
GRUP 03 MC - MOBILIARI CLINIC

LOT 03 LTE - LLITS ESPECIALITZADES

TOTAL PUNTUACIO TÈCNICA I ECONÒMICA 100
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DESCRIPCIÓ

CRITERIS D'APRECIACIÓ AUTOMÀTICA

1.1

IMPORT DE LA PROPOSTA ECONÒMICA

51
Valoració preu = Vp x Pm / Pe on:

Vp: Valoració màxima preu (85 punts) 

Pm: Preu menor (Import Pressupost més baix)

Pe: Preu empresa (Import Pressupost empresa licitadora)

1.2

TERMINI DE LLIURAMENT I MUNTATGE

3
Sobre el termini inicial de 30 dies naturals, es valorarà amb la màxima puntuació l'oferta que ofereix 

menys termini de lluirament i muntatge i per comparació una puntuació inversament proporcional a la 

resta d'ofertes presentades.

1.3

GARANTIA CONTRA DEFECTES DE FABRICACIÓ

3

Mitjançant una carta, signada per part de l'empresa distribuïdora i l'empresa fabricant, s'haurà de 

certificar la garantia dels productes ofertats en el present expedient.

Sobre el termini inicial de 2 anys, es valorarà amb la màxima puntuació l'oferta que ofereix un major 

termini de garantia contra defectes de fabricació i per comparació una puntuació inversament 

proporcional a la resta d'ofertes presentades.

3

Mitjançant una carta, signada per part de l'empresa distribuïdora i l'empresa fabricant, s'haurà de 

certificar la garantia de reposició de cadascun dels productes oferts en el present expedient.

Sobre el termini inicial de 4 anys, es valorarà amb la màxima puntuació l'oferta que ofereix un major 

termini de garantia de reposició de cadascun dels productes  oferts i per comparació una puntuació 

inversament proporcional a la resta d'ofertes presentades.

PUNTUACIÓ APRECIACIÓ AUTOMÀTICA SOBRE 100

2.1

PROJECTE DE TREBALL i ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

6
Els licitadors han de presentar una memòria descriptiva del projecte de treball i organització del servei, 

aportant una descripció complerta i detallada de la planificació del subministrament y de la metodologia 

del lliurament i muntatge dels productes.

Es puntuarà comparativament entre els licitadors a partir de la documentació aportada. 

b.  Matalàs d'aire, compatible amb la funcionalitat del  llit

c.  Funció de posicionament automàtic que s'adapti a la silueta del pacient.

2.2.2 Característiques estètiques i de facilitat d'ùs 

a. Es valoraran les característiques estètiques en relació a lèntorn on s'ubicarà el 

material o l'equip. 

1.4

GARANTIA DE REPOSICIÓ DE CADASCUN DEL PRODUCTES

PUNTUACIÓ APRECIACIÓ AUTOMÀTICA SOBRE 100

10
b. Es valoraran aspectes en quant a la facilitat en el maneig.

c. Es valorarà la facilitat de la neteja externa de l'equip així com que permeti 

l'actuació dels agents químics de neteja utilitzats al Centre, sense que es deteriori 

externament l'equip ni es vegi afectat el seu funcionament.

2.2.3 Milllores tècniques

Es valoraran totes aquelles millores d’innovació i millores tecnològiques sobre les cacaracterístiques 

especificades com obligatòries, explicant detalladament en què consisteixen, la seva implantació al 

Centre i el benefici que comporten pel Contracte.

Es valoraran les propostes de forma comparativa.

2.3

FORMACIÓ DEL PERSONAL

La millor puntuació l'obtindrà l'oferta que presenti una descripció més clara i detallada. Per comparació 
4

Descripció dels temaris de la formació que s’impartirà al personal assistencial, de neteja i tècnic, així 

com la durada prevista de cada sessió.

2.2

VALORACIÓ DEL EQUIP:

2.2.1 Qualitat tècnica i funcional

S’adjuntarà una taula on s’especifiqui el compliment o no compliment de les característiques 

relacionades a l’apartat “característiques tècniques i funcionals”, que han de quedar justificades amb la 

documentació tècnica aportada.

6a.  Controls interns i externs integrats en la barana assequibles per dins per al 

pacient i per fora pel personal sanitari.

2.4

MANTENIMENT

La millor puntuació l'obtindrà l'oferta que presenti una descripció més clara i detallada. Per comparació 

inversament proporcional es farà l'assignació de punts de la resta de propostes

6
S’adjuntarà còpia de la documentació relativa al manteniment preventiu durant el 

període de garantia: tipus de revisió, operacions a realitzar a cada revisió, 

periodificació, i durada estimada, que son objecte de valoració. Aixi mateix també es 

valorarà que s’aportin documents d’exemple.

Es descriurà el programa de manteniment que l’empresa ofereix un cop els equips 

estan fora de garantia: modalitats y característiques de cada una.


