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1- OBJECTE DE L’INFORME
L’objecte del present informe és valorar l’adequació de la documentació presentada pels
diferents licitadors a la Contractació del subministrament d’un sistema de diagnòstic per
imatge digital per a radiografies panoràmiques, 3D i teleradiografies de les estructures
craniofacials, i la seva instal·lació i posada en funcionament als espais destinats al servei de
suport. EXP. 367-2021-SU-PO
2- ANTECEDENTS
El present informe es basa en la documentació que han lliurat les diferents empreses que
s’han presentat a la licitació dins del sobre 2 (Documentació Tècnica i criteris susceptibles
de judici de valor), després que totes fossin acceptades en base a la documentació aportada
al sobre 1.
L’única empresa presentada a la licitació és:
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. amb l’equip NEWTOM GIANO HR-3D Professional
PAN/CEPH
En funció d’aquesta documentació, i seguint els criteris establerts en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars (PCAP) de la licitació s’ha realitzat l’avaluació corresponent.

CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICIS DE VALOR (48 punts):
Hi ha una sèrie de criteris que es valoraran de forma automàtica ( més gran, més petit, ...) que
valorarem conjuntament amb els criteris segons judici de valor perquè és molt complicat separarho en les ofertes i podria donar lloc a confusions i, en última instància, a exclusions per aquest
motiu.
Tots els criteris que valorem a continuació els considerem segons judici de valor, independentment
de si són d’un tipus o d’altre.
S'aplicarà la metodologia descrita a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració
i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya per la valoració dels criteris avaluables segons
judicis de valor, considerant que per aquesta licitació, l’òrgan de contractació estableix que els
licitadors han d’assolir un llindar mínim del 70% de la puntuació per a cada criteri a valorar:
1. S'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent de puntuació.
2.a. A tots els criteris on alguna de les propostes aconsegueixi una puntuació igual o superior
al 70% de la seva puntuació màxima, s'aplicarà, per aquell criteri i per a totes les propostes, la
fórmula següent:
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Pop = Puntuació final de l’oferta a puntuar
P = Puntuació del criteri que es valora
VTop = Valoració Tècnica de l’oferta que es puntua
VTmv = Valoració Tècnica de l’oferta millor valorada
2.b. En tots els criteris en què al menys una de les propostes aconsegueixi inicialment la puntuació
màxima atorgada al criteri, la valoració final del criteri per a totes les propostes coincidirà amb
l'obtinguda inicialment (com a conseqüència de l'aplicació de la fórmula anterior).
2.c. Per a tots els criteris en què cap de les propostes aconsegueixin inicialment una puntuació
igual o superior al 70% de la seva puntuació màxima, la puntuació final de totes les propostes
coincidirà amb l'obtinguda inicialment (ja que no s'aplicarà la fórmula anterior de regularització de
puntuacions).
3. Un cop aplicada la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les
proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat
de Catalunya, es consideraran propostes amb qualitat tècnica inacceptable, i per tant, seran
excloses de la licitació, les que finalment obtinguin una puntuació total (suma de
puntuacions de tots els criteris) inferior al 50% de la puntuació total dels criteris avaluables
segons judicis de valor (és a dir, menys de 24,00 punts sobre els 48,00 totals possibles).
Als licitadors que hagin presentat oferta, se’ls hi requerirà una demostració del funcionament de
l'equip amb una visita presencial a alguna instal·lació que disposi d’un equipament igual a l’ofert,
per tal de comprovar el seu funcionament i la demostració del software de la màquina (consola) i
del software de post processat per tal de verificar l’acompliment dels requisits obligatoris
especificats en el Plec de Prescripcions Tècniques i per comprovar les respostes donades en els
criteris d’adjudicació. Les visites s’hauran de realitzar en un termini de 10 dies naturals des de
l’endemà de l’obertura del sobre núm. 2.
En el següent quadre, es detalla el que es tindrà en compte per avaluar cada criteri dels principals.
Els subcriteris establerts i les respectives puntuacions, justifiquen l’avaluació dels criteris
principals.

Es podran obtenir de 0 a 48 punts, valorats de la forma següent:
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EQUIP RADIOLÒGIC

7,0

Disseny, grandària i materials. Es valoren l'aparent robustesa mecànica i el
disseny més compacte i amigable. Aportar documentació tècnica i gràfica.
(Valoració subjectiva).

1,00

Sistema de detectors. Es valoren el major nombre de detectors i la
versatilitat del seu muntatge i desmuntatge. Aportar documentació tècnica i
gràfica. (Valoració subjectiva).

2,00

Elements mòbils. Es valoren la facilitat i suavitat en el maneig dels
elements mòbils, la incorporació d'elements motoritzats, els reguladors, els
elements de seguretat, l'amplitud de moviments en sentit vertical, i la
distància mínima de la barbeta al terra. Aportar documentació tècnica
(Valoració subjectiva).
Sistema de posicionament, subjecció i centratge del pacient. Es valoren
els elements de subjecció-suport del cap del pacient, les guies d'alineació i
el sistema d'ajust en el posicionament (precisió i facilitat d'ús) en les
diferents modalitats d'imatge. Aportar documentació tècnica i gràfica.
(Valoració subjectiva).

SISTEMA DE PLANIFICACIÓ, CONTROL, PROCESSAT I GESTIÓ
DE LES EXPLORACIONS
Consola en l'equip. Es valoren els aspectes del disseny, la disposició, la
mobilitat, la grandària i altres característiques de la pantalla que facilitin el
treball del tècnic i la comunicació amb el pacient. Valoració subjectiva.
Aportar documentació tècnica i gràfica.
Consola o estació de treball del tècnic. Es valoren els aspectes de la
interfície que facilitin el treball del tècnic: sistema de registre i selecció de
pacients de la worklist, facilitat en la selecció dels protocols, sistemes
d'ajuda en l'optimització dels estudis (adaptació de les característiques
tècniques i selecció d'opcions de software per a millorar la imatge o reduir la
dosi) i sistema d'enviament de les imatges al PACS. Valoració subjectiva.
Aportar documentació tècnica i gràfica.
Temps de visualització de les imatges en la consola de l'operador, mesurat
en segons. Especificar la manera d'adquisició utilitzat per a les mesures.
Valoració subjectiva puntuant més els valors més baixos ajustats a les
característiques de l'estudi. Aportar referència al datasheet o document
acreditatiu. Valoració subjectiva.

2,00

2,00

7,0

2,00

2,00

1,00

Capacitat d'emmagatzematge temporal de les exploracions en la consola de
l'equip, en nombre aproximat d'estudis i especificant la modalitat. Aportar
referència al datasheet o document acreditatiu. Valoració subjectiva.

1,00

Sistema de registre de nombre de trets, exploracions i imatges rebutjades.
Detall de les variables registrades i monitorades, possibilitat d'editar els tipus
de rebuig i possibilitat d'exportar les dades en USB. Aportar informació
tècnica. Valoració subjectiva.

1,00
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SISTEMA D’IMATGE 2D PANORÀMICA

Valor de
referència

Resolució màxima en lp/mm per a estudis en mode panoràmic
considerant el sistema de mesura. Es valoren els mesuraments més alts
quan s'aporti la dada, i per a les comparacions es tindran en compte les
condicions tècniques en que es realitzen les mesures. Aportar referència al
datasheet o document acreditatiu. Valoració subjectiva.
Camp de visió (FOV) màxim en mm2 en mode panoràmic. Especificar
longitud en mm x altura en mm. Puntua més el valor més alt. Criteri
proporcional. Aportar referència al datasheet o document acreditatiu.
Valoració automàtica.

1,00

300 mm2

Temps mitjans d'escaneig dels estudis panoràmics (en segons)
considerant les característiques dels estudis sobre els quals es realitzen les
mesures. Puntuen més els valors més baixos quan s'aporti la dada, i per a
les comparacions es tindran en compte les condicions tècniques en la qual
es realitzen les mesures. Aportar referència al datasheet o document
acreditatiu. Valoració subjectiva.
Opcions d'examen en mode 2D panoràmic incloses en el programari. Es
valoren la varietat i el seu potencial aprofitament en el CMPSB. (No es
consideren en aquest apartat les opcions de grandària de camp, qualitat
d'imatge o ajust de dosi dins de cada tipus). Valoració subjectiva. Aportar
referència al datasheet o document acreditatiu.
Aportacions de maquinari o programari per a millorar la qualitat de la
imatge en mode panoràmic. Es valoraran aquelles aportacions en el
sistema d'adquisició i en el programari de reconstrucció, que permetin
millorar la qualitat i l'anàlisi de les imatges. Valoració subjectiva. Aportar
referència al datasheet o referències documentals acreditatives.
Aportacions per reduir/optimitzar la dosi de radiació en nens i adults en el
mode panoràmic. Es valoraran aquelles aportacions en la modulació
automàtica dels paràmetres tècnics i/o en l'adequació dels paràmetres dels
protocols, que permetin optimitzar la dosi de radiació utilitzada en les
exploracions. Valoració subjectiva. Aportar referència al datasheet o
document acreditatiu.

SISTEMA D’IMATGE 2D TELEMÈTRICA
Resolució màxima en lp/mm per a estudis en mode telemètric
considerant el sistema de mesura. Es valoren els mesuraments més alts
quan s'aporti la dada, i per a les comparacions es tindran en compte les
condicions tècniques en que es realitzen les mesures. Aportar referència al
datasheet o document acreditatiu. Valoració subjectiva.
Camp de visió (FOV) màxim en mm2 en mode telemètric. Especificar
longitud en mm x altura en mm. Puntua més el valor més alt. Criteri
proporcional. Aportar referència al datasheet o document acreditatiu.
Valoració automàtica.
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8,0

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

Valor de
referència

5,0

0,50

500 mm2

1,00
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Temps mitjans d'escaneig dels estudis telemètrics (en segons)
considerant les característiques dels estudis sobre els quals es realitzen les
mesures. Puntuen més els valors més baixos quan s'aporti la dada, i per a
les comparacions es tindran en compte les condicions tècniques en la qual
es realitzen les mesures. Aportar referència al datasheet o document
acreditatiu. Valoració subjectiva.
Opcions d'examen en mode 2D telemètric incloses en el programari. Es
valoren la varietat i el seu potencial aprofitament en el nostre centre. (No es
consideren en aquest apartat les opcions de grandària de camp, qualitat
d'imatge o ajust de dosi dins de cada tipus). Valoració subjectiva. Aportar
referència al datasheet o document acreditatiu.
Aportacions de maquinari o programari per a millorar la qualitat de la
imatge en mode telemètric. Es valoraran aquelles aportacions en el
sistema d'adquisició i en el programari de reconstrucció, que permetin
millorar la qualitat i l'anàlisi de les imatges. Valoració subjectiva. Aportar
referència al datasheet o referències documentals acreditatives.
Aportacions per reduir/optimitzar la dosi de radiació en nens i adults en el
mode telemètric. Es valoraran aquelles aportacions en la modulació
automàtica dels paràmetres tècnics i/o en l'adequació dels paràmetres dels
protocols, que permetin optimitzar la dosi de radiació utilitzada en les
exploracions. Valoració subjectiva. Aportar referència al datasheet o
document acreditatiu.

SISTEMA D’IMATGE 3D/CBCT

0,50

1,00

1,00

1,00

Valor de
referència

8,0

Grandària del voxel en µm. en els camps de visió inclosos en l'oferta. Es
valoren en conjunt les mesures més petites per a cada grandària de camp
equiparable. Aportar referència al datasheet o document acreditatiu.
Valoració subjectiva.

1,00

Camp de visió (FOV) més ampli i opcions de camps de visió disponibles
en l'oferta (FOV: diàmetre x altura en cm.). Puntua més el valor més alt i la
major varietat. Aportar referència al datasheet o document acreditatiu.
Valoració subjectiva.

1,00

Temps mitjans d'escaneig dels estudis CBCT (en segons) considerant
les característiques dels estudis sobre els quals es realitzen les mesures.
Puntuant més els valors més baixos quan s'aporta la dada, i per a les
comparacions es tindran en compte les condicions tècniques en la qual es
realitzen les mesures. Aportar referència al datasheet o document
acreditatiu. Valoració subjectiva.
Opcions d'exàmens en manera CBCT incloses en el programari. Es
valoren la varietat i potencial aprofitament dels tipus d'estudi inclosos. (No
es consideren en aquest apartat les opcions de grandària de camp, qualitat
d'imatge o ajust de dosi dins de cada tipus). Valoració subjectiva. Aportar
referència al datasheet o document acreditatiu.
Opcions de reconstrucció retrospectiva en formats de modalitats diferents
(2D/3D) a les de l'adquisició. Es valoren les opcions incloses en l'oferta i el
seu possible aprofitament. Valoració subjectiva. Aportar referència al
datasheet o document acreditatiu.
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Aportacions de hardware o software per millorar la qualitat de la imatge en
mode CBCT. Es valoraran aquelles aportacions en el sistema d'adquisició i
en el programari de reconstrucció, que permetin millorar la qualitat i l'anàlisi
de les imatges. Valoració subjectiva. Aportar referència al datasheet o
referències documentals acreditatives.
Aportacions per reduir/optimitzar la dosi de radiació en nens i adults en
mode CBCT. Es valoraran aquelles aportacions en la modulació automàtica
dels paràmetres tècnics i/o en l'adequació dels paràmetres dels protocols,
que permetin optimitzar la dosi de radiació utilitzada en les exploracions.
Valoració subjectiva. Aportar referència al datasheet o document acreditatiu.

ESTACIÓ DE DIAGNÒSTIC RADIOLÒGIC I SOFTWARE DE
POSTPROCESSAT
Possibles millores sobre els requisits mínims del PC i el monitor
radiològic: processador, memòria, resolució de pantalla en Mpx. Aportar
informació tècnica. Valoració subjectiva.
Programari dental. Es valora la possibilitat d'accedir al programa o
instal·lar el programari en altres ordinadors o sistemes informàtics, i les
llicències simultànies que inclouen les diferents opcions. Aportar informació
tècnica. Valoració subjectiva.
Programari dental. Eines per a reconstruccions i anàlisis avançades
incloses en l'oferta. Es valoren la seva varietat, el possible aprofitament i el
nombre de llicències d'accés simultani per a cadascuna d'elles. Aportar
informació tècnica i gràfica. Valoració subjectiva.
Programari dental. Possibilitat de connexió directa amb la modalitat per a
l'enviament i revisió dels estudis en temps real. Es valora també
l'automatització de processos d'enviament a l'estació de postprocessat i
opcions de filtres de llistes de treball. Aporta informació tècnica. Valoració
subjectiva.
Programari dental. Facilitat d'ús del programa valorada a partir d'una
demostració que inclogui les funcions bàsiques i avançades incloses en
l'oferta.

1,00

1,00

7,0

1,00

1,00

2,00

1,00

2,00

PROGRAMA DE FORMACIÓ

3,0

Programa de formació. Temps de dedicació, cronograma i opcions de reforç
a demanda del CMPSB. (Valoració subjectiva)

3,00
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SERVEI TÈCNIC

Valor de
referència

Relació de personal de l’equip proposat per a aquest servei degudament
documentada (CV de l’interlocutor responsable del servei i dels tècnics que
l’executaran, amb una experiència mínima d’un any respecte l’objecte del
contracte). S’acceptarà la documentació acreditativa de la competència
professional del personal dissociant-ne les dades identificatives de caràcter
personal. Caldrà incloure el detall de les acreditacions específiques de
capacitació per al manteniment dels equips a mantenir. Es valorarà la
formació més actualitzada i impartida pel fabricant de l’equip. Aportar
documentació. (Valoració subjectiva)
Descripció dels procediments d’accés remot a l’equipament i a la informació.
Es valoraran els més útils per resoldre incidències i tenir informació de les
mateixes, tant situació com històric. Aportar documentació. (Valoració
subjectiva)

3,0

0,50

0,50

Horari d'atenció del Servei Tècnic en dies laborables / festius. Es valora el
major nombre d'hores setmanals. (Puntua més el valor més alt. Criteri
proporcional. Valor de referència 40 hores). Valoració automàtica.

40 hores

1,00

Temps de resposta amb presència física en el centre. (Màxim exigit: 24
hores). (Puntua més el valor més petit. Criteri proporcional). Valoració
automàtica.

24 hores

0,50

Temps de resolució d'avaries. (Màxim permès: 72 hores). (Puntua més el
valor més petit. Criteri proporcional). Valoració automàtica.

72 hores

0,50

Per a tots els apartats que s’avaluaran amb criteri proporcional, s’utilitzarà la següent fórmula:

Pv = P x

Ov − Vr
Om − Vr

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Vr = Valor de referència
Ov = Oferta a valorar
Om = Oferta Millor
P = Punts criteri
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3- VALORACIONS
Per procedir a l’elaboració del present informe s’ha tingut en compte, tal com s’acaba de
mencionar, el barem segons l’Annex 4 del PCAP.
En aquesta valoració ha participat el cap del Servei de Radiologia del CMPSB.
La descripció es realitzarà, criteri a criteri, seguint l’ordre del plec un cop verificat el
compliment dels requisits indicats al PPT:
EQUIP RADIOLÒGIC
-

Disseny, grandària i materials. Es valoren l'aparent robustesa mecànica i el disseny més
compacte i amigable. Aportar documentació tècnica i gràfica. (Valoració subjectiva).


-

Sistema de detectors. Es valoren el major nombre de detectors i la versatilitat del seu
muntatge i desmuntatge. Aportar documentació tècnica i gràfica. (Valoració subjectiva).


-

Valor màxim: 1,00 punts
DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta un equip fabricat en
alumini i carboni, d'aspecte compacte i robust. Presenta
un disseny confortable per al pacient i l'operador, amb un
posicionament de cara a cara amb el pacient. La valorem
com una proposta satisfactòria i completa.
1,00 punts

Valor màxim:
DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta 3 detectors: 2
detectors 2D CMOS per a l'adquisició de les imatges
panoràmiques i cefalomètriques; i un captador
3D Flat Panell de silici-amorf per a les imatges 3 D d'alta
resolució. Els dos detectors CMOS no cal moure'ls ni
intercanviar-los per al seu ús diari, però si hi ha una
fallada en un, poden intercanviar-se per a continuar
treballant. La valorem com una proposta satisfactòria i
completa.

2,00 punts

2,00 punts

Elements mòbils. Es valoren la facilitat i suavitat en el maneig dels elements mòbils, la
incorporació d'elements motoritzats, els reguladors, els elements de seguretat, l'amplitud
de moviments en sentit vertical, i la distància mínima de la barbeta al terra. Aportar
documentació tècnica (Valoració subjectiva).


Valor màxim: 2,00 punts
DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta un equip amb
una cinemàtica articulada en un moviment rotatori i dos de
translació simultanis, perfectament sincronitzats, que
permeten una adequada ortogonalitat en qualsevol
situació. El moviment telescòpic de la columna està
motoritzat a dues velocitats i permet posicionar a pacients 2,00 punts
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pediàtrics i/o amb cadires de rodes en tenir una altura des
de la barbeta a la placa basi de tan sols 95 cm. La valorem
com una proposta satisfactòria i completa.

-

Sistema de posicionament, subjecció i centratge del pacient. Es valoren els elements de
subjecció-suport del cap del pacient, les guies d'alineació i el sistema d'ajust en el
posicionament (precisió i facilitat d'ús) en les diferents modalitats d'imatge. Aportar
documentació tècnica i gràfica. (Valoració subjectiva).
Valor màxim: 2,00 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta un proposta amb 7
punts de subjecció i suport per al pacient, amb suport
frontal, de barbeta i mossegador. Disposa de tres
guies làser per a posicionar correctament i indicar a
l'equip la anatomia del pacient. Utilitza scouts per a
posicionar i reposicionar al pacient abans de l'adquisició
3D, evitant repetir adquisicions. La valorem com una
proposta satisfactòria i completa.
2,00 punts

Puntuació total del criteri “EQUIP RADIOLÒGIC”:
Valor màxim: 7,00 punts
7,00 punts

DIAGNOVA MEDICA, S.L.

SISTEMA DE PLANIFICACIÓ,
EXPLORACIONS

CONTROL,

PROCESSAT

I

GESTIÓ

DE

LES

-

Consola en l'equip. Es valoren els aspectes del disseny, la disposició, la mobilitat, la
grandària i altres característiques de la pantalla que facilitin el treball del tècnic i la
comunicació amb el pacient. Valoració subjectiva. Aportar documentació tècnica i gràfica.
Valor màxim: 2,00 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta una pantalla tàctil de
10 polzades integrada en el mateix equip. Des de la
mateixa poden seleccionar-se tots els programes i
característiques
d'aquestes,
tant
manual
com
automàticament. La seva disposició i grandària són
òptimes per al flux de treball amb el pacient dins de la
pròpia sala. La valorem com una proposta satisfactòria i
completa.
2,00 punts

-

Consola o estació de treball del tècnic. Es valoren els aspectes de la interfície que facilitin
el treball del tècnic: sistema de registre i selecció de pacients de la worklist, facilitat en la
selecció dels protocols, sistemes d'ajuda en l'optimització dels estudis (adaptació de les
característiques tècniques i selecció d'opcions de sofware per a millorar la imatge o reduir
la dosi) i sistema d'enviament de les imatges al PACS. Valoració subjectiva. Aportar
documentació tècnica i gràfica.
Valor màxim: 2,00 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta una proposta amb una
estació de treball independent, a més de la consola de l'equip,
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des de la qual es pot seleccionar els pacients, realitzar els
estudis, processar les imatges i enviar-les al PACS. Tant la
consola com l'estació de treball presenten una interfase de
maneig senzill i intuïtiu, que facilita la selecció dels protocols i
l'ajust automàtic o manual de les característiques, per a optimitzar
la dosi amb la qualitat requerida al problema i morfometria del
pacient. La valorem com una proposta satisfactòria i completa.
2,00 punts

-

Temps de visualització de les imatges en la consola de l'operador, mesurat en segons.
Especificar la manera d'adquisició utilitzat per a les mesures. Valoració subjectiva
puntuant més els valors més baixos ajustats a les característiques de l'estudi. Aportar
referència al datasheet o document acreditatiu. Valoració subjectiva.
Valor màxim: 1,00 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta un temps de visualització, en
l'estació de Treball, per a imatges 2D (panoràmiques
i cefalometries) immediat (< 1 seg.). Per a les imatges
3D CBCT és de 15 segons. La proposta compleix amb
els estàndards i és la millor oferta disponible amb el que se li
atorga tota la puntuació.
1,00 punts

-

Capacitat d'emmagatzematge temporal de les exploracions en la consola de l'equip, en
nombre aproximat d'estudis i especificant la modalitat. Aportar referència al datasheet o
document acreditatiu. Valoració subjectiva.
Valor màxim: 1,00 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta un disc dur SATA de
4 Tb amb una capacitat d'emmagatzematge d'estudis segons la
modalitat d'aproximadament: (a) per a imatges panoràmiques
500.000 estudis. (8 MB per imatge); (b) per a
imatges Cefalomètriques 285.700 estudis. (14 MB per imatge);
(c) per a estudis 3D 11.100 estudis. (360 MB per adquisició). La
valorem com una proposta satisfactòria.
1,00 punts

-

Sistema de registre de nombre de trets, exploracions i imatges rebutjades. Detall de les
variables registrades i monitorades, possibilitat d'editar els tipus de rebuig i possibilitat
d'exportar les dades en USB. Aportar informació tècnica. Valoració subjectiva.
Valor màxim: 1,00 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta una proposta que permet
visualitzar el numero de trets que s'han realitzat, i catalogar-los
per la modalitat marcada a la worklist, però no hi ha esmena a la
possibilitat de registrar i classificar les imatges rebutjades.
Compleix parcialment amb el criteri de valoració.
0,30 punts

Puntuació total del criteri “SISTEMA DE PLANIFICACIÓ, CONTROL,
PROCESSAT I GESTIÓ DE LES EXPLORACIONS”:
Valor màxim: 7,00 punts
DIAGNOVA MEDICA, S.L.
6,30 punts
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SISTEMA D'IMATGE 2D PANORÀMICA
-

Resolució màxima en lp/mm per a estudis en mode panoràmic considerant el sistema de
mesura. Es valoren els mesuraments més alts quan s'aporti la dada, i per a les
comparacions es tindran en compte les condicions tècniques en que es realitzen les
mesures. Aportar referència al datasheet o document acreditatiu. Valoració subjectiva.
Valor màxim: 1,00 punts
DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta una resolució màxima de 7,5
Ip/mm. per imatges panoràmiques que corresponen a la millor
opció de les presentades.
1,00 punts

-

Camp de visió (FOV) màxim en mm2 en mode panoràmic. Especificar longitud en mm x
altura en mm. Puntua més el valor més alt. Criteri proporcional. Aportar referència al
*datasheet o document acreditatiu. Valor de referència 300 mm2
Valor màxim: 1,00 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta un camp de visió per
panoràmiques estàndards de: 26 cm de longitud x 15 cm de
altura (390 cm2), que correspon a una opció adequada i la millor
de les presentades.
1,00 punts

-

Temps mitjans d'escaneig dels estudis panoràmics (en segons) considerant les
característiques dels estudis sobre els quals es realitzen les mesures. Puntuen més els
valors més baixos quan s'aporti la dada, i per a les comparacions es tindran en compte
les condicions tècniques en la qual es realitzen les mesures. Aportar referència al
datasheet o document acreditatiu. Valoració subjectiva.
Valor màxim: 1,00 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta un temps d'escaneig
subordinat a les característiques del pacient, qualitat i dosi, de:
(1) Manera ECO SCAN: Adult( 6s), Nen( 5.6s). (2) Manera
Estàndard: Adult(12.3s), Nen(11.2s). Correspon a una opció
adequada i la millor de les presentades.
1,00 punts

-

Opcions d'examen en mode 2D panoràmic incloses en el programari. Es valoren la
varietat i el seu potencial aprofitament en el nostre centre. (No es consideren en aquest
apartat les opcions de grandària de camp, qualitat d'imatge o ajust de dosi dins de cada
tipus.) Valoració subjectiva. Aportar referència al datasheet o document acreditatiu.
Valor màxim: 1,00 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta una àmplia gamma d'estudis
2D panoràmics tant en mode manual com automàtic:
panoràmiques estàndard, parcials, reduïdes, pediàtriques, aleta
de mossegada i sinus paranasals. La valorem com una
proposta satisfactòria i completa.
1,00 punts

-

Aportacions de maquinari o programari per a millorar la qualitat de la imatge en mode
panoràmic. Es valoraran aquelles aportacions en el sistema d'adquisició i en el
programari de reconstrucció, que permetin millorar la qualitat i l'anàlisi de les imatges.
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Valoració subjectiva. Aportar referència al datasheet o referències documentals
acreditatives.
Valor màxim: 2,00 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. aporta dos tipus d'eines per a millorar
la qualitat
d'imatge. (A) Inherents
al equip: (1)
sistema automodulatiu d'exposició SafeBeam;
(2) craneostat amb 7 punts de suport per a evitar el moviment de
la imatge. (B) Extrínseques: (1) Assistents per a la selecció del
programa més adequat, (2) diferents filtres i funcions de
reconstrucció (SHARP 2D) dissenyats per a optimitzar la qualitat
de la imatge; (3) 16 bit en l'escala de grises; (4)
Sistema MULTIPAN ApT(*Panoràmiques múltiples) que en un
sol escaneig genera un joc d'imatges, entre les quals es pot triar
la millor, i que permet obtenir el millor enfocament de les arrels
frontals. La valorem com una proposta satisfactòria i completa.
2,00 punts

-

Aportacions per a reduir/optimitzar la dosi de radiació en nens i adults en el mode
panoràmic. Es valoraran aquelles aportacions en la modulació automàtica dels
paràmetres tècnics i/o en l'adequació dels paràmetres dels protocols, que permetin
optimitzar la dosi de radiació utilitzada en les exploracions. Valoració subjectiva. Aportar
referència al datasheet o document acreditatiu.
Valor màxim: 2,00 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. aporta dos tipus d'eines per a
reduir/optimitzar la dosi de radiació. (A) Inherents de l'equip: (1)
sistema automodulatiu d'exposició SafeBeam per a ajustar la
dosi en cada sector escanejat. (2) un generador polsat que limita
la exposició al pacient el 25-33% del temps d'escombratge. (B)
Extrínsecs: (1) Assistents per a la selecció del programa més
adequat amb les opcions LOWDOSE, panoràmica pediàtrica, i
panoràmica
estàndard.
La
valorem
com
una
proposta satisfactòria i completa
2,00 punts

Puntuació total del criteri “SISTEMA D'IMATGE 2D PANORÀMICA”:
Valor màxim: 8,00 punts
DIAGNOVA MEDICA, S.L.
8,00 punts

SISTEMA D'IMATGE 2D TELEMÈTRICA
-

Resolució màxima en lp/mm per a estudis en mode telemètric considerant el sistema de
mesura. Es valoren els mesuraments més alts quan s'aporti la dada, i per a les
comparacions es tindran en compte les condicions tècniques en que es realitzen les
mesures. Aportar referència al datasheet o document acreditatiu. Valoració subjectiva.
Valor màxim: 0,50 Punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta una resolució màxima de
5,6 lp/mm. per a imatges cefalomètriques, que correspon a
la millor opció de les presentades.
0,50 punts
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-

Camp de visió (FOV) màxim en mm2 en mode telemètric. Especificar longitud en mm x
altura en mm. Puntua més el valor més alt. Criteri proporcional. Aportar referència al
datasheet o document acreditatiu. Valor de referència 500 mm2
Valor màxim: 1,00 Punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta un camp de visió per a
telemètriques estàndard de: 30 cm de longitud x 22 cm d'altura
(660 cm²), que correspon a la millor opció de les presentades.
1,00 punts

-

Temps mitjans d'escaneig dels estudis telemètrics (en segons) considerant les
característiques dels estudis sobre els quals es realitzen les mesures. Puntuen més els
valors més baixos quan s'aporti la dada, i per a les comparacions es tindran en compte
les condicions tècniques en la qual es realitzen les mesures. Aportar referència al
datasheet o document acreditatiu. Valoració subjectiva.
Valor màxim: 0,50 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta uns temps d'escaneig
subordinat a les característiques del pacient, qualitat i dosi, de:
(1) Manera ECO SCAN: Adult( 4,5s), Nen( 3.3s). (2) Manera
Estàndard: Adult(9s). Correspon a una opció adequada i
la millor de les presentades.
0,50 punts

-

Opcions d'examen en mode 2D telemètric incloses en el programari. Es valoren la
varietat i el seu potencial aprofitament en el nostre centre. (No es consideren en aquest
apartat les opcions de grandària de camp, qualitat d'imatge o ajust de dosi dins de cada
tipus.) Valoració subjectiva. Aportar referència al datasheet o document acreditatiu.
Valor màxim: 1,00 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta una àmplia gamma d'estudis
2D cefalomètrics tant en mode manual com automàtic: lateral,
antero posterior, postero anterior, submento- vertex i carp, amb
sistema de FOV adaptatiu (20x22cm, 30x18cm i 20x18cm.). La
valorem com una proposta satisfactòria i completa.
1,00 punts

-

Aportacions de maquinari o programari per a millorar la qualitat de la imatge en mode
telemètric. Es valoraran aquelles aportacions en el sistema d'adquisició i en el programari
de reconstrucció, que permetin millorar la qualitat i l'anàlisi de les imatges. Valoració
subjectiva. Aportar referència al datasheet o referències documentals acreditatives.
Valor màxim: 1,00 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. aporta dos tipus d'eines per a millorar
la qualitat d'imatge. (A)Inherents al equip: (1) sistema
automodulatiu d'exposició SafeBeam; (2) posicionador especial
per a evitar el moviment de la imatge. (B) Extrínseques: (1)
Assistents per a la selecció del programa més adequat, (2)
diferents filtres i funcions de reconstrucció (SHARP 2D)
dissenyats per a optimitzar la qualitat de la imatge; (3) 16 bit en
l'escala de grises. La valorem com una proposta satisfactòria i
completa.
1,00 punts

-

Aportacions per a reduir/optimitzar la dosi de radiació en nens i adults en el mode
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telemètric. Es valoraran aquelles aportacions en la modulació automàtica dels
paràmetres tècnics i/o en l'adequació dels paràmetres dels protocols, que permetin
optimitzar la dosi de radiació utilitzada en les exploracions. Valoració subjectiva. Aportar
referència al datasheet o document acreditatiu.
Valor màxim: 1,00 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. aporta dos tipus d'eines per a
reduir/optimitzar la dosi de radiació. (A) Inherents de l'equip: (1)
sistema automudulatiu d'exposició SafeBeam per a ajustar la dosi
en cada sector escanejat. (2) un generador premut que limita la
exposició al pacient el 25-33% del temps d'escombratge. (B)
Extrínsecs: (3) Assistents per a la selecció del programa més
adequat amb les opcions ECOSCAN i FOV auto adaptatiu. A
més, el suport permet incloure la volta cranial i reduir l'exposició
de la tiroides, per a pediàtrics. La valorem com una proposta
satisfactòria i completa.
1,00 punts
Puntuació total del criteri “SISTEMA D'IMATGE 2D TELEMÈTRICA”:
Valor màxim: 5,00 punts
DIAGNOVA MEDICA, S.L.
5,00 punts

SISTEMA D'IMATGE 3D/CBCT
-

Grandària del voxel en µm. en els camps de visió inclosos en l'oferta. Es valoren en
conjunt les mesures més petites per a cada grandària de camp equiparable. Aportar
referència al datasheet o document acreditatiu. Valoració subjectiva.
Valor màxim: 1,00 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta una resolució màxima de 68
μm i mínima de 300 μm, en un rang que s'adequa als 16 camps
de visió possibles. Correspon a una opció adequada i la millor de
les presentades.
1,00 punts

-

Camp de visió (FOV) més ampli i opcions de camps de visió disponibles en l'oferta (FOV:
diàmetre x altura en cm.). Puntua més el valor més alt i la major varietat. Aportar
referència al datasheet o document acreditatiu. Valoració subjectiva.
Valor màxim: 1,00 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta 16 diferents camps de visió
adaptats a la forma cilíndrica pròpia de la tecnologia CBCT: 4x4,
6x6, 7x6, 8x6,8x8, 10x6, 10x8, 10x10, 13x8, 13x10, 13x14, 9x16,
13x16, 15x6, 16x10 i 16x18. Correspon a una opció adequada i
la millor de les presentades.
1,00 punts

-

Temps mitjans d'escaneig dels estudis CBCT (en segons) considerant les
característiques dels estudis sobre els quals es realitzen les mesures. Puntuant més els
valors més baixos quan s'aporta la dada, i per a les comparacions es tindran en compte
les condicions tècniques en la qual es realitzen les mesures. Aportar referència al
datasheet o document acreditatiu. Valoració subjectiva.
Valor màxim: 1,00 punts

EXP. 367/2021-SU-PO

Pàgina 16 de 22



-

DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta uns temps d'escaneig
dependents del camp de visió, de la modalitat de dosi i de la
qualitat triades: (1) Manera ECO SCAN: de 0,9 a 4,8 seg. (2)
Manera Regular: de 3,6 a 7,1 seg. (3) Manera BestQuality: de 5,2
a 10,4 seg. Correspon a una proposta adequada i la millor de les
presentades.
1,00 punts

Opcions d'exàmens en manera CBCT incloses en el programari. Es valoren la varietat i
potencial aprofitament dels tipus d'estudi inclosos. (No es consideren en aquest apartat
les opcions de grandària de camp, qualitat d'imatge o ajust de dosi dins de cada tipus.)
Valoració subjectiva. Aportar referència al datasheet o document acreditatiu..
Valor màxim: 2,00 punts


DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta un equip que permet
posicionar qualsevol camp de visió de manera manual o
automàtica en la zona triada per l'operador, incloent exploracions
de qualsevol regió anatòmica dental, maxil·lofacial i ORL, amb
estudis d'alt detall en àrees petites (4 x 4) i de regions àmplies,
en camps de fins a 16 x 18. La valorem com una proposta
satisfactòria i completa.
2,00 punts

-

Opcions de reconstrucció retrospectiva en formats de modalitats diferents (2D/3D) a les
de l'adquisició. Es valoren les opcions incloses en l'oferta i el seu possible aprofitament.
Valoració subjectiva. Aportar referència al datasheet o document acreditatiu.
Valor màxim: 1,00 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta la Funció SHARP 2D que
permet obtenir imatges 2D com a panoràmiques i cefalometries a
partir d'una adquisició 3D CBCT, sense necessitat de nous
escanejos. La valorem com una proposta satisfactòria i completa. 1,00 punts

-

Aportacions de hardware o software per a millorar la qualitat de la imatge en mode CBCT.
Es valoraran aquelles aportacions en el sistema d'adquisició i en el programari de
reconstrucció, que permetin millorar la qualitat i l'anàlisi de les imatges. Valoració
subjectiva. Aportar referència al datasheet o referències documentals acreditatives
Valor màxim: 1,00 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. aporta dos tipus d'eines per a millorar
la qualitat d'imatge. (A)Inherents de l'equip: (1) sistema
automodulatiu d'exposició SafeBeam; (2) Detector de Silici Amorf
per a exàmens 3D d'alta resolució.(B) Extrínseques: (1) Funció
“aMAR” per a reduir els artefactes creats por el metall, (2)
diferents filtres de reconstrucció planar i “presets” de VR. La
valorem com una proposta satisfactòria i completa.
1,00 punts

-

Aportacions per a reduir/optimitzar la dosi de radiació en nens i adults en mode CBCT.
Es valoraran aquelles aportacions en la modulació automàtica dels paràmetres tècnics
i/o en l'adequació dels paràmetres dels protocols, que permetin optimitzar la dosi de
radiació utilitzada en les exploracions. Valoració subjectiva. Aportar referència al
datasheet o document acreditatiu.
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Valor màxim: 1,00 punts
DIAGNOVA MEDICA, S.L. aporta dos tipus d'eines per a
reduir/optimitzar la dosi de radiació. (A) Inherents de l'equip: (1)
sistema automudulatiu d'exposició SafeBeam per a ajustar la dosi
en cada sector escanejat. (2) un generador polsat que limita la
exposició al pacient el 25-33% del temps d'escombratge. (B)
Extrínsecs: (1) Assistents per a la selecció del programa més
adequat amb les opcions ECOSCAN per a reduir la dosi i FOV
per a limitar l'àrea a irradiar. La valorem com una proposta
satisfactòria i completa.
1,00 punts

Puntuació total del criteri “SISTEMA D'IMATGE 3D/CBCT”:
Valor màxim: 8,00 punts
DIAGNOVA MEDICA, S.L.
8,00 punts

ESTACIÓ DE DIAGNÒSTIC RADIOLÒGIC I SOFTWARE DE POSTPROCESSAT
-

Possibles millores sobre els requisits mínims del PC i el monitor radiològic: processador,
memòria, resolució de pantalla en Mpx. Aportar informació tècnica. Valoració subjectiva.
Valor màxim: 1,00 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. aporta un disc dur de 4 TB i un monitor
Barco Eonis LCD de 24’’ amb una lluentor de 600 cd/m², opcions
que superen les especificacions exigides. Correspon a una opció
adequada i la millor de les presentades.
1,00 punts

-

Programari dental. Es valora la possibilitat d'accedir al programa o instal·lar el programari
en altres ordinadors o sistemes informàtics, i les llicències simultànies que inclouen les
diferents opcions. Aportar informació tècnica. Valoració subjectiva.
Valor màxim: 1,00 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. el programari NNT que pot ser
instal·lat en qualsevol ordinador que estigui connectat a la
mateixa xarxa que l'equip i l'estació de treball d'adquisició, podent
accedir a la base de dades. Compta amb 5 llicències del
programari NNT flotants en la mateixa xarxa. Correspon a una
opció adequada i la millor de les presentades.
1,00 punts

-

Programari dental. Eines per a reconstruccions i anàlisis avançades incloses en l'oferta.
Es valoren la seva varietat, el possible aprofitament i el nombre de llicències d'accés
simultani per a cadascuna d'elles. Aportar informació tècnica i gràfica. Valoració
subjectiva.
Valor màxim: 2,00 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta el programari NNT amb totes
les funcions, eines i extres que existeixen, i actualitzacions
gratuïtes per a tota la vida. Compta amb múltiples eines de
reconstrucció tant per a imatges 2D com per a imatges 3D. Com
a eines específiques inclou: Eina de marcat de canal dentari;
Càlcul de vies aèries; Eina específica per a la reconstrucció de
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ATM
bilateralment;
Volum-rendering
amb
diferents
processaments d'imatge incloent les seves pròpies eines de
mesures, filtrat i enumeració; i una llibreria d'implants de les
principals marques. La valorem com una proposta satisfactòria i
completa.
2,00 punts

-

Programari dental. Possibilitat de connexió directa amb la modalitat per a l'enviament i
revisió dels estudis en temps real. Es valora també l'automatització de processos
d'enviament a l'estació de postprocessat i opcions de filtres de llistes de treball. Aporta
informació tècnica. Valoració subjectiva.
Valor màxim: 1,00 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta el programari NNT que
permet accedir al PACS (de manera automàtica o manual) i
accedir a la base de dades d'exàmens de l'estació de treball
d'adquisició si està instal·lat dins de la mateixa xarxa. La valorem
com una proposta satisfactòria i completa.
1,00 punts

-

Programari dental. Facilitat d'ús del programa valorada a partir d'una demostració que
inclogui les funcions bàsiques i avançades incloses en l'oferta.
Valor màxim: 2,00 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta el programari NNT que és un
programa d'adquisició i post processat complet, amb múltiples
eines i una interfície molt intuïtiva, que permet tenir un flux de
treball fluid i còmode, adequat a cada tipus d'exploració. La
demostració es va realitzar en dependències del Servei de
Radiologia de l'Hospital Vall d’Hebron el dia 16 de setembre
de 2021. La valorem com una proposta satisfactòria i completa.
2,00 punts

Puntuació total del criteri “ESTACIÓ DE DIAGNÒSTIC RADIOLÒGIC I
SOFTWARE DE POSTPROCESSAT”:
Valor màxim:
DIAGNOVA MEDICA, S.L.

7,00 punts
7,00 punts

PROGRAMA DE FORMACIÓ
-

Programa de formació. Temps de dedicació, cronograma i opcions de reforç a demanda
el centre. (Valoració subjectiva)
Valor màxim: 3,00 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. ofereix un temps de formació
d'almenys 24 hores, concorde a les necessitats del centre i
adaptada als diferents torns i perfils d'usuaris (tècnics i metges),
assegurant que el funcionament i ús de l'equip siguin òptims.
Seran impartides per tècnics d'aplicacions formats pel fabricant.
De mutu acord amb el centre, i transcorreguts 2 mesos, es
agençarà una segona formació per a resoldre possibles dubtes o
aprofundir en la formació, i durant el primer any hi haurà un suport
de formació i resolució de dubtes per via telefònica i/o remota. La
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valorem com una proposta satisfactòria i la millor de les
presentades.
3,00 punts
Puntuació total del criteri “PROGRAMA DE FORMACIÓ”:
DIAGNOVA MEDICA, S.L.

Valor màxim: 3,00 punts
3,00 punts

SERVEI TÈCNIC
-

Relació de personal de l’equip proposat per a aquest servei degudament documentada
(CV de l’interlocutor responsable del servei i dels tècnics que l’executaran, amb una
experiència mínima d’un any respecte l’objecte del contracte). S’acceptarà la
documentació acreditativa de la competència professional del personal dissociant-ne les
dades identificatives de caràcter personal. Caldrà incloure el detall de les acreditacions
específiques de capacitació pel manteniment dels equips a mantenir. Es valorarà la
formació més actualitzada i impartida pel fabricant de l’equip. Aportar documentació.
(Valoració subjectiva)
Valor màxim: 0,50 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta una relació de 5
responsables tècnics, amb una declaració d'estar autoritzats i
formats pel Fabricant per a assistir específicament a aquest
equip, amb títols homologats. La base del Servei Tècnic està a
València. Inclou una garantia a tot risc durant 2 anys que
començarà a comptar una vegada instal·lat l'equip i inclou: (1) La
substitució de l'equip quan aquest sigui defectuós. (2) La
Reparació i/o substitució de les parts defectuoses, inclosos tub de
Rx i detectors. (3) El manteniment Integral (inclou el Preventiu,
Correctiu, Normatiu i Predictiu) de l'equip. Correspon a una opció
adequada i la millor de les presentades.
0,50 punts

-

Descripció dels procediments d’accés remot a l’equipament i a la informació. Es
valoraran els més útils per resoldre incidències i tenir informació de les mateixes, tan
situació com històric. Aportar documentació. (Valoració subjectiva)
Valor màxim: 0,50 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. El Servei Tècnic i el personal
d'Aplicacions ofereix assistència presencial i en remot per via email, telefònica, WhatsApp i per connexió remota. Per a això
haurà d'haver-hi connexió a internet en l'estació de treball
d'adquisició. Correspon a una opció adequada i la millor de les
presentades.
0,50 punts

-

Horari d'atenció del Servei Tècnic en dies laborables / festius. Es valora el major nombre
d'hores setmanals. (Puntua més el valor més alt. Criteri proporcional. Valor de referència
40 hores).
Valor màxim: 1,00 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta 50 hores, de 9h a 18h, de
dilluns a divendres. Hi ha Servei per a urgències fora de l'horari
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estipulat. Correspon a una opció adequada i que millora el valor
exigit.

1,00 punts

-

Temps de resposta amb presència física en el centre. (Màxim exigit: 24 hores). (Puntua
més el valor més petit. Criteri proporcional).
Valor màxim: 0,50 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta 20 hores laborables, que
millora el valor exigit.
0,50 punts

-

Temps de resolució d'avaries. (Màxim permès: 72 hores). (Puntua més el valor més petit.
Criteri proporcional).
Valor màxim: 0,50 punts
 DIAGNOVA MEDICA, S.L. presenta 60 hores, que millora el valor
exigit.
0,50 punts

Puntuació total del criteri “SERVEI TÈCNIC”:
DIAGNOVA MEDICA, S.L.

Valor màxim: 3,00 punts
3,00 punts

4- DEMOSTRACIÓ
Tal i com s’establia a l’apartat 3 de l’Annex 4 del PCAP es va procedir a requerir a l’única
empresa que ha presentat oferta una demostració del funcionament de l'equip amb una visita
presencial a una instal·lació que disposés d’un equipament igual a l’ofert, per tal de
comprovar el seu funcionament i la demostració del software de la màquina (consola) i del
software de post processat per tal de verificar l’acompliment dels requisits obligatoris
especificats en el Plec de Prescripcions Tècniques i per comprovar les respostes donades
en els criteris d’adjudicació.
L’esmentada demostració es va realitzar en dependències del Servei de Radiologia de
l'Hospital Vall d’Hebron el dia 16 de setembre de 2021 i el resultat de la mateixa ha estat
satisfactori havent-se comprovat el correcte funcionament del software de la màquina
(consola) i del software de post processat. Per altra banda, s’ha pogut verificar l’acompliment
dels requisits obligatoris especificats en el Plec de Prescripcions Tècniques i comprovat que
les respostes donades en els criteris d’adjudicació eren correctes.
5- CONCLUSIÓ
Donat que en tots els criteris, excepte el referit al “Sistema de registre de nombre de trets,
exploracions i imatges rebutjades” dins el bloc de “SISTEMA DE PLANIFICACIÓ,
CONTROL, PROCESSAT I GESTIÓ DE LES EXPLORACIONS” al menys una de les
propostes ha assolit la puntuació màxima atorgada al criteri, i respecte a l’esmentat criteri,
aquest no ha assolit el 70% de la puntuació, en atenció a allò indicat als apartats 2.a. i 2.c.,
respectivament, la valoració final de tots els criteris per a totes les propostes coincidirà amb
l'obtinguda inicialment.
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La puntuació total per apartats ha estat la següent:

BLOCS DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Màxim

Newtom GIANO HR
(DIAGONOVA)

EQUIP RADIOLÒGIC

7,00

7,00

SISTEMA DE PLANIFICACIÓ, CONTROL, PROCESSAT
I GESTIÓ DE LES EXPLORACIONS

7,00

6,30

SISTEMA D'IMATGE 2D PANORÀMICA

8,00

8,00

SISTEMA D'IMATGE 2D TELEMÈTRICA

5,00

5,00

SISTEMA D'IMATGE 3D/CBCT

8,00

8,00

ESTACIÓ DE DIAGNÒSTIC RADIOLÒGIC I
SOFTWARE DE POSTPROCESSAT

7,00

7,00

PROGRAMA DE FORMACIÓ

3,00

3,00

SERVEI TÈCNIC

3,00

3,00

48,00

47,30

Total

Es requereixen un mínim de 24 punts als criteris avaluables segons judicis de valor, per tal
de poder continuar en el procés de licitació.
Continua en el procés de licitació la següent empresa:
 DIAGNOVA MEDICA, S.L.: 47,30 punts

José María Maiques Llácer
Cap del servei de Radiologia

Barcelona, 17 de setembre de 2021
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