PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES
CP 2016-01 (pn)

SUBMINISTRAMENT
D’UNA ESTERILITZADORA A VAPOR

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L’APARELL
La esterilitzadora a vapor haurà de disposar obligatòriament de totes les característiques
especificades en l’Annex I Característiques Mínimes Tècniques d’aquest document. En cas
contrari, l’oferta quedarà automàticament desestimada.
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Si alguna de les característiques determina una marca o model exclusiu, aquesta serà només
considerada com a referència, guia o orientació per a la presentació de les ofertes, sense
que el fet de no ajustar-se exactament sigui causa de l’exclusió prèvia.
Es podran ofertar equips amb característiques equivalents i en els que les prestacions finals
siguin semblants a les anunciades.
Totes les dades que es demanen tindran el suport documental original del fabricant, per a
llur valoració.
A part de les característiques establertes a l’Annex I d’aquest document, caldrà tenir en
compte:






L’aparell subministrat haurà de ser d'última generació i de nova fabricació.
Disposar de la Marca CE
Les mides de la porta d'accés a l'espai on anirà instal·lada l'esterilitzadora fan
88cmx194cm
L'adjudicatari haurà de presentar la documentació tècnica en format digital.
L’adjudicatari haurà de retirar equip actual i presentar, posteriorment, el certificat
de destrucció de residus.

El subministrament inclourà la instal·lació i posada en marxa així com la formació als
professionals assistencials i tècnics de manteniment del CSG.
El manteniment del subministrament haurà d’incloure un mínim de 2 revisions anuals.
PREGUNTES AL PLEC
Els licitadors podran realitzar tantes qüestions com estimin necessàries per poder elaborar
les seves millors propostes.
El procediment serà el següent:


Els licitadors enviaran per escrit i via correu electrònic les seves preguntes a
perfildelcontractant@csg.cat



En cas de que les preguntes es considerin d’interès general, aquestes es publicaran
conjuntament amb les respostes a la web del csg: http://www.csg.cat/perfil-decontractant/ en un document sota el nom de “Comunicacions”.



En cas de que els licitadors vulguin ser informats directament de totes les
comunicacions publicades, podran facilitar la seva adreça de correu electrònic per
aquesta finalitat a: perfildelcontractant@csg.cat
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SUBMINISTRAMENT
D’UNA ESTERILITZADORA A VAPOR

Annex I
Característiques Mínimes Tècniques
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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES
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SUBMINISTRAMENT
D’UNA ESTERILITZADORA A VAPOR
CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES TÈCNIQUES
Manual i Pàgina
· Característiques tècniques de l'aparell
· Mida màxima: 210cm alt x 138cm ample x 106cm fons
· Volum útil entre 80 litres i 120 litres
· Potència màxima disponible: 30 KW
·

Ha de disposar dels següents programes: test de buit, test de Bowie&Dick, estàndard a
121ºC, ràpid a 134ºC, estàndard a 134ºC, contenidors a 134ºC, especial P a 134ºC

· Impresora de procés incorporada
· Guies laterals i estant interior
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· Porta manual lliscant vertical
· Plafons laterals d'acer innoxidable
· Generador de vapor amb aigües separades
· Compresor d'aire
· Memòria dels últims 50 cicles
· Pantalla amb sel·lecció d'idioma que inclogui com a mínim el català o el castellà
· Dues portes, una a cada lateral de la màquina
Altres (aspectes subjectes a negociació)
· Garantia d'un any de l'esterilitzadora

certificat de compromís

· Disposar de centre d'atenció telefònica de 8:00h. a 20:00 hores tots els dies laborables

certificat de compromís

·

Temps de resposta del servei tècnic menor a 12 hores en cas de parada i menor a 24 hores
en la resta.

certificat de compromís

· Dues revisions anuals de la màquina

certificat de compromís

· Incloure 2 jocs de 2 cistelles de la màxima capacitat de la cambra

certificat de compromís

Indicar nom del manual i número de
pàgina on es troba l'especificació tècnica
demanada:
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