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OBJECTE I ABAST DEL CONCURS
L’objecte de la present licitació és adquirir l’equipament de mobiliari general del projecte de la
adequació de la residencia del complex assistencial de la Santa Creu, detallant el llistat
d’equipament i les característiques tècniques de cadascun d’ells així com la resta d’especificacions
sol·licitades per a la presentació de les ofertes.
La licitació té com objecte principal el subministrament i la instal·lació dels equips de mobiliari
general del projecte de l’adequació de la residencia del complex assistencial de la Santa Creu
definits en aquest plec.
L’abast del subministrament del mobiliari general amb totes les seves parts a ple funcionament
amb les característiques bàsiques definides en aquest plec i documents que l’acompanyen seran:
-

Subministrament dels equips i de tots els elements auxiliars aptes per al seu ús
Posada en funcionament dels equips, formació i proves de recepció
Documentació As-built dels equips

CONDICIONS DE LLIURAMENT I CALENDARI
L’entrada en funcionament del centre es preveu el primer trimestre de l’any 2017.
Els equips hauran d’estar instal·lats i disposats per al seu ús en el termini que així s’especifiqui en
el plec de clàusules administratives d’aquest concurs.
DETALL D’EQUIPS
LOT 1 MATERIAL SANITARI
LOT

CODI

EQUIPAMENT

LOT 1

MS1

Aparell Infrarojos

1

MS2

1

MS3

Aparell d'ultrasons+tens
Bandes elàstiques tipus Theraband de diferents
resistències (pack)

MS4

Barres Paral·leles

1

MS5

Bosses fred /calor

4

MS6

Canelleres i Turmelleres

20

MS7

Carro de psicomotricitat

1

MS8

Coixins rul·los grans i petits (pack)

1

MS9

Escala de dits

2

MS10

Espatllera

2

MS11

Llitera elèctrica d'exploració de 3 cossos

1

MS12

Material de Fisioteràpia i teràpia ocupacional divers

1

PLEC TÈCNIC MOBILIARI GENERAL

QUANT.

1

2

Núm. expedient
anualitat

Societat
EPEL

EPEL 9/2017

Núm.
document
PC. Tècniques

MS13

Material d'Estimulació Cognitiva

1

MS14

Material Joc Lúdic

1

MS15

Material multisensorial per estimulació auditiva

1

MS16

Material multisensorial per estimulació olfactiva

1

MS17

Material multisensorial per estimulació propioceptiva

1

MS18

Material multisensorial per estimulació tàctil

1

MS19

Material multisensorial per estimulació visual

1

MS20

Material papereria

1

MS21

Pedalador

5

MS22

Politja de moviments autopassius

1

MS23

Pulsioximetre

1

MS24

Rampa +Escala

1

LOT 2 MOBILIARI
LOT

CODI

LOT 2

M1
M2
M3

EQUIPAMENT
Armari 5 prestatgeries en portes baixes correderes
llargada 80-100
Armari 5 prestatgeries en portes baixes, llargada 80100

QUANT.

3
6

Armari ample 100cm alçada 200
Armari de persiana tancat en clau amb prestatgeries 2
metres alçada 1,20 amplada

1

2

M6

Armari en portes baixes Alçada 100
Armari o carro de plàstic de 5 calaixos verticals amb
rodes

M7

Armaris en calaixos i prestatgeries

1

M8

Bàscula plataforma

1

M9

Butaca 2 places

2

M10

49

M11

Butaca habitació amb braços i respatller alt
Butaca per acompanyant amb rodes i reposapeus a
banda

M12

Butaca respatller alt amb reposapeus

12

M13

Cadira adaptada bany i dutxa amb braços

1

M14

Cadira fixa amb braços

37

M15

Cadira Giratòria amb rodes

7

M16

Carro repartiment de menjar inoxidable amb 3 baldes

1

M17

Moble arxivador calaixera

1

M18

Moble arxivador de 5 calaixos estret

1

M19

Paperera

12

M4
M5
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M20

Penja-robes mural múltiple (mòdul)

6

M21

Pissarra amb vinil

1

M22

Pissarra magnètica

3

M23

Plantes decoratives

5

M24

Prestatgeria metàl·lica/plàstic resistent

4

M25

Quadre decoratiu

8

M26

Reposapeus

6

M27

Tamboret giratori amb rodes

1

M28

Taula baixa tipus revister

5

M29

Taula de manualitats 90/100x80x75

9

M30

Taula de treball 120cm amb buc mòbil

2

M31

Taula de treball 140 cm amb buc mòbil

5

M32

Taula reunions 240x120x74

1

M33

Taulell de suro amb marc d'alumini 80x50

4

M34

Taulell de suro amb marc d’alumini 120x80

4

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS OBJECTE DEL CONTRACTE
Les característiques tècniques dels equips que a continuació es relacionen tenen caràcter de
característiques bàsiques, aquestes característiques tècniques bàsiques dels equips objecte del
contracte són detallades en les fitxes de cadascun dels equips, que s’annexen al present plec com
a ANNEX 1.

ALTRES ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
Per a cadascun dels equips inclosos a l’oferta, el licitador inclourà allò que s’estableix en els
següents apartats.

GARANTIA I REPOSICIÓ
El termini de garantia de l’equip serà de dos anys a partir de la data de posada en funcionament.
El període de garantia inclourà:
§
§

La substitució de l’equip quan presenti vicis o defectes de material o funcionament que
n’impedeixin el funcionament correcte.
La reparació de les parts defectuoses (materials i mà d’obra a càrrec del proveïdor).
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA
Amb el subministrament de l’equip, el proveïdor ha d’incloure la següent documentació, en català o
castellà:
§
§
§

2 manuals complerts d’instruccions de funcionament de l’equip, amb totes les possibles
utilitzacions de les seves parts, incloent preparació, posada en funcionament, precaucions i
mesures en cas d’avaries.
2 manuals d’instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions
de muntatge d’accessoris i llur aplicació.
2 manuals d’instruccions de manteniment que incloguin com a mínim:
a. Instruccions per a neteja de l’equip;
b. Instruccions per a manteniment preventiu;
c. Plànols amb cotes i esquemes de funcionament;
d. Descripció de les peces de l’equip;
e. Descripció tècnica;
f. Instruccions sobre manteniment correctiu, amb relació d’avaries més usuals i llur
solució.

FORMACIÓ
El proveïdor formarà adequadament el personal usuari mitjançant cursets i documentació tècnica
adient. Les despeses dels cursos aniran a càrrec del proveïdor i la formació s’ha de fer
preferentment al Centre
COMPLIMENT DE NORMATIVA I CERTIFICATS
Per a cadascun dels equips ofertats, el licitador demostrarà:
§
§

El compliment de la legislació vigent i la normativa d’obligat compliment relativa a
l’equip amb el certificat corresponent al compliment de la marca CE per a l’equip ofertat,
en marca i model pertinent.
El compliment de la normativa estàndard requerida addicionalment a la fitxa de descripció
tècnica (per exemple, compliment del protocol DICOM) amb un certificat pertinent relatiu a
l’equip ofertat en marca i model.

Serà responsabilitat del contractista el compliment de la normativa legal de caràcter tècnic,
administratiu, laboral i de seguretat i higiene, actualment en vigor, així com les que es dictin durant
el transcurs del contracte.
D’altra banda seran d’obligat compliment les normatives que estableixi el centre per raons de
funcionalitat i/ o asèpsia, i d’acord a les característiques de la pràctica hospitalària i amb el
respecte degut al pacient.
L’empresa adjudicatària de l’equipament disposarà del propi pla de seguretat i salut per a la
instal·lació i connexió dels equips en els termes que la normativa vigent estableixi, per tots els
treballs auxiliar derivats de l’abast del contracte
.
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Aquest pla de seguretat i salut de l’adjudicatari serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut
de l’obra durant l’execució de la mateixa i s’ajustarà a l’Estudi de Seguretat i Salut pel nou edifici.
TRANSPORT, EMBALATGE I RESIDUS
El transport dels equips fins al seu punt final d’utilització anirà a càrrec de l’adjudicatari.
Els equips hauran d’anar convenientment embalats per tal que arribin en les millors condicions.
Qualsevol desperfecte dels productes ocasionat en el transport fins el punt d’utilització anirà a
càrrec de l’empresa proveïdora.
El desembalatge i recollida de residus generats durant el desembalatge i instal·lació de l’equip
anirà a càrrec de l’adjudicatari.
L’adjudicatari retirarà els residus del centre i en farà un tractament d’acord a la legislació vigent.

INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE
Els equips es consideraran subministrats quan estiguin completament instal·lats a la seva sala de
destinació, connectats a les xarxes de subministrament de la residència i amb els sistemes de
regulació també instal·lats. Els equips s’hauran de lliurar en la modalitat de instal·lats al lloc, i amb
els elements i accessoris necessaris per al seu ús immediat.
Totes les operacions i despeses relacionades amb la instal·lació dels equips, seran a càrrec de
l’adjudicatari. En cap cas s’acceptaran càrrecs addicionals a l'oferta econòmica presentada i
adjudicada.
Un calendari d’actuació que haurà d’incloure el detall de les operacions necessàries per a la
instal·lació dels equips.
Els equips hauran de ser instal·lats en el termini màxim indicat en el plec administratiu.

OFERTA ECONÒMICA
L’oferta econòmica s’haurà de redactar amb el detall que s’indica en el plec de clàusules
administratives.

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
Per les ofertes s’haurà de presentar la documentació que s’especifica al plec de clàusules
administratives i tota aquella documentació que el licitador consideri de rellevància per fer la
proposta entenedora.
Per a l’acceptació de l’oferta, tota la documentació tècnica recollida en aquest document s’haurà de
lliurar en format digital i paper.
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Declaro que conec i accepto la totalitat de clàusules que es disposen en aquest
document (pàgina 1 a 9).

NOM I COGNOMS DEL LICITADOR SOTASIGNAT DE L’OFERTA

SIGNATURA I SEGELL

Jesús-Tortosa, ..... de Maig de 2017
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