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Clàusula 1. Objecte de la licitació. 

L’objecte d’aquest plec és la contractació d’un servei de manteniment preventiu i correctiu 
del sistema radioquirúrgic mòbil d’altes prestacions clíniques,  ARC FLUOROSTAR 
COMPAC 7900 SQUARE VASCULAR,  propietat de la Fundació Hospital Universitari Vall 
Hebron - Institut de Recerca (en endavant “VHIR”), d’acord amb les prescripcions que 
s’articulen a continuació dins el present plec. 

Al llarg d’aquest plec es descriuen concretament les tasques incloses dins l’objecte 
d’aquest contracte, així com l’abast del servei proposat. 

Clàusula 2. Pressupost màxim de licitació. 

En aquesta licitació el valor estimat del contracte i el pressupost màxim de licitació no 

coincideixen. 

El pressupost màxim de licitació, corresponent als 2 anys inicials, ascendeix a la suma de 

“DOTZE MIL CENT EUROS” (12.100,00€) al qual, si se li suma l’import corresponent a 

l’IVA, que és de “DOS MIL CINC-CENTS CUARANTA-UN EUROS” (2.541,00€), la suma 

total ascendeix a “CATORZE MIL SIS-CENTS CUARANTA-UN EUROS” (14.641,00€). 

 Per tant, el pressupost màxim anual és de “SIS MIL CINQUANTA EUROS” 
(6.050,00€), IVA no inclòs. 

En el present supòsit, el valor estimat per a aquesta licitació, serà de “VINT-I-QUATRE
MIL DOS-CENTS EUROS” (24.200,00€), al qual, si se li suma l’import corresponent a 

l’IVA, que és de “CINC MIL VUITANTA-DOS EUROS” (5.082,00€), la suma total 

ascendeix a “VINT-I-NOU MIL DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS” (29.282,00€). 

Clàusula 3. Durada del contracte. 

La prestació del servei objecte de la present licitació tindrà una duració inicial de dos (2) 
anys, prorrogables per dos (2) anys més. En cas que sigui acordada la pròrroga per 

part de l’entitat contractant, serà obligatòria pel contractista, d’acord amb el que estableix 

l’article 29 de la LCSP. 
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Clàusula 4. Característiques tècniques del servei. 

L’objectiu d’aquesta contractació és la prestació dels serveis de manteniment preventiu i 
correctiu amb mà d'obra, materials, desplaçaments i altres elements que poden derivar-se 
del compliment de la mateixa. Tots els components estaran coberts incloent les peces 
especials com ara tub RX, detector, intensificador d'imatge, bobines de superfície, grup 
criogènic de ressonància magnètica, vidre de centelleig, fotomultiplicadors, sondes 
d'ultrasons. L’adjudicatari contractant garantirà que els equips seran atesos per 
professionals qualificats i especialitzats, i atendrà totes les intervencions. 

4.1 Descripció del Manteniment 

Activitats associades al manteniment que es vol contractar. 

Preventiu. consisteix en la revisió del equipament o instal·lacions i/o sistema, en 
funcionament per garantir el seu bon funcionament i fiabilitat, a més de verificar si 
el sistema es troba dins dels paràmetres establerts. Aquests influeixen en 
l'acompliment fiable del equipament o instal·lacions i/o sistema, en la integritat de 
les dades emmagatzemades i en un intercanvi d'informació correcta, a la màxima 
velocitat possible dins de la configuració òptima del sistema. Tanmateix, s'ocupa 
en la determinació de condicions operatives, de durabilitat i fiabilitat, aquest tipus 
de manteniment ens ajuda en reduir els temps de parada que poden generar-se 
per manteniment correctiu. 

Durant aquestes visites es realitzaran una sèrie de mesuraments, d'acord a uns 
Protocols establerts pel departament d'enginyeria, assegurant que les prestacions 
de l'equip, el seu funcionament i seguretat es trobin dins de les especificacions. 

Anualment es proposarà un calendari per al manteniment preventiu per establir les 
dates previstes per a l'execució de les visites preventives. 

En acabar les revisions, el personal tècnic omplirà la documentació adient: els 
fulls de treball on constaran la data i la durada de la revisió, que haurà de ser 
signats pel client, a més del document tècnic on es reportaran els valors i estats 
dels diferents elements revisats. 

Correctiu. Té com a objectiu principal localitzar i eliminar els defectes del 
equipament o instal·lacions i/o sistema. S’entén per defecte qualsevol 
característica del equipament o instal·lacions i/o sistema que té la potencialitat de 
produir una fallida, és a dir, un comportament del equipament o instal·lacions i/o 
sistema diferent al que està establert en les especificacions. Aquest servei s’inicia 
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per la recepció de les incidències de l’usuari final o per la detecció de defectes pel 
propi equip de treball de manteniment. 
El Manteniment Correctiu contemplarà aquelles actuacions tècniques no previstes, 
derivades d'avaries en els equips. L’adjudicatari comptarà amb els procediments 
necessaris per actuar de la manera més ràpida i eficaç. 

4.2 Característiques Tècniques del servei: 

 El tipus de manteniment que es precisa per a l’equip descrit, ha d’incloure visites 
de Manteniment Correctiu il·limitades i una (1) de Manteniment Preventiu.  

 Serà imprescindible que durant la visita de Manteniment Preventiu, les peces que 
per el seu major ús es trobin més malmeses i/o desgastades i puguin ser 
susceptibles de generar futures averies, siguin substituïdes.  

 Aquest servei ha d’incloure el cost de les peces de recanvi, les hores de mà d’obra 
derivades del manteniment i revisió de l’equip, les de substitució i/o reparació de 
les peces que es precisi, el així com els desplaçaments. 

4.3 Nivell del servei: 

L’Adjudicatari haurà d’establir el temps de resposta i de resolució segons el tipus 
d’incidència i es comptabilitzen dins l’horari de suport garantit: 

Temps de resposta. Es defineix com a temps de resposta el temps que 
transcorre des que la incidència es comunicada, fins que el tècnic es persona en 
el lloc on es troba l’equipament o instal·lacions i/o sistema.

Temps de resolució. Es defineix el temps de resolució d’una incidència com el 
nombre d’hores que transcorren des que el tècnic es persona en el lloc on es 
troba l’equipament o instal·lacions i/o sistema fins el moment en que la incidència 
està solucionada. En el càlcul del temps de resolució d’una incidència no es té en 
compte els possibles increments de temps provocats per la intervenció inevitable 
de tercers en el procés de resolució.  

Caldrà donar un servei tècnic davant una situació d’avís d’averia el més breu possible. 

 El període màxim establert serà de 8 hores. 

 El temps de resposta telefònica també s’estima que sigui el més àgil i ràpid 
possible, però s’estimarà que mai serà superior a 24 hores.  
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4.4 Requeriments específics 

a. Informació: S’incorpora al present Plec de Prescripció Tècnica, com Annex 1, 
informació de l’equip tècnic a mantenir. 

b. Garantia: L’adjudicatari és responsabilitza que, en el cas de substitució 
d’elements (recanvi) - ja siguin mecànics o de programari -, aquests han de 
mantenir les mateixes funcionalitats. 

c. Ubicació del servei: Els servei de manteniment es realitzarà a les instal·lacions 
de la Plataforma de Animal Gran del VHIR. Les persones que prestin el servei 
seguiran les normes de coordinació d’empreses establertes.  

d. Horari del servei: El servei haurà de prestar-se dins l’horari següent: dilluns a 
divendres de 08.00 a 17.00. L’horari de treball del personal assignat quedarà a 
expenses de l’aprovació per part del personal responsable de la Plataforma de 
Animal Gran o el Cap d’Unitat del Servei d’Animal de Laboratori o les persones 
co-responsables en aquell moment, així com les seves possibles alteracions, ja 
siguin provisionals o definitives. 

e. Desplaçaments: Els costos de qualsevol desplaçament a les dependències del 
VHIR seran a càrrec de l’adjudicatari i amb mitjans de transport facilitats per ell 
mateix. 

Clàusula 5. Confidencialitat, Protecció de dades de caràcter personal i Propietat 
Intel·lectual i Industrial. 

Sense perjudici del que disposa la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, 
protecció de dades de caràcter personal i de confidencialitat, l’empresa que resulti 
adjudicatària del present procediment de licitació, es comprometrà expressament, a no 
donar la informació i/o dades proporcionades per el VHIR, o qualsevol ús no previst en el 
present Plec, i/o expressament autoritzat per el Cap de la Unitat assignat.  

L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació, 
haurà de fer extensives als empleats que adscrigui al servei, les obligacions contingudes i 
assumides per l’empresa adjudicatària, en referència a la confidencialitat, propietat 
intel·lectual i protecció de dades, en particular les relatives al secret, la reserva y 
confidencialitat de tota la informació que en virtut del servei pugui tenir coneixement. 

S’entendran cedits en exclusiva a favor del VHIR a tot el món, per al temps màxim 
establert en les lleis i/o tractats internacionals vigents que resultin d’aplicació i per a la 
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seva explotació a través de qualsevol format i/o modalitat d’explotació, tots els drets, 
inclosos els d’explotació sobre qualsevol descobriment, invenció, creació, obra, 
procediment, idea, tècnica, dibuix, disseny, imatge o qualsevol altre dret de propietat 
intel·lectual o industrial generat, plantejat o adquirit com a conseqüència de la tasca 
desenvolupada per l’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present 
procediment de licitació (en endavant, “Propietat Intel·lectual i/o Industrial”), i que derivin 
directa o indirectament de la relació entre VHIR i l’empresa adjudicatària pel contracte 
que es derivi del present procediment de licitació. 

L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 
s’obliga a informar al VHIR de qualsevol descobriment, creació, invent, idea o qualsevol 
altre element que constitueixi o sigui susceptible de constituir un dret de Propietat 
Industrial i/o Intel·lectual i que desenvolupi parcial o totalment durant la vigència del 
contracte que es derivi del present procediment de licitació.  

En el supòsit de que l’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present 
procediment de licitació descobrís o desenvolupés qualsevol creació de propietat 
intel·lectual o industrial, s’entendrà que l’esmentat descobriment o desenvolupament 
constitueix informació confidencial del VHIR. 

L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 
s’obliga a signar tots aquells documents públics i/o privats que siguin necessaris, a lliure 
discreció del VHIR, per a permetre l’acreditació de la titularitat del VHIR o l’adequada 
protecció dels referits drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial a favor de la mateixa o 
de qualsevol tercer designat per aquest. 

L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 
autoritza al VHIR per a la transformació, modificació, publicació, comunicació pública i 
explotació per qualsevol mitjà de les obres que desenvolupi com a conseqüència de la 
execució del contracte que es derivi del present procediment de licitació.  

Clàusula 6. Criteris de Valoració sotmesos a Judici de Valor. 

Els criteris que a continuació s’indicaran, s’avaluaran mitjançant judicis de valors i 

s’aplicaran al contingut del sobre nº 2: 

Característiques qualitatives i tècniques del servei ........................ MÀXIM 50 PUNTS. 

1. Abast i Enfocament del servei: ............................................................fins a 40 punts.

Detall tècnic i organitzatiu de la proposta de servei. Cal desenvolupar detalladament la 
proposta de servei plantejada per part del contractista. Ha d’incloure com a mínim: 

 Dimensionament de l’equip de treball (assignació de recursos) i dedicació proposada. 
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 Organització del servei. 

 Metodologia de treball. 

 Eines necessàries per la prestació del servei. 

2. Millores addicionals: ............................................................................fins a 10 punts. 

Es valorarà com a millora: 

  Oferiment de serveis de qualificació de l’equip amb un descompte d’ almenys un 5%. 
(Fins a 2,5 punts). 

  Oferiment d’un descompte d’almenys un 5% en cas de que l’empresa requerís el 
servei de cursos de formació del manteniment de l’equip. (Fins a 2,5 punts). 

  Reducció del temps màxim de resposta davant una situació d’avís d’avaria, detallats 
a la Clàusula 5. (Fins a 5 punts). 

Barcelona, 07de maig de 2020 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. 
Dr. Joan X. Comella Carnicé  
Director
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR). 
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ANNEX I.-  INFORMACIÓ DE L’EQUIP 
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