PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT
D’INCONTINÈNCIA PEL CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA
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CALCUL DE NECESSITATS
Aquestes quantitats de consum i pressupost corresponen a les previsions anuals per a cada article i
han estat extretes a partir dels consums històrics amb adequació a les previsions del 2017. Aquestes
quantitats es podran modificar a l’alça o a la baixa en funció de les necessitats reals del Consorci
Sociosanitani de Vilafranca, en funció de la seva activitat assistencial en cada moment.
Es tracta d’un subministrament de tracte successiu. En cas de variació de quantitats, les empreses
adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.
COMANDA MÍNIMA
En cas de NO indicar-ne comanda mínima a la oferta presentada per part del licitador, s’entendrà que
no s’està subjecte a cap import mínim de venda per part del centre
TERMINI MÀXIM DE LLIURAMENT
El termini màxim de subministrament de la primera comanda serà com a màxim 20 dies laborables
des de la tramitació de la comanda per part del centre.
En cap cas, podrà subministrar-se en un termini superior a 10 dies hàbils des de la tramitació de la
comanda part part del centre
INFORMACIÓ DE TRENCAMENT D’ESTOC
En cas que, per part de l’empresa adjudicatària es produeixi un desabastiment, aquesta haurà de
compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d’aquell producte.
En el cas que no hi hagi, alternativa de

subministrament al mercat, l’empresa adjudicatària

s’encarregarà de fer les gestions pertinents per poder subministrar aquell producte al centre.
PALÉS
L’empresa que resulti adjudicatària tindrà l’obligació de que el palé de fusta que s’utilitzi habitualment
tingui unes dimensions de 800mm x 1200mm que correspon a un palé europeu o europalé.
Tanmateix, els palés han de ser EUR i de qualitat certificada EPAL (Associació Europea de Palés) i
hauran de portar gravats els logotips corresponents.
Les caixes i els paquets hauran de venir preferiblement amb nanses per tal de facilitat la seva
manipulació.
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REQUERIMENTS MÍNIMS DELS PRODUCTES
Quedaran excloses de la licitació les ofertes que no compleixin amb els requeriments mínims que
consten a les descripcions de cadascun dels productes (veure Annex 1) o amb els requeriments
mínims que a continuació es relacionen:
-

Requeriments mínims comuns per a tots els productes dels lots de material d’incontinència:


Norma UNE 15360-1 ajudes per a l’absorció d’orina



Norma UNE 153601-2 ajudes per a l’absorció d’orina



Norma UNE EN ISO 16021 ajudes per a l’absorció d’orina



Norma ISO 11948-1:1996 d’ajudes per a l’absorció d’orina

DESCRIPCIÓ DELS PRODUCTES
-Bolquer calceta adult elàstic amb tanca adhesiva Talla Mitjana. (veure Annex 1)
-Bolquer calceta adult elàstic amb tanca adhesiva Talla Gran. (veure Annex 1)
DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL SOBRE B
-

Documentació a aportar comuna per a tots els productes:


Fitxa tècnica actualitzada (segons apartat següent del present plec)



Declaració jurada o certificat de la persona representant de l’empresa conforme
compleix amb les normes UNE que consten com a requeriments mínims per a cada
lot i/o sublot, a l’apartat anterior del present plec.



Estudi d’un laboratori extern que acrediti el compliment de les normes
corresponents.

Les empreses que no presentin la documentació requerida quedaran excloses de la licitació.
FITXA TÈCNICA
Les fitxes tècniques han de tenir el contingut mínim següent:
-

Foto del producte

-

Descripció bàsica del producte (necessàriament s’ha de referència a l’absorció, en ml/m2) i
destinació d’ús

-

Descripció d’embalatge i etiquetat

Les empreses que no presentin la fitxa tècnica amb el contingut mínim que es requereix
quedaran excloses de la licitació.
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