PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES
CP 2016-03 (pn)

SUBMINISTRAMENT
D’UN EQUIP DE COLONOSCÒPIA

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L’APARELL
L’equip de colonoscòpia 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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El subministrament, haurà de:


Ser compatible amb tot el sistema de la unitat d’endoscòpies de la marca
Olympus de que ja disposa el Consorci Sanitari del Garraf des d’abans de
l’any 2009. Es considera que el contracte únicament pot encomanar-se a
Olympus per raons tècniques i d’exclusivitat de l’equip a adquirir, d’acord
amb l’informe tècnic del cap d’Unitat de Digestiu i el certificat de Olympus
d’exclusivitat de la màquina.



Disposar de la marca CE.



Disposar d’una garantia del fabricant de l’aparell de mínim, un any.



Ser un aparell de nova generació compatible amb la nostra unitat
d’endoscòpies.



Incloure el següent sistema software:



o

Captura d’endoscòpia amb Arquitectura Client/Servidor

o

La nova versió i llicències necessàries per operar des de dos llocs de
treball simultàniament. En cas de poder reutilitzar la llicència actual
només caldrà afegir-ne una mes.

o

Llicència del mòdul DICOM per fer l’enviament al PACS (PACS UDIAT).

o

Llicència del mòdul H.7 per integrar la DICOM Worklist amb
l’Endobase.

Incloure el següent sistema hardware:
o

Sala 1 actual:
- 1 capturador de vídeo amb connector Firewire per PC (CANOPUS).
- 1 cable de vídeo BNC – RCA de 13 metres de llarg.
- 1 cable de dades Minicentronics – RS323 de 13 metres de llarg.

o

Sala 2 nova:
- 1 capturador de vídeo amb connector Firewire per PC (CANOPUS).
- 1 cable de vídeo BNC – RCA de 13 metres de llarg.
- 1 cable de dades Minicentronics – RS323 de 13 metres de llarg.
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Incloure els següents serveis:
o Nova instal·lació en el servidor virtual de la darrera versió del
programari (V10.6 actual).
o Serveis d’instal·lació del software.
o Migració de les dades actuals al nou sistema.
o Configuració de la plataforma i el software de servidor i client.
o Integració de la Worklist.
o Integració de la modalitat amb el PACS.
o Integració de l’Informe mitjançant la generació automatitzada d’un
PDF, el qual s’inclourà manualment al HIS pel metge tal i com es
realitza en l’actualitat.
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Totes les dades que es demanen tindran el suport documental original del
fabricant, per a llur valoració.
L’adjudicatari es compromet a realitzar la formació necessària als professionals
del Consorci Sanitari del Garraf per al correcte ús del subministrament del nou
sistema.
PREGUNTES AL PLEC
El licitador podrà realitzar tantes qüestions com estimin necessàries per poder
elaborar la seva millor proposta.
El procediment serà el següent:


El licitador enviarà 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-de-contractant/ en un document sota el nom
de “Comunicacions”.



En cas de que el licitador vulgui ser informat 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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Annex I
Característiques Mínimes Tècniques
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D’acord amb l’establer al Plec de Clàusules Administratives, s’ha verificat per part
de l’òrgan de contractació que únicament són compatibles amb el sistema
d’endoscòpia actual els equips de la mateixa marca (Olympus), degut a aspectes
tècnics del software integrat a les màquines.
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Per tal de justificar aquesta situació, es disposa dels següents documents
acreditatius:


Informe tècnic del cap d’Unitat de Digestiu del Consorci Sanitari del
Garraf.



Certificat d’exclusivitat tècnica de la Unitat d’Endoscòpia de l’empresa
Olympus.



Informe jurídic sobre l’aplicabilitat de l’article 170 apartat d) del TRLCSP.

Per tant, en aplicació de l’article 170 apartat d) del TRLCSP i havent quedat
acreditat que tècnicament només es pot encomanar el contracte a Olympus, serà
necessari que l’equip de colonoscòpia compleixi amb les següents característiques
mínimes:

CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES TÈCNIQUES

· Colonoscopi sèrie H185 Olympus
· Font de Llum CLV Exsera III amb videoprocessador CV190 Olympus
· Connexió paral·lela al programa ENDOBASE Olympus
· Rentadora Endoscòpia ETD2
· Carro de transport amb connector
ASPECTES A NEGOCIAR
· Pòlissa de manteniment i reparació de l'equip i termini d'aquesta pòlissa
· Requeriments del punt de treball (pantalla, característiques del PC de suport, etc)
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