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Dubtes i respostes dels licitadors pel procediment de contractació de la gestió
integral del servei de laboratori de la societat Prestacions d'Assistència Mèdica
S.L
1.-Pregunta
Cal presentar el certificat conforme s’ha realitzat la visita del centre? El plec ens remet al
quadre de característiques, i en aquest no consta que sigui necessari.
1.-Resposta
No és necessària la visita als centres i per tant no és obligatori el certificat.

2.-Pregunta
El punt 13 de la documentació a lliurar en el sobre A: Compromís de subscriure la
Pòlissa de Responsabilitat Civil, cal presentar una declaració? La nostra entitat té una
pòlissa de Responsabilitat Civil contractada per un valor de 1.500.000€, és suficient si
presentem la còpia del rebut d’aquesta pòlissa?
2.-Resposta
El punt 13 no s’ha de lliurar en el sobre A.
Tots els licitadors en el sobre A hauran de presentar només els apartats 1, 2, 3 i DEU tal i
com consta en la clàusula 15 a del plec administratiu.
Únicament l’adjudicatari haurà de portar tota la documentació restant.
3.-Pregunta
Entenem que si no tenim certificat RELI no ens aplica el punt 12 del sobre A
3.-Resposta
El punt 12 no s’ha de lliurar en el sobre A.
4.-Pregunta
Cal presentar al sobre B la declaració dels lots?
4.-Resposta
No és necessari ja que l’adjudicació és a un únic adjudicatari els dos lots.
5.-Pregunta
Cal presentar els índexs als sobres B i C?
5.-Resposta
Cal un índex en el sobre B. En el sobre C no cal índex.

6.-Pregunta
Tots els documents que introduïm als tres sobres han d’estar signats pel representant
legal de l’empresa?
6.-Resposta
Els tres sobres han d’estar signats amb el representant legal , però no la seva
documentació interior, excepte l’oferta econòmica que si ha d’estar signada.

7.-Pregunta
La certificació de que el licitador té implantat l’ECAP com a plataforma de treball quin
òrgan ho acredita? On ho hem de demanar?
7.-Resposta
El certificat de l’eCAP ha de ser emès per l’oficina tècnica de l’ Institut Català de la Salut
(NIF Q-555029D). Adreça Gran Via de les Corts Catalanes, 587-589, 08004 Barcelona,
telèfon 934 82 41 00

8.-Pregunta
El títol de metge o farmacèutic de l’interlocutor tècnic ha de ser còpia compulsada?
8.-Resposta
Els títols han de ser fotocòpies compulsades.

9.-Pregunta
Al punt de 4.9 Qualitat del plec de prescripcions tècniques, consta que l’empresa
adjudicatària ha de ser un establiment acreditat de la xarxa de laboratoris de salut
pública. Com s’acredita?
9.-Resposta
Això s’acredita mitjançant la inscripció al registre de centres i serveis sanitaris de la
Direcció General de Recursos Sanitaris de la Generalitat de Catalunya
10.-Pregunta
En el quadre de característiques específiques es determina que la solvència tècnica s’ha
d’acreditar que l’import acumulat en l’any de major execució és igual al 70% del valor
estimat del contracte. No ens queda clar l’import acumulat de què?
10.-Resposta
Hi hagut una errada tipogràfica, sent el correcte el següent paràgraf:
Els licitadors hauran d’acreditar que l’import anual acumulat en l’any de major execució
dels darrers cinc anys dels subministraments corresponents al mateix tipus o naturalesa
que el que correspon a l’objecte del contracte és d’almenys el 70% del valor estimat del
contracte.

11.-Pregunta
S’ha de designar un interlocutor tècnic i un administratiu. A la pàgina 13 del plec de
prescripcions tècniques, al punt 2 de la documentació tècnica (sobre B) es fa constar la
qualificació tècnica del Cap de Servei. El Cap de Servei pot ser la mateixa persona que
l’interlocutor tècnic? O ha de ser designat per aquest últim segons com s’indica al punt 4
de l’apartat 4.4 Model Organitzatiu?
11.-Resposta
En el sobre B ha de constar la qualificació tècnica del Cap de Servei. Aquesta figura pot
ser la mateixa que l’interlocutor tècnic, o no.
La titulació tant del Cap de Servei com de l’interlocutor tècnic ha de ser com a mínim de
metge o farmacèutic especialista en anàlisis clíniques, microbiologia o hematologia,
preferentment via MIR, BIR i amb experiència com a facultatiu de laboratori.
El referent administratiu ha d’ocupar-se de tot aquells temes no clínics.

12.-Pregunta
En el punt 3 de l’apartat 4.2 del plec de prescripcions tècniques (pàgina 5) implica que
haurem de proporcionar els ordinadors a PAM S.L.?
12.-Resposta
L’empresa adjudicatària haurà de proporcionar tots els aparells de hardware i software
pel correcte funcionament del Point of Care del CUAP Gràcia. Però no ha de proporcionar
cap ordinador a PAM S.L., Ni pels CAP’s ni pel CUAP.

13.-Pregunta
A l’apartat Objecte de la licitació del plec de prescripcions tècniques es subratlla que
l’objecte del present contracte no podrà en cap cas ésser objecte de subcontractació.
Aquesta frase fa referència al servei integral del laboratori o a totes les determinacions
que ha de realitzar el laboratori?
13.-Resposta
L’objecte de la contractació (el servei de recollida de mostres, les anàlisis clíniques i el
lliurament de resultats, corresponents als usuaris de la Societat Prestacions
d’Assistència Mèdica S.L. , així com la gestió dels aparells Sistema Point of Care Testing
de que disposa un dels centres de la Societat, el CUAP Gràcia) no podrà ser
subcontractat.
14.-Pregunta
El primer punt de la pàgina 13 del plec de prescripcions tècniques fa referència a un
llistat de les determinacions acreditades per l’ENAC segons el codi de prova de PAM S.L.?
14.-Resposta
Del catàleg de PAM S.L. quines són les determinacions que estan acreditades per l’ENAC.
15.-Pregunta
En un dels requeriment sol·liciteu la certificació OSP 9001/2008.
Si us plau, ens podríeu dir aclarir a què us referiu??
15.-Resposta
Fa referència a la ISO 9001:2008 que és una acreditació del sistema de gestió de
qualitat.
Barcelona, a 23 de Març de 2017

