CONDICIONS PARTICULARS I TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LABORATORI
(Expedient 1/2019)
I. OBJECTE
Les presents condicions tenen per objecte la contractació del subministrament de material
de laboratori per la Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal) que es
relaciona en el mateix i en les condicions que expressament es senyalen.
L’objecte defineix bàsicament el detall del material, condicions de subministrament, el
control sobre la qualitat del subministrament i la durada del contracte.
Les especificacions tècniques contingudes en aquestes condicions tenen la consideració
d’exigències mínimes i no exclouen qualsevol altra necessària pel compliment dels fins del
servei. Les marques detallades no són específiques sino una mostra del material que volem
i les seves especificacions mínimes i, per tant, poden presentar-nos oferta d’altres marques
sempre i quan compleixin totes les condicions tècniques de la marca i/o millorin les
prestacions.
II. DETALL DE LES NECESSITATS
Tot el material descrit esdevé el total de necessitats i sense ser vinculant i sense compromís
de compra del total d’unitats descrites, ISGlobal contractarà mitjançant comandes un o més
articles al proveïdor que ofereixi el millor producte al millor preu. Aquestes comandes es
faran al llarg del primer trimestre de l’any i es serviran durant el primer quatrimestre a la
següent adreça:
Fundación Privada Instituto de Salud Global de Barcelona, ISGlobal
Laboratori de microbiologia - ESTACIÓ DE FRANÇA
Passeig de circumval·lació, s/n, 4art pis
08003 Barcelona
ISGlobal admetrà diferents models sempre que compleixin amb tots els requisits de les
marques detallades admetent una millora d’aquests requisits. Tots els equips ofertats
tindran la garantia mínima que ofereix el fabricant i mai podrà ser inferior a dos anys. Tots
els preus inclouran el transport, instal·lació i posada en marxa dels equips a l’adreça a dalt
indicada.
UNITATS

DESCRIPCIÓ

1

Sistema de purificació d’aigua Merck Elix Essential 5 + Milli-Q Reference +
dipòsit 30L
Autoclau horitzontal característiques mínimes exigides igual o superior al
model Systec D-45 (vegeu Annex 2 per a especificacions tècniques, incloure

1
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compressor d’aire si és necessari per al funcionament de l’equip + cistella)
Ultracongelador -86ºC vertical característiques mínimes exigides igual o
superior al model Nuaire Glacier 483L (incloure sonda de temperatura i
sistema d’alerta/alarma + meitat amb racks)
Nevera per a laboratori característiques mínimes exigides iguals o superiors
al model Liebherr MedilineLKv 3910 (sonda de temperatura inclosa)
Nevera/Congelador per a laboratori característiques mínimes exigides
iguals o superiors al model Liebherr MedilineLCv 4010 (sonda de
temperatura inclosa)
Centrífuga refrigerada de sobretaula característiques mínimes exigides
iguals o superiors al model Eppendorf 5430 R digital amb rotor FA-45-30-11
(30 x 1.5/2mL)
Centrífuga refrigerada de sobretaula característiques mínimes exigides
iguals o superiors al model Eppendorf 5804 R digital amb rotor A-4-44 (16 x
15mL/4 x 50mL)
Balança analítica característiques mínimes exigides iguals o superiors al
model Adventurer AX224 OHAUS (calibració interna)
Agitador magnètic digital amb calefacció característiques mínimes exigides
iguals o superiors al model CIMAREC + (placa ceràmica 18 x18)
Kit pHmetre característiques mínimes exigides iguals o superiors al model
Mettler Toledo F20 FIVE EASY serie F20-Estándar (incloure elèctrode de pH)
Incubadora amb agitació orbital refrigerada característiques mínimes
exigides iguals o superiors al model MaxQ 6000 refrigerat (incloure
plataforma universal)
Màquina de rentat per a material de vidre de laboratori característiques
mínimes exigides iguals o superiors al model Miele PG 8583 AE-WW-ADPPD (ha d’incloure bomba per aigua desmineralitzada, cistella superior A101,
cistella inferior d’injecció A150, cistella E105/1 + tapa A13 i mòdul
d’injecció A301)

III. SOLVENCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
Per a la present contractació caldrà justificar el següent:
1. Una relació dels principals subministraments d’igual o similar naturalesa als que
constitueixen l’objecte del present contracte efectuats en els darrers cinc anys que
inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els
subministraments efectuats es podran acreditar mitjançant una declaració de
l’empresari.
2. Acreditar haver executat, durant l’any de major execució del període indicat, un
import mínim (sense impostos) de volum de vendes de 1.200.000 Euros.
3. Garantía dels fabricants dels productes oferts i Certificats de qualitat del fabricant.
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IV. LLIURAMENT
El lliurament de les comandes haurà d’anar acompanyat amb un albarà que especifiqui
clarament el nostre número de comanda. La factura posterior caldrà que hi consti el
número de la nostra comanda. No s’acceptarà cap mercaderia sense albarà ni sense
número de comanda així com, no es validarà cap factura que no faci constar el nostre
número de comanda.
V. PRESSUPOST, PREU I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El preu del contracte serà aquell al que ascendeixi a cada comanda de compra, més el
corresponent Impost sobre el Valor Afegit i es pagarà segons les condicions generals de
compra de ISGlobal.

VI. PUBLICITAT
La present contractació es publicarà mitjançant anunci a la pàgina web: www.isglobal.org

VII. LLOC I DATA DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Les propostes econòmiques
contrataciones@isglobal.org

s’hauran

de

presentar

al

correu

electrònic

El termini màxim per a la presentació de propostes finalitzarà el 30 de gener, a les 12h.
VIII. RÈGIM JURÍDIC DELCONTRACTE
El contracte té la consideració de contracte privat i queda subjecte al dret privat, regint-se
per aquest Plec, pel contracte i documentació annexada, i en tot allò no previst, per la
legislació civil i mercantil aplicable.
IX. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE I DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS
LICITADORS
La contractació del subministrament de referència s’adjudicarà pel procediment previst a
l’apartat VIII del Manual Contractació de l’entitat.
Des del dia de la publicació de l'anunci, les empreses interessades podran obtenir a través
de l’apartat contractacions, a la pàgina web www.isglobal.org, la documentació necessària
per preparar les seves propostes.
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ANNEX 1
PROPOSTA ECONÒMICA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LABORATORI
El Sr. [.], amb domicili a [.] carrer [.] núm. [.], assabentat de l’anunci publicat al Perfil del
Contractant de la Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona i de les condicions i
requisits que s’exigeixen per al subministrament de material de laboratori, es compromet,
en nom de l’empresa que representa, a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats
requisits i condicions, per la quantitat de [inserir oferta econòmica clarament en lletres i en
números, amb IVA exclòs], per la qual es compromet el proponent al subministrament,
transport i instal.lació dels equips que finalment confirmem mitjançant comanda en ferm,
més la quantitat de [inserir import corresponent a l’IVA, en lletres i en números] euros per
l’IVA, en cas que sigui procedent.

CONCEPTE

PRESSUPOST OFERTAT
(IVA exclòs)

Sistema de purificació d’aigua Merck Elix Essential 5 + Milli-Q
Preu unitari
Reference + dipòsit 30L
Autoclau horitzontal característiques mínimes exigides igual o
Preu unitari
superior al model Systec D-45L (esterilització de sòlids i líquids
amb sistema d’assecat ràpid, incloure compressor d’aire si és
necessari per al funcionament de l’equip + cistella)
Ultracongelador -86ºC vertical característiques mínimes exigides Preu unitari
igual o superior al model Nuaire Glacier 483L (incloure sonda de
temperatura i sistema d’alerta/alarma + meitat amb racks)
Nevera per a laboratori característiques mínimes exigides iguals o Preu unitari
superiors al model Liebherr MedilineLKv 3910 (sonda de
temperatura inclosa)
Nevera/Congelador per a laboratori característiques mínimes
Preu unitari
exigides iguals o superiors al model Liebherr MedilineLCv 4010
(sonda de temperatura inclosa)
Centrífuga refrigerada de sobretaula característiques mínimes
Preu unitari
exigides iguals o superiors al model Eppendorf 5430 R digital amb
rotor FA-45-30-11 (30 x 1.5/2mL)
Centrífuga refrigerada de sobretaula característiques mínimes
Preu unitari
exigides iguals o superiors al model Eppendorf 5804 R digital amb
rotor A-4-44 (16 x 15mL/4 x 50mL)
Balança analítica característiques mínimes exigides iguals o
Preu unitari
superiors al model Adventurer AX224 OHAUS (calibració interna)
Agitador magnètic digital amb calefacció característiques mínimes Preu unitari
exigides iguals o superiors al model CIMAREC + (placa ceràmica
18 x18)
Kit pHmetre característiques mínimes exigides iguals o superiors Preu unitari
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al model Mettler Toledo F20 FIVE EASY serie F20-Estándar
(incloure elèctrode de pH)
Incubadora amb agitació orbital refrigerada característiques
Preu unitari
mínimes exigides iguals o superiors al model MaxQ 6000
refrigerat (incloure plataforma universal)
Màquina de rentat per a material de vidre de laboratori
Preu unitari
característiques mínimes exigides iguals o superiors al model
Miele PG 8583 AE-WW-ADP-PD (ha d’incloure bomba per aigua
desmineralitzada, cistella superior A101, cistella inferior d’injecció
A150, cistella E105/1 + tapa A13 i mòdul d’injecció A301)
El pagament es realitzarà a 60 dies (cada dia 30), mitjançant transferència bancaria a
comptar des de la data de recepció de la factura que podrà lliurar-se mitjançant correu
ordinari o bé per correu electrònic a compras@isglobal.org.
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ANNEX 2
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES AUTOCLAU SYSTEC D-45
Autoclave de sobremesa con capacidad mínima de 50 litros.
Autoclave con generador de vapor independiente, con presión de trabajo de 5 bar y 160ºC.
Cámara autoclave cilíndrica sin elementos calefactores.
Sonda flexible para monitorización y control de la temperatura del producto.
Recipiente a presión fabricado en acero inoxidable resistente a la corrosión 1.4571 (V4A) AISI
316 Ti (aleación de titanio).
Rango de temperatura y presión de la cámara hasta un mínimo de 140ºC 4 bares.
Equipo capaz de trabajar en contra-presión para la esterilización de recipientes cargados y
herméticamente sellados. Presión alcanzable 4 bar.
Capacidad mínima de 5 recipiente de 2000 ml ISO Schott.
Impresora para documentación de proceso.
Rack interno con 4 bandejas extraíbles.
Aislante de espuma polimérica, sin lana de vidrio y sin emisión de partículas.
Sistema de enfriamiento rápido por camisa de agua y soporte presión.
Ventilador radial.
Indicador digital de presión y temperatura.
Conexión directa de agua para el generador de vapor y el sistema de enfriamiento, con
alimentación automática, sin depósitos internos o externos.
Bomba de vacío con sistema de fraccionamiento de vacío regulable hasta 7 pulsos para
extracción efectiva del aire en piezas con recovecos y material poroso.
Sistema de secado por camisa de calor.
Bloqueo térmico de la puerta conforme normativa TRB402 y DIN58946 parte 2.
Compresor y pres-control para trabajos hasta mínimo 8 bar.
Capacidad para almacenar programas de autoclavado prediseñados.
TEST FAT incluido.
Instalación y formación incluida.
Cumplimiento normativas 2004/108/CE; 2006/42/CE; 97/23/CE y 2006/95/CE
Servicio técnico propio con ubicación en Barcelona, certificado por ENAC en presión y
temperatura.
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