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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
A l’últim punt de la pàgina 7 del plec de prescripcions tècniques consta que
l’interlocutor tècnic haurà de tenir perfil 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.

Es considera similar si el perfil és biòleg o bioquímic especialista en les especialitats
anomenades?
Es considera similar un perfil de metge o farmacèutic especialista en bioquímica?
1.-Resposta
Si, es considera similar el perfil de biòleg o bioquímic especialista en les especialitats
d’anàlisis clíniques, microbiologia o hematologia.
Si, es considera similar un farmacèutic especialista en bioquímica.
Tal i com s’indicava en la resposta 8 de dubtes i respostes del 24/3/20107, els títols dels
professionals han de ser fotocòpies compulsades.
2.-Pregunta
En referència al requeriment de connexió pel licitador de presentar certificat acreditatiu
de connexió amb ECAP emès per l’oficina tècnica ECAP. Es motiu d’exclusió si no es té
aquest certificat?

2.-Resposta
Com s’indica en el Quadre de Característiques en el punt de Solvència Tècnica, i per tant
un requeriment de solvència tècnica; el laboratori d’anàlisis clíniques ha treballar en
l’actualitat amb l’ECAP.
El laboratori ha de presentar una certificació acreditativa conforme el licitador té
implantat l’ECAP com a plataforma de treball en alguns dels seus centres.
És un criteri motiu d’exclusió no tenir aquesta acreditació així com no complir qualsevol
altre criteri de solvència tècnica.

3.-Pregunta
A la pregunta si s’han de detallar tots els preus unitaris per a cadascuna de les proves
especials del LOT 2.

3.-Resposta
La resposta és sí. S’han d’ofertar per part del licitador tots els preus unitaris per a
cadascuna de les proves especials que consten a l’annex 15.
Per a fer el càlcul de l’import global serà resultant de multiplicar els preus unitaris
ofertats pel licitador pel número real de les determinacions del 2016.

Barcelona, a 6 d’abril de 2017

