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Adela Orti Falcó, en qualitat de secretaria de l'Hospital Comarcal d'Amposta SAM,
constituïda mitjançant escriptura autoritzada pel notari Sr. Juan Suarez SanchezVentura de l’I·lltre. Col·legi de Barcelona, en data 31 d’agost de 1990, inscrita en el
Registre Mercantil de Tarragona, volum 727, foli 200, fulla numero T-1326,
inscripció 1ª. de data 9 de maig de 1991; legalment domiciliada a Amposta, C/
Jacint Verdaguer, 11-13, i amb el CIF A-43282334, legalment facultada per aquest
acte i d’acord amb el que determina l’art. 107 del RD 1784/1996, de 19 de juliol, del
Reglament del Registre Mercantil.
CERTIFICO:
Que en la sessió ordinària del Consell d’Administració, de l’Hospital Comarcal
d'Amposta SAM celebrada el dia 15 de desembre de 2014, es va adoptar per
majoria el següent acord:

5. APROVACIO ADJUDICACIO EXPEDIENT PROCEDIMENT NEGOCIAT
HCA PN 2/14 PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN ECOFRAF I UN
EQUIPAMENT D’UN VIDEOCOLONOSCOPI
“Informe de valoració de les proposicions:
Expedient HCA PN 2/14
Contractació de subministrament d’equipament per a l’Hospital Comarcal d’Amposta.
1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és el subministrament de l’equipament d’un ecògraf general i d’un vídeocolonoscopi i accessoris per a l’Hospital
Comarcal d’Amposta.
L’objecte del contracte es divideix en els següents lots:
o Lot 1 – Ecògraf general.
o Lot 2 – Vídeocolonoscopi i accessoris.
Així mateix, a més del subministrament, el contracte té com a objecte principal la instal·lació de tots i cadascun dels elements que
conformen cada lot, segons el següent detall:
Lot 1
Preu unitari
Article
Codi
Quantitat
màx.
ECÒRAF GENERAL
3140001
1
39.100 €
Lot 2
Article
VIDEOCOLONOSCOPI STD
EQUIP ELECTROCIRURGIA
SISTEMA D’INFORMACIÓ I DIGITALITZACIÓ DE LA IMATGE
ENDOSCÒPICA
RENTADORA / DESINFECTADORA D’ALT NIVELL PER TUBS FLEXIBLES
D’ENDOSCOPIA
VIDEDOPROCESADOR D’ALTA DEFINICIÓ
FONT DE LLUM XENON
MONITOR LÍNEA MÈDIOCA DE 26”
CARRO TRANSPORT ÚS MÈDIC
2.

Proposicions presentades
Han presentat proposició les següents empreses:
2.1. Lot 1:
o TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SA
o ESAOTE ESPAÑA SA
o GENERAL ELECTRIC HEALHCARE ESPAÑA SA

Codi

Quantitat

2140001
2140002
2140003

1
1
1

Preu unitari
màx.
14.000 €
5.379 €
15.166 €

2140004

1

24.607 €

2140005
2140006
2140007
2140008

1
1
1
1

12.447 €
8.260 €
5.110 €
3.437 €
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o

PHILIPS IBERICA SA

2.2. Lot 2:
3.

o OLYMPUS IBERIA SAU
Valoració de les proposicions
Atès el document de quadre de característiques de la documentació de l’expedient, els criteris d’adjudicació de les ofertes publicats
han estat:
3.1. Criteris d’adjudicació objectius i avaluables a través de formula:
Proposta econòmica............................................... 60 %.
Millora de la garantia.............................................. 10 %.
3.2.

Criteris d’adjudicació subjectius i avaluables mitjançant l’emissió d’un judici de valor:
Oferta tècnica i funcional ......................................... 20 %.
Valoració del servei post venda................................ 10 %.

Criteris d’adjudicació de valoració automàtica
Lot 1:
Les empreses que han presentat ofertes susceptibles d’ésser avaluades, atès que els productes ofertats compleixen els requeriments
especificats a l’expedient, són:
Ponderació de proposta econòmica, segons els criteris de valoració automàtica:
Puntuació
Empresa
Import
TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SA
36.220,00
56,31
ESAOTE ESPAÑA SA
34.000,00
59,99
GENERAL ELECTRIC HEALHCARE ESPAÑA SA
33.995,00
60,00
PHILIPS IBERICA SA
39.000,00
52,30
Ponderació de la millora de la garantia, segons els criteris de valoració automàtica:
Empresa
TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SA
ESAOTE ESPAÑA SA
GENERAL ELECTRIC HEALHCARE ESPAÑA
SA
PHILIPS IBERICA SA

Garantia

Ampliació
Garantia

Puntuació

36,00
36,00

12,00
12,00

9,23
9,23

37,00

13,00

10,00

26,00

2,00

1,54

Lot 2:
L’empresa que ha presentat oferta susceptible d’ésser avaluada, atès que els productes ofertats compleixen els requeriments
especificats a l’expedient, es OLYMPUS IBERIA SAU.
Ponderació de proposta econòmica, segons els criteris de valoració automàtica:
Empresa
Import
OLYMPUS IBERIA SAU
86.000,00
Ponderació de la millora de la garantia, segons els criteris de valoració automàtica:
Ampliació
Empresa
Garantia
Garantia
OLYMPUS IBERIA SAU
24,00
0

Puntuació
60,00

Puntuació
10,00

Criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor
Lot 1:
Les empreses que han presentat ofertes susceptibles d’ésser avaluades, atès que els productes ofertats compleixen els requeriments
especificats en l’annex tècnic de l’expedient, són:
o TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SA
o ESAOTE ESPAÑA SA
o GENERAL ELECTRIC HEALHCARE ESPAÑA SA
o PHILIPS IBERICA SA
Els productes que composen el present lot han estat avaluats tècnicament segons l’observació dels següents aspectes:
o

Qualitat (conjunt de propietats i funcions).

o

Facilitat en el maneig.

o

Facilitat de la neteja.

De l’estudi i observança dels aspectes detallats dels productes de les empreses licitadores esdevé la següent valoració de l’oferta tècnica i
funcional, segons els criteris subjectius:
Empresa
Qualitat
Facilitat
Facilitat
TOTAL
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TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SA
ESAOTE ESPAÑA SA
GENERAL ELECTRIC HEALHCARE ESPAÑA SA
PHILIPS IBERICA SA

2
2
2
10

maneig
0
0
0
5

neteja
1
1
1
5

3,00
3,00
3,00
20,00

Aclariments sobre la valoració tècnica i funcional:
o

o

o

o

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SA ha obtingut la següent puntuació total: 3.
Ha presentat la seva plataforma Xario-200.
Qualitat:
Disposa de les prestacions bàsiques d’ecografia 2D i diverses formes de doppler. Configuracions avançades
ofertades com complements optatius.
Sonda abdominal estàndard (no matricial) amb penetració correcta fins 15cm.
Sonda lineal estàndard (no matricial). Sensibilitat doppler correcta fins nivell arteriolar.
Puntuació: 2
Interfaz d’usuari:
Prestacions estàndards del mercat ecogràfic en gama mitja. No disposa d’eines “query-retrieve”. No disposa
d’elastografia quantitativa.
Puntuació: 0
Facilitat de neteja:
Estàndard de qualsevol equip d’ecografia.
Puntuació: 1
ESAOTE ESPAÑA SA ha obtingut la següent puntuació total: 3.
Ha presentat la seva plataforma Mylab Class C.
Qualitat:
Disposa de les prestacions bàsiques d’ecografia 2D i diverses formes de doppler. Configuracions avançades
ofertades com complements optatius.
Sonda abdominal estàndard (no matricial) amb penetració correcta fins 15cm.
Sonda lineal estàndard (no matricial).Sensibilitat doppler correcta fins nivell arteriolar.
Puntuació: 2
Interfaz d’usuari:
Prestacions estàndards del mercat ecogràfic en gama mitja. No disposa d’eines “query-retrieve”. No disposa
d’elastografia quantitativa.
Puntuació: 0
Facilitat de neteja:
Estàndard de qualsevol equip d’ecografia.
Puntuació: 1
GENERAL ELECTRIC HEALHCARE ESPAÑA SA ha obtingut la següent puntuació total: 3.
Ha presentat la seva plataforma Logiq S-7. No hem disposat de presentació (demo) de l’equip. Disposem
d’una referència indirecta per la dotació al HUSJR d’un equip de prestacions superiors (Logiq S-8) que es fa
servir com a plataforma secundària. Les seves prestacions són aproximadament equivalents als equips de
gama mitja presentats per Toshiba i Esaote.
Puntuacions per referència: Qualitat: 2 Maneig: 0 Neteja: 1
PHILIPS IBERICA SA ha obtingut la següent puntuació total: 20.
Ha presentat la seva plataforma Affiniti.
Qualitat:
Disposa de prestacions “top-range” amb quatre milions de canals multiplexats que generen una imatge 2D de
molt alta resolució tant espacial com de contrast respecte als models alternatius.
Doppler de molt elevada sensibilitat que arriba a la detecció de vascularització capil·lar parenquimatosa amb
post-procés automatitzat d’alta ergonomia de les corves espectrals.
Disposa de funció “query-retrive” que permet captura i presentació d’imàtges ecogràfiques prèvies en pantalla
la qual cosa facilita extraordinàriament la comparació evolutiva de lesions (diàmetres, contorns i ecotextura).
Disposa de la opció d’elastografia quantitativa que es l’estàndard actual d’evaluació evolutiva de la cirrosis
hepàtica i es una alternativa real a la biòpsia hepàtica.
L’oferta presenta una millora significativa per pacients amb obesitat mòrbida consistent en la tecnologia de
sonda abdominal “pure-wave” que permet una penetració hepàtica superior a 20cm sense dispersió important
de energia i amb bona resolució espacial/de contrast.
Els equips equivalents de les altres marques al model presentat per Philips no són els que han estat presentats
al concurs sinó els següents:
GE LOGIQ E9, TOSHIBA APLIO i ESAOTE TWICE. Probablement aquest tret diferencial tan significatiu
es degut a la voluntat comercial de Philips d’introduir al mercat el seu nou equip premium.
Puntuació: 10
Interfaz d’usuari:
Destaca per una avançada ergonomia mitjançant una pantalla tàctil d’última generació tipus IPAD amb perfils
d’usuari fàcilment personalitzables en funció de les preferències dels diversos ecografistes.
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Destaca un nivell acústic extremadament baix (pràcticament insonor, la qual cosa té una incidència molt
important en l’ergonomia de l’ecografista després de hores de treball continuat al costat de la màquina (Factor
fatiga operador)
Puntuació: 5
Facilitat de neteja:
Superior a la resta d’equips degut a: superfície de botoneria simplificada i sistema de protecció de les sondes
per evitar l’arrossegament de cables per terra i les caigudes accidentals.
Puntuació: 5
Valoració del servei post venda:
Empresa
TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SA
ESAOTE ESPAÑA SA
GENERAL ELECTRIC HEALHCARE ESPAÑA SA
PHILIPS IBERICA SA

TOTAL
8
8
7
7

Aclariments sobre la valoració post venda:
TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SA ha obtingut la següent puntuació total: 8.
•
El temps de resposta tècnica en cas d’averia es inferior a 4 hores.
•
Proporciona suport tècnic telefònic gratuït durant tota la vida del aparell (24 h. els 365 dies de
l’any).
•
Disponibilitat de l’equip del 98%.
•
Garanteix recanvis durant 10 anys.
o
ESAOTE ESPAÑA SA ha obtingut la següent puntuació total: 8.
•
El temps de resposta en cas d’averia es inferior a 4 hores i facilita un equip de préstec si el temps
de resolució supera les 24 hores.
•
Disponibilitat de l’equip del 100%, ja que les revisions de manteniment que inclou la garantia
poden fer-se fora d’horari i de programació dels pacients i les exploracions.
•
Garanteix recanvis durant 10 anys.
•
Ofereix 2 revisions anuals del equip.
•
Formació de dos dies per als tècnics de manteniment.
o
GENERAL ELECTRIC HEALHCARE ESPAÑA SA ha obtingut la següent puntuació total: 7.
•
En cas d’averia tenim que trucar al servei d’atenció al client que contestarà en un temps inferior a
10 segons i ens passarà a un enginyer. El enginyer contactarà amb nosaltres en un temps no
superior a 30 minuts (5 minuts en cas d’urgència).
•
L’averia se intenta solucionar de manera remota i si no es possible l’enginyer es personarà al
nostre centre per intentar reparar l’averia el mateix dia (70% resolució en la primera visita).
o
PHILIPS IBERICA SA ha obtingut la següent puntuació total: 7.
•
En cas d’averia atenció inmediata a la unitat Centralitzada de avisos i presencia fisica del Ingeniero
de manteniment inferior a 6 hores.
•
Disponibilitat de l’equip del 96%.
La valoració total obtinguda seguint els criteris d’adjudicació subjectius i avaluables mitjançant l’emissió d’un judici de valor:
o
TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SA ha obtingut la següent puntuació total: 11.
o
ESAOTE ESPAÑA SA ha obtingut la següent puntuació total: 11.
o
GENERAL ELECTRIC HEALHCARE ESPAÑA SA ha obtingut la següent puntuació total: 10.
o
PHILIPS IBERICA SA ha obtingut la següent puntuació total: 27.
Lot 2:
L’ empresa que ha presentat oferta susceptible d’ésser avaluada, atès que els productes ofertats compleixen els requeriments
especificats en l’annex tècnic de l’expedient, es OLYMPUS IBERIA SAU.
Els productes que composen el present lot han estat avaluats tècnicament segons l’observació dels següents aspectes:
o

o

Qualitat (conjunt de propietats i funcions).

o

Facilitat en el maneig.

o

Facilitat de la neteja.

De l’estudi i observança dels aspectes detallats dels productes de les empresa licitadora esdevé la següent valoració de l’oferta tècnica i
funcional:
Qualitat
Facilitat
Facilitat
Empresa
TOTAL
maneig
neteja
OLYMPUS IBERIA SAU
8
5
5
18
Aclariments sobre la valoració tècnica i funcional:
o OLYMPUS IBERIA SAU, ha obtingut la següent puntuació total: 18.
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El Vídeocolonoscopi i els accessoris ofertats, s’adapten a les fitxes de característiques tècniques objecte
d’aquesta licitació.
S’introdueix una millora tecnològica incorporant ENDOSCAN2 amb interconnexió amb el software
ENDOBASE, que serveix per fer automàticament la traçabilitat dels videoendoscopis.
Valoració del servei post venda:
Empresa
TOTAL
OLYMPUS IBERIA SAU
8
Aclariments sobre la valoració post venda:
o OLYMPUS IBERIA SAU, ha obtingut la següent puntuació: 8.
•
En cas d’averia resposta telefònica immediata.
•
Si l’equip tingues que ser traslladat, per la seva reparació, als tallers de l’Hospitalet de Llobregat el
substituirien per altre similar.
•
Garanteix recanvis durant un període igual vida mitja estimada de l’equip i en ningun cas inferior
a 8 anys.
La valoració total obtinguda seguint els criteris d’adjudicació subjectius i avaluables mitjançant l’emissió d’un judici de valor:
o OLYMPUS IBERIA SAU, ha obtingut la següent puntuació total: 26.
Resum final valoracions econòmiques i tècniques:
LOT NÚM.1 PUNTUACIÓ FINAL
VALORACIÓ
TÈCNICA

VALORACIÓ
ECONÒMICA

PUNTUACIÓ
TOTAL

ORDRE
RELATIU
4

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SA

11

65,54

76,54

ESAOTE ESPAÑA SA

11

69,22

80,22

GENERAL ELECTRIC HEALHCARE
ESPAÑA SA
PHILIPS IBERICA SA

10

70,00

80,00

27

53,84

80,84

VALORACIÓ
TÈCNICA

VALORACIÓ
ECONÒMICA

PUNTUACIÓ
TOTAL

ORDRE
RELATIU

26

70

96

1

2
3
1

LOT NÚM.2 PUNTUACIÓ FINAL

OLYMPUS IBERIA SAU

Dr. Jose Angel Abreu De Con

Dr. Josep A. Saà Ùbeda

Sr. Salvador Magriñà Montesó

Valoració Mesa de Contractació.Amposta, 23 d’octubre 2014”

Vist l’informe de valoració de la mesa de contractació.
El president sotmet el tema a votació i s’aprova per majoria.
Vota a favor: el Sr. Ferre, Sr Ferre Aixendri, Sra Subirats, Sra. Sancho, Sr. Tomas, Sr.
Castellano, Sr. Ciscar.
S’aprova per majoria, i
S’ACORDA:
PRIMER:
Adjudicar el subministrament d’ECOGRAF GENERAL.
Lot 1. a l’empresa PHILIPS IBERICA SA, per un import de 39.000€ sense iva.
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SEGON:
Adjudicar el subministrament de videocolonoscopi i accessoris.
Lot 2. a l’empresa OLYMPUS IBERICA SAU per un import de 86.000€ sense iva
TERCER:
Facultar al Sr Manel Ferre Montañes, per la firma de tota la documentació que
s’escaigui per fer efectiu l’acord.
QUART:
Traslladar l’acord al SACAC Consorci i a gerència per la seva tramitació.

Amposta, 31 de desembre de 2014
Vist i plau,
El president,

Manel Ferre Montañes
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Adela Orti Falcó, en qualitat de secretaria de l'Hospital Comarcal d'Amposta SAM,
constituïda mitjançant escriptura autoritzada pel notari Sr. Juan Suarez SanchezVentura de l’I·lltre. Col·legi de Barcelona, en data 31 d’agost de 1990, inscrita en el
Registre Mercantil de Tarragona, volum 727, foli 200, fulla numero T-1326,
inscripció 1ª. de data 9 de maig de 1991; legalment domiciliada a Amposta, C/
Jacint Verdaguer, 11-13, i amb el CIF A-43282334, legalment facultada per aquest
acte i d’acord amb el que determina l’art. 107 del RD 1784/1996, de 19 de juliol, del
Reglament del Registre Mercantil.
CERTIFICO:
Que en la sessió ordinària del Consell d’Administració, de l’Hospital Comarcal
d'Amposta SAM celebrada el dia 15 de desembre de 2014, es va adoptar per
majoria el següent acord:

5. APROVACIO ADJUDICACIO EXPEDIENT PROCEDIMENT NEGOCIAT
HCA PN 2/14 PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN ECOFRAF I UN
EQUIPAMENT D’UN VIDEOCOLONOSCOPI
“Informe de valoració de les proposicions:
Expedient HCA PN 2/14
Contractació de subministrament d’equipament per a l’Hospital Comarcal d’Amposta.
1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és el subministrament de l’equipament d’un ecògraf general i d’un vídeocolonoscopi i accessoris per a l’Hospital
Comarcal d’Amposta.
L’objecte del contracte es divideix en els següents lots:
o Lot 1 – Ecògraf general.
o Lot 2 – Vídeocolonoscopi i accessoris.
Així mateix, a més del subministrament, el contracte té com a objecte principal la instal·lació de tots i cadascun dels elements que
conformen cada lot, segons el següent detall:
Lot 1
Preu unitari
Article
Codi
Quantitat
màx.
ECÒRAF GENERAL
3140001
1
39.100 €
Lot 2
Article
VIDEOCOLONOSCOPI STD
EQUIP ELECTROCIRURGIA
SISTEMA D’INFORMACIÓ I DIGITALITZACIÓ DE LA IMATGE
ENDOSCÒPICA
RENTADORA / DESINFECTADORA D’ALT NIVELL PER TUBS FLEXIBLES
D’ENDOSCOPIA
VIDEDOPROCESADOR D’ALTA DEFINICIÓ
FONT DE LLUM XENON
MONITOR LÍNEA MÈDIOCA DE 26”
CARRO TRANSPORT ÚS MÈDIC
2.

Proposicions presentades
Han presentat proposició les següents empreses:
2.1. Lot 1:
o TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SA
o ESAOTE ESPAÑA SA
o GENERAL ELECTRIC HEALHCARE ESPAÑA SA

Codi

Quantitat

2140001
2140002
2140003

1
1
1

Preu unitari
màx.
14.000 €
5.379 €
15.166 €

2140004

1

24.607 €

2140005
2140006
2140007
2140008

1
1
1
1

12.447 €
8.260 €
5.110 €
3.437 €
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o

PHILIPS IBERICA SA

2.2. Lot 2:
3.

o OLYMPUS IBERIA SAU
Valoració de les proposicions
Atès el document de quadre de característiques de la documentació de l’expedient, els criteris d’adjudicació de les ofertes publicats
han estat:
3.1. Criteris d’adjudicació objectius i avaluables a través de formula:
Proposta econòmica............................................... 60 %.
Millora de la garantia.............................................. 10 %.
3.2.

Criteris d’adjudicació subjectius i avaluables mitjançant l’emissió d’un judici de valor:
Oferta tècnica i funcional ......................................... 20 %.
Valoració del servei post venda................................ 10 %.

Criteris d’adjudicació de valoració automàtica
Lot 1:
Les empreses que han presentat ofertes susceptibles d’ésser avaluades, atès que els productes ofertats compleixen els requeriments
especificats a l’expedient, són:
Ponderació de proposta econòmica, segons els criteris de valoració automàtica:
Puntuació
Empresa
Import
TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SA
36.220,00
56,31
ESAOTE ESPAÑA SA
34.000,00
59,99
GENERAL ELECTRIC HEALHCARE ESPAÑA SA
33.995,00
60,00
PHILIPS IBERICA SA
39.000,00
52,30
Ponderació de la millora de la garantia, segons els criteris de valoració automàtica:
Empresa
TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SA
ESAOTE ESPAÑA SA
GENERAL ELECTRIC HEALHCARE ESPAÑA
SA
PHILIPS IBERICA SA

Garantia

Ampliació
Garantia

Puntuació

36,00
36,00

12,00
12,00

9,23
9,23

37,00

13,00

10,00

26,00

2,00

1,54

Lot 2:
L’empresa que ha presentat oferta susceptible d’ésser avaluada, atès que els productes ofertats compleixen els requeriments
especificats a l’expedient, es OLYMPUS IBERIA SAU.
Ponderació de proposta econòmica, segons els criteris de valoració automàtica:
Empresa
Import
OLYMPUS IBERIA SAU
86.000,00
Ponderació de la millora de la garantia, segons els criteris de valoració automàtica:
Ampliació
Empresa
Garantia
Garantia
OLYMPUS IBERIA SAU
24,00
0

Puntuació
60,00

Puntuació
10,00

Criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor
Lot 1:
Les empreses que han presentat ofertes susceptibles d’ésser avaluades, atès que els productes ofertats compleixen els requeriments
especificats en l’annex tècnic de l’expedient, són:
o TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SA
o ESAOTE ESPAÑA SA
o GENERAL ELECTRIC HEALHCARE ESPAÑA SA
o PHILIPS IBERICA SA
Els productes que composen el present lot han estat avaluats tècnicament segons l’observació dels següents aspectes:
o

Qualitat (conjunt de propietats i funcions).

o

Facilitat en el maneig.

o

Facilitat de la neteja.

De l’estudi i observança dels aspectes detallats dels productes de les empreses licitadores esdevé la següent valoració de l’oferta tècnica i
funcional, segons els criteris subjectius:
Empresa
Qualitat
Facilitat
Facilitat
TOTAL
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TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SA
ESAOTE ESPAÑA SA
GENERAL ELECTRIC HEALHCARE ESPAÑA SA
PHILIPS IBERICA SA

2
2
2
10

maneig
0
0
0
5

neteja
1
1
1
5

3,00
3,00
3,00
20,00

Aclariments sobre la valoració tècnica i funcional:
o

o

o

o

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SA ha obtingut la següent puntuació total: 3.
Ha presentat la seva plataforma Xario-200.
Qualitat:
Disposa de les prestacions bàsiques d’ecografia 2D i diverses formes de doppler. Configuracions avançades
ofertades com complements optatius.
Sonda abdominal estàndard (no matricial) amb penetració correcta fins 15cm.
Sonda lineal estàndard (no matricial). Sensibilitat doppler correcta fins nivell arteriolar.
Puntuació: 2
Interfaz d’usuari:
Prestacions estàndards del mercat ecogràfic en gama mitja. No disposa d’eines “query-retrieve”. No disposa
d’elastografia quantitativa.
Puntuació: 0
Facilitat de neteja:
Estàndard de qualsevol equip d’ecografia.
Puntuació: 1
ESAOTE ESPAÑA SA ha obtingut la següent puntuació total: 3.
Ha presentat la seva plataforma Mylab Class C.
Qualitat:
Disposa de les prestacions bàsiques d’ecografia 2D i diverses formes de doppler. Configuracions avançades
ofertades com complements optatius.
Sonda abdominal estàndard (no matricial) amb penetració correcta fins 15cm.
Sonda lineal estàndard (no matricial).Sensibilitat doppler correcta fins nivell arteriolar.
Puntuació: 2
Interfaz d’usuari:
Prestacions estàndards del mercat ecogràfic en gama mitja. No disposa d’eines “query-retrieve”. No disposa
d’elastografia quantitativa.
Puntuació: 0
Facilitat de neteja:
Estàndard de qualsevol equip d’ecografia.
Puntuació: 1
GENERAL ELECTRIC HEALHCARE ESPAÑA SA ha obtingut la següent puntuació total: 3.
Ha presentat la seva plataforma Logiq S-7. No hem disposat de presentació (demo) de l’equip. Disposem
d’una referència indirecta per la dotació al HUSJR d’un equip de prestacions superiors (Logiq S-8) que es fa
servir com a plataforma secundària. Les seves prestacions són aproximadament equivalents als equips de
gama mitja presentats per Toshiba i Esaote.
Puntuacions per referència: Qualitat: 2 Maneig: 0 Neteja: 1
PHILIPS IBERICA SA ha obtingut la següent puntuació total: 20.
Ha presentat la seva plataforma Affiniti.
Qualitat:
Disposa de prestacions “top-range” amb quatre milions de canals multiplexats que generen una imatge 2D de
molt alta resolució tant espacial com de contrast respecte als models alternatius.
Doppler de molt elevada sensibilitat que arriba a la detecció de vascularització capil·lar parenquimatosa amb
post-procés automatitzat d’alta ergonomia de les corves espectrals.
Disposa de funció “query-retrive” que permet captura i presentació d’imàtges ecogràfiques prèvies en pantalla
la qual cosa facilita extraordinàriament la comparació evolutiva de lesions (diàmetres, contorns i ecotextura).
Disposa de la opció d’elastografia quantitativa que es l’estàndard actual d’evaluació evolutiva de la cirrosis
hepàtica i es una alternativa real a la biòpsia hepàtica.
L’oferta presenta una millora significativa per pacients amb obesitat mòrbida consistent en la tecnologia de
sonda abdominal “pure-wave” que permet una penetració hepàtica superior a 20cm sense dispersió important
de energia i amb bona resolució espacial/de contrast.
Els equips equivalents de les altres marques al model presentat per Philips no són els que han estat presentats
al concurs sinó els següents:
GE LOGIQ E9, TOSHIBA APLIO i ESAOTE TWICE. Probablement aquest tret diferencial tan significatiu
es degut a la voluntat comercial de Philips d’introduir al mercat el seu nou equip premium.
Puntuació: 10
Interfaz d’usuari:
Destaca per una avançada ergonomia mitjançant una pantalla tàctil d’última generació tipus IPAD amb perfils
d’usuari fàcilment personalitzables en funció de les preferències dels diversos ecografistes.
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Destaca un nivell acústic extremadament baix (pràcticament insonor, la qual cosa té una incidència molt
important en l’ergonomia de l’ecografista després de hores de treball continuat al costat de la màquina (Factor
fatiga operador)
Puntuació: 5
Facilitat de neteja:
Superior a la resta d’equips degut a: superfície de botoneria simplificada i sistema de protecció de les sondes
per evitar l’arrossegament de cables per terra i les caigudes accidentals.
Puntuació: 5
Valoració del servei post venda:
Empresa
TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SA
ESAOTE ESPAÑA SA
GENERAL ELECTRIC HEALHCARE ESPAÑA SA
PHILIPS IBERICA SA

TOTAL
8
8
7
7

Aclariments sobre la valoració post venda:
TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SA ha obtingut la següent puntuació total: 8.
•
El temps de resposta tècnica en cas d’averia es inferior a 4 hores.
•
Proporciona suport tècnic telefònic gratuït durant tota la vida del aparell (24 h. els 365 dies de
l’any).
•
Disponibilitat de l’equip del 98%.
•
Garanteix recanvis durant 10 anys.
o
ESAOTE ESPAÑA SA ha obtingut la següent puntuació total: 8.
•
El temps de resposta en cas d’averia es inferior a 4 hores i facilita un equip de préstec si el temps
de resolució supera les 24 hores.
•
Disponibilitat de l’equip del 100%, ja que les revisions de manteniment que inclou la garantia
poden fer-se fora d’horari i de programació dels pacients i les exploracions.
•
Garanteix recanvis durant 10 anys.
•
Ofereix 2 revisions anuals del equip.
•
Formació de dos dies per als tècnics de manteniment.
o
GENERAL ELECTRIC HEALHCARE ESPAÑA SA ha obtingut la següent puntuació total: 7.
•
En cas d’averia tenim que trucar al servei d’atenció al client que contestarà en un temps inferior a
10 segons i ens passarà a un enginyer. El enginyer contactarà amb nosaltres en un temps no
superior a 30 minuts (5 minuts en cas d’urgència).
•
L’averia se intenta solucionar de manera remota i si no es possible l’enginyer es personarà al
nostre centre per intentar reparar l’averia el mateix dia (70% resolució en la primera visita).
o
PHILIPS IBERICA SA ha obtingut la següent puntuació total: 7.
•
En cas d’averia atenció inmediata a la unitat Centralitzada de avisos i presencia fisica del Ingeniero
de manteniment inferior a 6 hores.
•
Disponibilitat de l’equip del 96%.
La valoració total obtinguda seguint els criteris d’adjudicació subjectius i avaluables mitjançant l’emissió d’un judici de valor:
o
TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SA ha obtingut la següent puntuació total: 11.
o
ESAOTE ESPAÑA SA ha obtingut la següent puntuació total: 11.
o
GENERAL ELECTRIC HEALHCARE ESPAÑA SA ha obtingut la següent puntuació total: 10.
o
PHILIPS IBERICA SA ha obtingut la següent puntuació total: 27.
Lot 2:
L’ empresa que ha presentat oferta susceptible d’ésser avaluada, atès que els productes ofertats compleixen els requeriments
especificats en l’annex tècnic de l’expedient, es OLYMPUS IBERIA SAU.
Els productes que composen el present lot han estat avaluats tècnicament segons l’observació dels següents aspectes:
o

o

Qualitat (conjunt de propietats i funcions).

o

Facilitat en el maneig.

o

Facilitat de la neteja.

De l’estudi i observança dels aspectes detallats dels productes de les empresa licitadora esdevé la següent valoració de l’oferta tècnica i
funcional:
Qualitat
Facilitat
Facilitat
Empresa
TOTAL
maneig
neteja
OLYMPUS IBERIA SAU
8
5
5
18
Aclariments sobre la valoració tècnica i funcional:
o OLYMPUS IBERIA SAU, ha obtingut la següent puntuació total: 18.
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El Vídeocolonoscopi i els accessoris ofertats, s’adapten a les fitxes de característiques tècniques objecte
d’aquesta licitació.
S’introdueix una millora tecnològica incorporant ENDOSCAN2 amb interconnexió amb el software
ENDOBASE, que serveix per fer automàticament la traçabilitat dels videoendoscopis.
Valoració del servei post venda:
Empresa
TOTAL
OLYMPUS IBERIA SAU
8
Aclariments sobre la valoració post venda:
o OLYMPUS IBERIA SAU, ha obtingut la següent puntuació: 8.
•
En cas d’averia resposta telefònica immediata.
•
Si l’equip tingues que ser traslladat, per la seva reparació, als tallers de l’Hospitalet de Llobregat el
substituirien per altre similar.
•
Garanteix recanvis durant un període igual vida mitja estimada de l’equip i en ningun cas inferior
a 8 anys.
La valoració total obtinguda seguint els criteris d’adjudicació subjectius i avaluables mitjançant l’emissió d’un judici de valor:
o OLYMPUS IBERIA SAU, ha obtingut la següent puntuació total: 26.
Resum final valoracions econòmiques i tècniques:
LOT NÚM.1 PUNTUACIÓ FINAL
VALORACIÓ
TÈCNICA

VALORACIÓ
ECONÒMICA

PUNTUACIÓ
TOTAL

ORDRE
RELATIU
4

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SA

11

65,54

76,54

ESAOTE ESPAÑA SA

11

69,22

80,22

GENERAL ELECTRIC HEALHCARE
ESPAÑA SA
PHILIPS IBERICA SA

10

70,00

80,00

27

53,84

80,84

VALORACIÓ
TÈCNICA

VALORACIÓ
ECONÒMICA

PUNTUACIÓ
TOTAL

ORDRE
RELATIU

26

70

96

1

2
3
1

LOT NÚM.2 PUNTUACIÓ FINAL

OLYMPUS IBERIA SAU

Dr. Jose Angel Abreu De Con

Dr. Josep A. Saà Ùbeda

Sr. Salvador Magriñà Montesó

Valoració Mesa de Contractació.Amposta, 23 d’octubre 2014”

Vist l’informe de valoració de la mesa de contractació.
El president sotmet el tema a votació i s’aprova per majoria.
Vota a favor: el Sr. Ferre, Sr Ferre Aixendri, Sra Subirats, Sra. Sancho, Sr. Tomas, Sr.
Castellano, Sr. Ciscar.
S’aprova per majoria, i
S’ACORDA:
PRIMER:
Adjudicar el subministrament d’ECOGRAF GENERAL.
Lot 1. a l’empresa PHILIPS IBERICA SA, per un import de 39.000€ sense iva.
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SEGON:
Adjudicar el subministrament de videocolonoscopi i accessoris.
Lot 2. a l’empresa OLYMPUS IBERICA SAU per un import de 86.000€ sense iva
TERCER:
Facultar al Sr Manel Ferre Montañes, per la firma de tota la documentació que
s’escaigui per fer efectiu l’acord.
QUART:
Traslladar l’acord al SACAC Consorci i a gerència per la seva tramitació.

Amposta, 31 de desembre de 2014
Vist i plau,
El president,

Manel Ferre Montañes

