
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR) 

 
 
 

 

NÚM. EXPEDIENT: 2020-068  MANT. CARRO D’ANESTÈSIA 
 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA – PROCEDIMENT OBERT 
 

SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DEL CARRO D’ANESTÈSIA “Carestation 
650 A1” SITUAT A LA EXPERIMENTAL SURGERY UNIT (ESU) DE LA FUNDACIÓ 

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
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Clàusula 1ª. Objecte de la licitació. 
 
L’objecte de la present licitació és la contractació d’un manteniment preventiu i correctiu 
del Carro d’anestèsia, Carestation 650 A1, situat a la Experimental Surgery Unit (ESU) de 
la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR). 
 
Al llarg d’aquest plec es descriuen concretament les tasques incloses dins l’objecte 
d’aquest contracte, així com l’abast del servei proposat. 
 
Aquest servei s’haurà d’executar d’acord a les prescripcions que s’articulen més endavant 
dins el present plec tècnic. 
 
 
 
Clàusula 2ª. Pressupost màxim de licitació. 
 

En aquesta licitació el valor estimat del contracte i el pressupost màxim de licitació no 
coincideixen. 
 
El pressupost total màxim per aquesta licitació, corresponent a la duració inicial de dos  
anys, és de “DOS-MIL TRES-CENTS VUITANTA EUROS” (2.380,00€) al qual, si se li 
suma l’import de “QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA 
CÈNTIMS” (499,80€), corresponent a l’IVA, suma un total de “DOS-MIL VUIT-CENTS 
SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS” (2.879,80€). 
 

 Per tant, el pressupost màxim anual serà de “MIL CENT NORANTA EUROS” 
(1.190,00€), IVA no inclòs. 

 
 
El valor estimat per aquesta licitació és de “CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS 
EUROS (5.236,00€), al qual, si se li suma l’import de “MIL NORANTA-NOU EUROS 
AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS” (1.099,56€), corresponent a l’IVA, suma un total de 
“SIS MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS” 
(6.335,56€). 
 
(*) Preus que el licitador podrà millorar en la seva OFERTA ECONÒMICA- SOBRE C. 
 

 

Concepte Import (IVA exclòs) 

Pressupost base de licitació total 

 

2.380,00 euros 

Possibles modificacions 476,00 euros 

Possibles pròrrogues 2.380,00 euros 

Total 5.236,00 euros 
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Import establert per modificacions: 

S’estableix d’acord a l’article 204 de la L9/2017 la possibilitat de modificar el contracte a 
l’alça, i fins a un 20% del pressupost total màxim de licitació donat que sorgeixi la 
possibilitat d’ampliació de serveis, sempre a petició del VHIR. Import que serà retribuït a 
l’empresa de la mateixa manera i sota les mateixes condicions que regules el present 
plec, prèvia presentació per part de l’adjudicatari de la factura. 

 
 
 
Clàusula 3ª. Durada del Contracte 

 
El contracte tindrà una durada inicial de dos (2) anys, prorrogable per dos (2) anys 
addicionals.  
 
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. 
 
El servei començarà a partir de la data que s’estableixi en la formalització del contracte. 
 
 
 
Clàusula 4ª. Facturació i pagament 
 

El contractista facturarà cada prestació de serveis a través de la seva factura 
corresponent, les quals hauran de ser enviades a la següent adreça de correu electrònic: 
factures@vhir.org, i en concret la periodicitat de facturació serà la que es determina a 
continuació: 
 
Cada factura emesa haurà de detallar el període al que correspon la mateixa, el 
desglossament/descripció de les despeses per concepte, així com indicar les referències 
“LICI-2020-068 MANT. CARRO ANESTÈSIA”. 
 
El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà mitjançant transferència 
bancària, amb venciment 30 dies / data factura. 
 
L'entitat contractant realitza el pagament dels serveis una vegada aquests s'hagin 
realitzat de manera parcial o total i una vegada entrada la factura al seu registre. D'acord 
amb aquest paràmetre, no es contempla el pagament per avançat d'una part o de la 
totalitat del preu del contracte. 
 
En cap cas el contractista tindrà dret a la revisió de preus per cap concepte. 
 
 
 
Clàusula 5ª. Característiques tècniques del servei. 
 
La Experimental Surgery Unit (d’ara en endavant, “ESU”) de la Fundació Hospital 
Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), precisa la contractació d’un servei 
de manteniment preventiu i correctiu per a un carro d’anestèsia.  
 

mailto:factures@vhir.org
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Aquest servei consisteix en realitzar les operacions de manteniment programades i inclou 
el tècnic-legal d’obligat compliment en els intervals predeterminats, amb l’objectiu de 
reduir la probabilitat de fallada o degradació de funcionament dels equips. Concretament, 
es tracta de l’equip Carestation 650 A1® de General Electric (IR004667) amb la següent 
configuraciò: 

◦ Monitor B650. 
◦ Mòdul E-SCAIO/V. 
◦ PDM 

 
En les ofertes tècniques s’indicaran les actuacions de manteniment preventiu que 
l’adjudicatari pensa realitzar al equip, on inclourà els treballs de neteja, mesures, 
comprovacions, regulacions, ajustaments, etc., i totes aquelles accions necessàries per 
garantir l’estat òptim dels equips des del punt de vista funcional, de seguretat, de 
rendiment energètic, així com els de protecció a les persones, a la salut i al medi ambient. 
 
*** El servei ha de complir amb tots els requeriments legals en el moment de la 
contractació, i durant tota la vigència del contracte. 
 
 
 
Clàusula 6ª. Altres requisits del servei. 
 
 El tipus de manteniment que es precisa per a l’equip descrit ha d’incloure una (1) 

visita de Manteniment Preventiu anual. 
 

 Aquest servei ha d’incloure un descompte en el cost de les peces de recanvi d’ 
almenys un 10%, en les hores de mà d’obra derivades del manteniment i en la revisió 
de l’equip, així com en els desplaçaments.                        

 

 Al finalitzar cada intervenció s’emetrà un document explicatiu de l’avaria, de com s’ha 
solucionat i la relació de peces substituïdes. Es facilitarà el full de servei o 
d’intervenció juntament amb el butlletí amb els treballs i les proves de funcionament 
realitzades 

 
 Caldrà oferir un servei tècnic davant una situació d’avís d’avaria el més breu possible. 
 

- El període màxim establert serà de tres (4) dies laborals des del moment en 
què l’Oficina d’Atenció al Client registra la trucada. 

- El temps de resposta i l’assistència telefònica amb el personal enginyer i el 
personal especialista també es considerarà que sigui el més àgil i ràpid 
possible, però s’estimarà que mai serà superior a 24 hores.  

 

 MITJANS HUMANS L’empresa adjudicatària haurà de certificar que el seu personal 
té la formació general i especifica i ha estat format pel fabricant per cadascun dels 
equips objecte d’aquest contracte. Així mateix ha de justificar documentalment que 
disposa del personal suficient per garantir el servei objecte de la contractació. 
El personal de l’equip tècnic presentat haurà d’estar degudament documentat, de 
manera que caldrà aportar-ne el seu currículum professional. Així mateix, es 
requerirà l’autorització dels tècnics de l’VHIR per a poder substituir-lo. El personal 
assignat a aquest contracte han de disposar d’identificatiu de l’empresa adjudicatària, 
la qual cosa haurà d’acreditar a qualsevol requeriment de l’hospital. 
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Clàusula 7ª. Ubicació i Horari de prestació del servei. 
 

Ubicació: 
El servei de manteniment es realitzarà a les instal·lacions del VHIR a l’edifici 
MEDITERRÀNIA (situat al Passeig de la Vall d’Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona i, en 
concret, a la ESU). Les persones que prestin el servei seguiran les normes de 
coordinació d’empreses establertes.  
 
 
Horari: 
El servei haurà de prestar-se dins l’horari següent: de dilluns a divendres de 08.00 a 
17.00 h. L’horari de treball del personal assignat quedarà a expenses de l’aprovació per 
part del/de la Cap de la Unitat, així com les seves possibles alteracions, ja siguin 
provisionals o definitives. 
 
 
 
Clàusula 8ª. Responsable del contracte.  
 
La responsable del contracte es la Cap de la Unitat de Cirurgia Experimental (ESU), a qui 
li correspondrà bàsicament, entre d’altres, les funcions de gestió i supervisió del servei 
contractat, conformar la facturació que emeti el servei; seguiment, control i dictat de les 
instruccions necessàries per la bona execució del contracte; determinar si la prestació 
realitzada s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i 
recepció del contracte a la seva finalització, i donar compliment a les obligacions 
assumides per la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca 
(VHIR) en aquest contracte. 
 

 

 

Clàusula 9ª. 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 
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 
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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 10ª. 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. 

- Organització del servei. 
- Metodologia de treball. 
- Eines necessàries per la prestació del servei. 
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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, a 20 d’octubre de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. 
Dr. Joan X. Comella Carnicé  
Director  
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 


		2020-10-20T11:13:47+0200
	40881366Q JOAN XAVIER COMELLA (R: G60594009)




