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Primera.- Objecte del contracte.
La Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell vol procedir a la contractació de la
realització de proves analítiques especials per al servei de Laboratori Clínic.
Es vol contractar la realització de les proves analítiques especials que consten a
l’Annex 1 a un laboratori altament especialitzat que disposi de la tecnologia i del
personal amb formació superior ad hoc.
Els informes de resultats analítics emesos pel laboratori de proves especials són
informació d’utilitat clínica, amb la qual es prenen decisions diagnòstiques,
terapèutiques i de seguiment dels pacients. Per tant, la capacitació tècnica i facultativa
del laboratori de proves especials, i la seva experiència, constitueixen els elements
claus de la selecció.
Aquesta activitat que consta en l’Annex 1 s’ha d’entendre com orientativa i podrà variar
en funció de l’activitat assistencial real del centre fins a un 20%, tal com costa a
l’apartat 4) que regula el règim de modificació.
Les ofertes econòmiques presentades en cap cas podran superar el límit econòmic de
l’import de licitació. El preu de l’oferta haurà d’incloure tota la logística del transport de
mostres i recepció de resultants per a dur a terme les determinacions que consten en
l’Annex 1.

Segona.- Especificacions Tècniques mínimes.
Els licitadors hauran de complir tots els requisits tècnics descrits en cadascun dels
apartats descrits a continuació i
adjuntar les corresponents declaracions i
compromisos degudament signats. Es consideraran excloses les ofertes que no
recullin explícitament aquests compromisos.
Són especificacions tècniques mínimes obligatòries les següents:

1. Ser un laboratori dedicat a proves especials. Tenir Implica que té per com a
missió la realització d’aquest tipus de proves com activitat principal, i no
com una activitat col·lateral d’un laboratori de caràcter generalista. Implica
que dona servei exclusiu a altres laboratoris., per la qual cosa no té centres
d’extraccions, ni atén a pacients ni a particulars.
2. Presentar un catàleg exhaustiu de les proves que realitza, especificant el
mètode analític emprat, unitats en les que expressa el resultat, intervals de
referència, temps de resposta mitja i màxima, volum i tipus de mostra

requerit, si està acreditada o no (o altre tipus de reconeixement de qualitat,
en particular per a les proves genètiques). Aquesta informació s’ha de
presentar en paper i suport informàtic xls.
3. Presentar el catàleg dels equips de que disposa i de l’any d’implantació.
4. Acceptar els tubs primaris i contenidors, excepte que es requereixin condicions
d’obtenció o transports especials, i la numeració pròpia del Laboratori Clínic
de la FSH.
5. El proveïdor ha de fer-se càrrec de la recollida i transport de les mostres fins a
destí, en les condicions de custòdia i conservació necessàries per garantir
la validesa del resultat analític, i complir amb les normatives de transport
internacionals de mostres biològiques per a diagnòstic. El proveïdor
facilitarà la descripció dels processos logístics i lliurarà sense càrrec el
material contenidor i de transport que es pugui requerir. Els riscos,
perjudicis físics o econòmics i danys que es puguin produir en els
enviaments, des de la recollida de mostra biológica fins que es doni el
resultat final, serán a càrrec del licitador.
6. El sistema de peticions, resultats i catàleg ha d’estar integrat informàticament.
Per això, el proveïdor assumirà els costos de connexió amb el sistema
d’informació del laboratori (Modulab Gold) i les eventuals actualitzacions
que es puguin produir. Seran a càrrec del proveidor els equipaments
informatics i de xarxa necessaris per a aquestes connexions.

7. Descriure el sistema de gestió de la qualitat que tingui establert, i presentar les
Certificacions/Acreditacions de les que disposi. En excepció de la
certificació ISO 15189 que, donat que és un criteri d’adjudicació del sobre
B, únicament s’haurà d’apotar la declaració conforme es té però sense
especificar en nombre de proves acreditades. (En cas d’especificar el
nombre de proves acreditades segons la ISO 15189, quedarà exclosa).

8. Amb la finalitat de garantir una major conservació i estabilitat de les mostres
biològiques trameses el laboratori central de l’adjudicatari no podrà estar
ubicat a més de 200 Km de la Fundació Sant Hospital.

9. La formació que els responsables del laboratori considerin necessària per a la
capacitació del personal, externa o interna, pròpia de l’adjudicatari o d’altres
entitats, institucions u organitzacions científiques de referència (nacionals o
internacionals), serà realitzada o finançada per l’adjudicatari.

Tercera.- Altres condicions del servei

La recollida de mostres s’haurà de fer en les dependències del Servei de Laboratori de
la Fundació Sant Hospital de 13:00 a 15:00 hores, amb periodicitat diària, excepte
caps de setmana I festius.
El transport de les mostres serà mitjançant un servei específic, propi o homologat a
càrrec d’una empresa especialitzada, que garanteixi en tot moment les condicions
optimes de transport d’acord amb la legislació vigent al respecte.

Quarta.- Cessió i subcontractació.
L’adjudicatari ha de prestar el servei per ell mateix i amb els seus propis mitjans
humans i tècnics, i no pot cedir ni subcontractar a tercers, totalment ni parcial, les
obligacions assumides en el present contracte, ni subcontractar una o diverses parts o
unitats, sense l’autorització prèvia per escrit de la FSH .
En cap cas aquesta cessió o subcontractació podrà superar el 5% de les proves
descrites en l’Annex 1.

Cinquena.- Documentació a aportar pels licitadors.
1) Documentació tècnica (sobre B):
a) Documents que acreditin el compliment de les especificacions tècniques
mínimes relacionades a l’apartat 2 d’aquest Plec de Prescripcions
Tècniques.
b) Tipus de professionals i la seva qualificació i capacitació, que es faran
responsables dels resultats de les proves licitades a l’annex 1
c) Descripció del sistema de comunicació dels canvis de metòdica, intervals
de referència i unitats.
d) Descrició del sistema de conservació de la informació i de les mostres
trameses indicant el temps de conservació i disponibilitat d’ambdues.
2) Documentació econòmica i criteris avaluables de forma automàtica (sobre C):
a) Oferta econòmica segons l’Annex 1

