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CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN ROBOT 

UNIDOSI PER AL CIS COTXERES 
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1 CIS Cotxeres 

 

CSC Vitae, SA és la societat encarregada de gestió del Centre Integral de Salut Cotxeres (en 

endavant, CIS COTXERES), el qual està ubicat a l’Avinguda de Borbó, 18-30, de Barcelona. 

 

El CIS Cotxeres és un nou equipament sanitari públic, que comprèn un centre d'atenció primària, 

un centre d'urgències de 24 hores, un centre de rehabilitació 

ambulatòria, un centre sociosanitari de 205 places, i un 

hospital de dia de 50 places. El Centre Integral de Salut 

Cotxeres permet fer una atenció integral a la zona Nord de la 

ciutat, amb la incorporació de professionals sanitaris 

especialistes en l'atenció de primer nivell (ordinària i urgent), 

en l'atenció al malalt fràgil i en processos de rehabilitació. 

Origen del projecte 

L'1 de juny del 2005, el Servei Català de la Salut i el Consorci Hospitalari de 

Catalunya (actualment CSC) van signar un conveni de col·laboració per impulsar el pacte per la 

millora de la xarxa sanitària de la ciutat de Barcelona. En funció d'aquest pacte, el Consorci es 

converteix en el promotor de la construcció del complex i posterior gestor dels serveis d'atenció 

primària, sociosanitària, rehabilitació i urgències. L'Ajuntament de Barcelona va aportar el 

terreny de les antigues Cotxeres de Borbó i serà el responsable dels equipaments cívics del 

Complex: un casal de gent gran i una biblioteca. 
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2 Objecte del contracte 

L’objecte del contracte és el subministrament d’un robot unidosi amb les següents 

característiques tècniques: 

 

- Capacitat mínima per a 240 medicaments diferents 

- Que els medicaments s’hi puguin posar en blíster o desemblistats i que pugui també contenir 

fraccions de comprimits. 

- Controlador de temperatura i humitat dins del robot per a garantir estabilitat dels medicaments 

que conté, i deshumidificador intern incorporat 

- Preparació de la medicació de pacients per preses. Impressió a la bossa de dades 

identificatives del pacient i la presa. 

- Possibilitat de reenvasar medicació amb independència de prescripció mèdica. 

- Software integrable amb els diferents softwares del centre (estació clínica, ERP) i amb SIRE 

(integracions bidireccionals incloses) 

- Traçabilitat dels medicaments: registre i control de lots i caducitats administrats a pacient. 

- Inclusió de tots els cassettes i safates per als quals el robot té capacitat.  

- Base de dades amb fotografies dels diferents medicaments per a facilitar-ne la identificació 

- Sistema de control de medicació administrada per part d’infermeria, inclòs (software i el que es 

requereixi)  

 

 

Els equips ofertats pels licitadors hauran de complir amb els requeriments mínims anteriorment 

descrits. En cas contrari, no seran objecte de valoració en la present licitació. 

 

L’objecte del contracte inclou, a càrrec del contractista, els serveis següents: 

 

- la completa instal.lació de l’equip subministrat al servei de Farmàcia del CIS Cotxeres en el 

termini màxim que s’indica al quadre de característiques específiques. 

 

- la integració del software amb els diferents softwares del centre, la qual ha de ser bidireccional 

(que la informació de les ordres mèdiques passés al robot per a poder fer la fabricació de les 

unidosis, que la informació de medicació administrada que infermeria registrarà al software del 

robot passi també al software del centre). 
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- formació pel personal de farmàcia en el software del robot (mínim de 12h hores de formació)  

 

3 Documentació a aportar pels licitadors 

Els licitadors hauran d’incloure en el sobre B la documentació següent: 

 

- Fitxa tècnica de l’equip ofert, així com altra documentació acreditativa de les 

característiques tècniques del mateix i de els seves prestacions. 

- Declaració responsable signada per l’apoderat de l’empresa licitadora conforme 

l’equip ofert compleix amb la normativa vigent 

- Oferta econòmica, que en cap cas podrà superar l’import de licitació previst en el 

quadre de característiques específiques. 


