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2021-077 SUBMINISTRAMENT D’UN ARC RADIOQUIRÚRGIC MÒBIL 
 

 

I. Que s’ha constatat la necessitat d’esmenar l’expedient de referencia, relatiu a la 

contractació del subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’un arc quirúrgic 

d’altres prestacions, equipat per a experiments en viu, destinat a la Unitat de Cirurgia 

Experimental de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR). 

 

II. En concret es procedeix a rectificar la Clàusula 4ª. Tipologia del subministrament, es 

rectifica en els següents apartats on posa: 

 

 DETECTOR PLANO 

Detector CMOS de 3 camps de visualització i el major de 31cm 

  

S'aclareix que hauria de posar el següent:  

 

 DETECTOR PLANO 

Detector CMOS o Iodur de Cesi de 3 camps de visualització i de mida igual o 

superior a 30cm. 

 

III. Degut a les correccions plantejades a la Clàusula 4ª. Tipologia del subministrament, es veu 

la necessitat de modificar també la Clàusula 10ª. Criteris d’adjudicació, l'apartat 10.2.1 

Criteris avaluables mitjançant judicis de valor, fins a 50 punts (SOBRE 2). 

 

S'aclareix que la puntuació correcta és la següent:  

 

 Característiques qualitatives i tècniques del subministrament (memòria 

tècnica).............................................................................................. (fins a 39 punts).  

 

Cada adjudicatari ha de presentar una memòria descriptiva de les especificacions 

tècniques de l’equip a subministrar, detallant cadascun dels apartats indicats a la clàusula 

4ª (Tipologia del subministrament). 

 

Es consideren requisits indispensables: 

1. Requisits mínims de l'equipament. ANNEX 1 

2. Software MTS con perfiles vasculars i cardio inclosos (electrofisiologia i 

hemodinàmica), a més de perfils inclosos per trauma, cirurgia general, 

columna, c. cervical i moviments motoritzats 

3. Arc monitoritzat 

4. Característiques qualitatives i tècniques del subministrament, on es detalla 

com es repartiran els 39 punts. ANNEX 2 
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  Altres condicions del subministrament: ...................................................... 11 punts  

 

- Pla de formació:.............................................................................................  2 punts 

Ha d’incloure: planificació, cronograma i recursos disponibles, tant per la formació 

inicial com per la formació continuada i suport en aplicacions. 

 

- Pla de Manteniment de l’equip:...................................................................... 3 punts 

Han de constar els següents punts: 

 Recursos humans disponibles (indicant tècnics especialistes a l’àrea de 

Barcelona/España). 

 Planificació del manteniment: preventiu (nombre de visites, operacions de 

manteniment a dur a terme); correctiu (temps de resposta, condicions 

específiques). 

 

- Arc quirúrgic con detector digital CMOS de 31x31 cm, flat pannel ......... 6 punts 
 

 

 

IV. S’acorda així mateix, en la mesura del possible, comunicar a totes aquelles empreses i 

persones que hagin tingut accés i s’hagin descarregat tota la documentació d’aquest 

Procediment l‘esmentada rectificació, als efectes pertinents. 

 

 

 

Barcelona, a 10 de desembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ                                

Dr. Joan X. Comella Carnicé 

Director 
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