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1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
Subministrament de lliteres de transport, camilles de teràpia i consulta i butaques de pacient per als
centres del Consorci Sanitari Integral.
2.- REQUERIMENTS TÈCNICS
Les característiques tècniques exposades en aquest apartat són d’obligat acompliment. A tal efecte
els licitadors ompliran l’Annex 1 Tècnic i l’adjuntaran a l’oferta tècnica a més d’acreditar-les
documentalment. L’incompliment o acreditació insuficient comportarà l’exclusió.
Les característiques tècniques de l’equipament objecte de la licitació són les exposades a l’Annex
1 Tècnic i són d’obligat acompliment. A tal efecte els licitadors ompliran l’Annex 1 Tècnic i
l’adjuntaran a l’oferta tècnica en format pdf i excel, a més d’acreditar-les documentalment en una
memòria tècnica. En cas de discrepància es donarà prioritat a la informació aportada a la memòria
tècnica.
L’acreditació de la documentació tècnica s’ha de presentar únicament en català o castellà, en
format digital i ha de constar com a mínim:
 Memòria tècnica amb fitxa descriptiva de les característiques tècniques
La no explicitació dels valors d’aquests paràmetres ni l’aportació d’acreditació documental i en la
forma especificada comportarà la no valoració dels mateixos, i conseqüentment l’exclusió
automàtica del licitador.

Codi SAP

Descripció del material

Quantitat

Preu màxim
unitari

55.200,00 €

lot 1: lliteres de transport
51378 LLITERA TRANSPORT ESTRETA
51941 LLITERA TRANSPORT AMPLE

Import màxim
s/iva

19

2.400
€

45.600 €
2.400

4

€

9.600 €
15.510,00 €

51422 CAMILLA EXPLORACIO

6

210 €

1.260 €

51459 CAMILLA ELECTRICA 3 COSSOS

5

950 €

4.750 €

51942 CAMILLA HIDRAULICA 3 COSSOS

10

950 €

9.500 €
5.280,00 €

6

535 €

3.210 €

3

690 €

2.070 €

Lot 2: camilles exploració i teràpia

lot 3: butaques pacient
BUTACA PACIENT SENSE
51604
REPOSAPEUS
BUTACA PACIENT AMB
51965
REPOSAPEUS

3.- MOSTRES
Si és necessari aportar mostres del material ofert en el moment de la presentació de l’oferta. Les
quantitats per producte es detallen a continuació:
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Codi SAP

Descripció del material

lot 1: lliteres de transport
51378 LLITERA TRANSPORT ESTRETA
51941 LLITERA TRANSPORT AMPLE

mostres
1
1

Lot 2: camilles exploració i teràpia
51422
51459
51942

CAMILLA EXPLORACIO
CAMILLA ELECTRICA 3 COSSOS
CAMILLA HIDRAULICA 3 COSSOS

lot 3: butaques pacient
BUTACA PACIENT SENSE
51604 REPOSAPEUS
51965

BUTACA PACIENT AMB REPOSAPEUS

Adreça de lliurament:

no
requereix
no
requereix
no
requereix

1
1

A/a del sr Oscar Villellas

Hospital Dos de Maig
Magatzem general
C/ Dos de Maig, 301 cantonada amb Còrsega
08035 Barcelona
Les mostres s’hauran de presentar per a cadascun dels productes ofertats i expressament
sol·licitats i hauran d’estar identificats individualment amb una etiqueta on es facilitin les següents
dades:
Proveïdor:
Expedient:
Num LOT:
Codi SAP CSI:
Referència proveïdor:
Descripció producte:

La qualitat i característiques de les mostres són vinculants per al licitador durant tota la vigència del
contracte. En conseqüència, serà causa de resolució la disminució de la qualitat o alteració de les
seves característiques respecte a la mostra presentada.
Totes les despeses que es puguin produir pel lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del
licitador.
El no lliurament de les mostres sol·licitades, tant en quantitat, forma o en termini, serà causa
d’exclusió, sense cap més requeriment.
Els licitadors seran avisat per recollir les mostres quan el CSI ho estimi convenient, a la signatura
del contracte a més tardar.
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4.- NORMATIVA
El licitador haurà de complir amb els preceptes de la normativa vigent aplicable a aquest material i
ho haurà de justificar mitjançant els certificats oportuns expedits per organismes oficials.
En tot cas, si la normativa aplicable es modifiqués en el període de vigència del contracte,
l’empresa adjudicatària restarà obligada a l’adequació dels béns adjudicats a la normativa que, si
escau, fos de nova aplicació. ( marcatge CE, alimentació elèctrica i proteccions...)
5- REQUISITS AL LLIURAMENT









2 Manuals d’usuari en català o castellà.(pdf)
1 Manual tècnic.(pdf)
Protocol de manteniment preventiu detallat. (pdf)
Formació del personal assistencial de l’hospital per a l’ús de l’equip.
Acreditació del personal d’electromedicina de l’hospital per al manteniment de l’equip.
S’haurà de lliurar certificat. Despeses a càrrec de l’empresa subministradora.
Fotocòpia del Certificat del marcatge CE dels equips.
Revisió de fuites i aïllament elèctrics segons CEI 601.
Lliurament d’una còpia dels softwares instal·lats als equips.

6.- EMBALATGE, TRANSPORT I MUNTATGE







El transport dels productes fins al seu punt de destinació va a càrrec de l’empresa
subministradora.
Els proveïdors han d’embalar convenientment els seus productes per tal que aquests
arribin en les millors condicions.
Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels
proveïdors.
El muntatge dels productes que, per tal de facilitar el seu transport, viatgin desmuntats, va
a càrrec dels proveïdors, així com la seva instal·lació i posada en marxa.
Els proveïdors han de comprovar el funcionament de l’aparell i deixar les instal·lacions en
condicions de ple funcionament.
L’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec de la gestió de la retirada dels embalatges.

7.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE CONTRACTE.
Un cop efectuada l’adjudicació, el proveïdor adjudicatari haurà de complir amb els següents
requeriments:
El proveïdor adjudicatari garantirà l’equipament ofert contra qualsevol defecte en els materials i en
el funcionament del conjunt (materials i mà d’obra a càrrec del proveïdor) i han de garantir la
reposició de recanvis durant un període mínim de cinc anys (a càrrec de la institució compradora).
Les ofertes tècniques han de detallar específicament:
Localització i estructura del Servei Tècnic més proper (si no existeix a Catalunya) i
descripció del mateix.
Informació de la necessitat d’interrupció del funcionament normal per a realitzar
intervencions de manteniment preventiu, periodicitat i durada de les mateixes.
Préstec d’un altre equip en cas d’avaria.
Especificar recanvis bàsics.
Ubicació més propera de l’estoc de recanvis complert i de material fungible
Termini de lliurament de qualsevol possible material o component a substituir
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