ANNEX 1
PLEC

DE

PRESCRIPCIONS

TÈCNIQUES

DEL

CONTRACTE

PEL

SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS i CESIÓ D’EQUIPAMENTS PER A LA
DETERMINACIÓ DE PROVES DE COAGULACIÓ.
1. TÍTOL
Proposta de contractació del subministrament de reactius i equipament per a les
proves de coagulació d’un màxim de 1200 determinacions per a la Fundació Banc de
Sang i Teixits de les Illes Balears per a l’any 2008, mitjançant procediment de concurs
obert i tramitació ordinària.
2. JUSTIFICACIÓ
La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears presenta, de conformitat a les
lletres r) i h) de l’article 7 dels vigents Estatuts, com a finalitats estatutàries la
“Realització de les determinacions analítiques que estiguin dins les competències del
centre on s’hagin sol·licitat per part dels hospitals d’àrea d’actuació (proves de
compatibilitats pretransfusional, VIH, marcadors d’hepatitis, anèmies hemolítiques...)”,
així com “Control de qualitat dels reactius utilitzats i de la tecnologia referent a la
transfusió”.
En conseqüència, la Fundació precisa la contractació d’una empresa que li subministri
els reactius i els equipaments necessaris per a les determinacions de coagulació dels
donants i components sanguinis.

3. OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ
L’objecte de la contractació és:
El subministrament dels reactius necessaris per a la realització de determinacions:


Temps de protrombina



Temps de tromboplastina parcial activada



Dosificació de factors de la coagulació (V, VIII, fibrinògen)



Controls interns en tots els processaments

en 1500 mostres de donants i components sanguinis, independentment dels reactius
utilitzats, incloent en el preu final tots els calibradors, controls i solucions necessàries
per a la realització de l’estudi.

El còmput de la determinació es realitzarà per prova efectuada completa.

−

L’equipament i la infrastructura necessària per a efectuar les determinacions
serà cedit gratuïtament, així com el seu manteniment.

4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR
Les prescripcions tècniques sol·licitades són:
De caràcter general.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Coagulòmetre compacte automàtic
Carga contínua de cubetes, reactius i mostres sense detenir el procés analític.
Identificació positiva de les mostres mitjançant lector intern de codi de barres.
Perforador de tapons.
Gestió immediata de mostres urgents.
Valides para qualsevol tipus de tubs.
Identificació positiva dels reactius.
Programa de manteniment
Software completo
Possibilitat de connexió bidireccional amb el sistema informàtic del banc de
sang.
Estàndards de qualitat ISO 9000 y CE

Tots els aspectes anteriorment citats han de córrer a càrrec i ser mantinguts pel
subministrador sense càrrecs addicionals.
Les cases subministradores, sempre i quan el Centre de Transfusió ho requereixi,
canviarà, per les proves esmentades, el subministrament d’aquests tests per aquells
que la empresa adjudicatària posi en el mercat, sense que això suposi càrrec
addicional.
De caràcter específic per a la determinació de:
−
−
−
−

1.200 PT
1.200 APTT
1.200 Fibrinógeno
Dosificació de Factors:600 DE V y 600 VIII (com a mínim)
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