INFORME JUSTIFICATIU PER LA REALITZACIÓ D’UN EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
DADES DE LA CONTRACTACIÓ
Unitat Promotora :
Departament de Recursos Humans

Tipus de contracte: Serveis

Número d’expedient: TNC

Procediment: RESTRINGIT

2019.00046

Títol: CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE prevenció aliè i de Coordinació d’activitats empresarials per al TEATRE
NACIONAL DE CATALUNYA, SA
Valor estimat del contracte (sense IVA):
175.930 € (IVA exclòs), composats dels següents preus:
33.400 € anuals pels serveis + 1.786 € estimació bossa anual d’hores suplementària
35.186 € anuals + 4 possibles pròrrogues anuals = 175.930 € (iva exlcòs)
Pressupost de licitació (sense IVA): 35.186 €, dels quals 33.400 € corresponen als serveis i 1.786 € a una bossa d’hores
suplementària, si s’escau.
IVA aplicable: 21% 7.014 € + 375,06 €, respectivament
Pressupost Base de licitació (IVA inclòs): 42.575,06 €
excepció dels reconeixements que estan exempts d’IVA
PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA Núm: 0110180103

IMPORTS, LOTS I DATES
IMPORT: Es pot marcar més d’una opció :

1)

1.

PREUS UNITARIS
.
1 ) Contractació del servei de prevenció aliè (SPA) que preveu la Llei 31/1995 i Pla d’Autoprotecció segons el RD
82/2010: Revisió permanent, actualització, seguiment i formació del personal:

Contractació del servei de prevenció aliè (SPA) que
preveu la Llei 31/1995:
S

Seguretat en el treball, Higiene industrial i Ergonomia
i Psicosociologia aplicada
i Pla d’Autoprotecció segons el RD 82/2010:
TÈCNIC PREVENCIÓ DESIGNAT

X € per hora del Tècnic de prevenció designat
(preu màxim licitació 38 €)

Contractació del servei de prevenció aliè (SPA) que preveu la Llei
31/1995:
MEDICINA DEL TREBALL I VIGILÀNCIA DE LA SALUT

Treballs exclosos
reconeixements
X € per
treballador/any
(preu màxim
licitació 15 €)
(Incloure el nombre
d’hores/any)

1)Reconeixement mèdics complet
X € per treballador/any
(preu màxim licitació 38 €)
2) Reconeixement mèdic sense analítica
X € per treballador/any
(preu màxim licitació 28 €)
3) Reconeixement mèdic especial
(embarassada, incorporació baixa llarga
durada, etc.)

X € per treballador/any
(preu màxim licitació 20 €)

2)

2) Contractació del servei de Coordinació d’activitats empresarials en aplicació del Real Decret 171/2004:

Import
Anàlisi, disseny i parametrització (Fase 1, 2 i 3)
Implantació i formació inicial (Fase 4)
Alta de la llicència de l’Aplicació informàtica CAE )
Llicència d’aplicació de Aplicació informàtica CAE
Gestió integral d’intercanvi documental amb Aplicació
informàtica CAE (Inclou la creació dels proveïdors,
treballadors i l’intercanvi documental en base a un
promig de 1.300 documents validats) (Fase 5)

X€
X€
X€
X€
X€

Preu màxim licitació Tipus pagament
2.500 €
1.000 €
1.000 €
220 €
1€

Únic
Únic
Únic
Mensual
Per document

DIVISIÓ EN LOTS
SI (Especificar quins):
NO, per la naturalesa o objecte del contracte no procedeix la divisió en lots. Informe de la Directora de RRHH
NO perquè dificulta l’execució correcta des del punt de vista tècnic
NO perquè genera risc en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions

NO es disposen de recursos propis a l’empresa per realitzar l’objecte del contracte. Informe de la Directora de RRHH
Termini d’execució: 1 any
Data d’inici:
Pròrroga/gues:
SI (Especificar termini i condicions): Fins a 4 pròrrogues d’un any cadascuna.

OBJECTE (descripció detallada)
1) Contractació del servei de prevenció aliè (SPA) que preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre (modificada per la Llei 54/2003
de 13 de desembre), de Prevenció de Riscos Laborals, i amb les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial,
Medicina del treball i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada. Les principals funcions a realitzar són entre d’altres (el detall
complet està al Plec tècnic):
-Donar a l’empresa l’assessorament i el suport segons els riscos específics existents a les dependències del teatre.
-Realitzar l’avaluació de riscos de treball dels llocs de treball i espais del teatre.
-Dissenyar, aplicar i coordinar els plans i els programes d’actuació preventiva.
-Realitzar la memòria i la programació anual.
-Informar i formar als treballadors en els termes previstos als articles 18 i 19 de la Llei 31/9.
-Vigilància de la salut dels treballadors amb relació als riscos derivats del treball.
-Realització dels reconeixements mèdics periòdics anuals i de totes les noves incorporacions.
-Coordinar i participar en les reunions del comitè de seguretat i salut.
-Realitzar i executar el procediment d’anàlisi i investigació d’accidents.
-Realitzar periòdicament auditories internes de seguretat i salut, vetllant pel compliment de les mesures de prevenció.
-Avaluació de riscos específics de tots els espectacles de producció pròpia o coproduccions executiva TNC.
I Pla d’Autoprotecció segons el RD 82/2010: Revisió permanent, actualització, seguiment i formació del personal. Inclou:
-Mantenir actualitzat el Pla d’Autoprotecció (inclosa la realització de plànols).
-Formació de tot el personal (Primers auxilis i equips de primera i segona intervenció)
-Realització de simulacres.
2)Contractació del servei de Coordinació d’activitats empresarials en aplicació del Real Decret 171/2004 de 30 de gener, pel
qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, amb la realització de les següents tasques:

- Externalització dels processos de gestió documental de la coordinació d’activitats empresarials de totes les empreses
contractades i subcontractades, així com dels treballadors que accedeixin a les instal·lacions del Teatre Nacional de
Catalunya per realitzar una activitat.
- Anàlisi, assessorament previ i disseny del procediment de gestió del CAE, adequat a les necessitats de les diferents
activitats del TNC i compliment normatiu.
- Posar a disposició una aplicació informàtica de gestió i control d’intercanvi documental de Coordinació d’Activitats
Empresarials (CAE) realitzant la parametrització i configuració segons les necessitats del TNC (incloent el lliurament,
recepció i validació de documents, així com el suport personalitzat als usuaris del TNC i als proveïdors).
OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
1. El contractista haurà de complir amb el que disposen els articles 17, 18, 19 i 20 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel
qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció i si es tracta d’una mútua, haurà de complir amb el que estableix l’article
32 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
2. El contractista desenvoluparà les accions i funcions indicades en el capítol VI del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, per a
les disciplines de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicologia aplicada i medicina de treball i vigilància de la
salut que cobriran tots els centres de treball en els que es realitzen les activitats i serveis de l’empresa i el conjunt dels
treballadors que figuren a la plantilla del Teatre Nacional de Catalunya, durant la vigència del contracte.
3. El contractista dissenyarà, aplicarà i coordinarà les propostes de plans i programes d’acció preventiva que corresponguin a
les seves competències i realitzarà l’avaluació i anàlisis de riscos de cada lloc de treball, determinant les mesures preventives a
adoptar, establint les prioritats en la seva adopció i controlant la seva eficàcia. Durà a terme també l’estudi de les possibles
situacions d’emergència i l’elaboració dels plans d’actuació i primers auxilis que siguin necessaris i proporcionarà a les
persones treballadores tota la informació i formació en matèria preventiva que sigui necessària.
Aquestes tasques es concretaran en:
-

-

-

Realitzar totes les avaluacions que siguin necessàries en matèria de prevenció de riscos laborals de totes les
especialitats que conformen la prevenció de riscos laborals del Teatre Nacional de Catalunya.
Presentar al Teatre Nacional de Catalunya un informe (Pla de prevenció de riscos laborals) sobre els treballs
realitzats, les seves conclusions, les recomanacions sobre les activitats preventives que sigui necessari dur a
terme i es descriuran tots els llocs de treball, instal·lacions i riscos que hagin estat informats.
Actualitzar permanentment el Pla de prevenció de riscos laborals i avaluar les possibles modificacions que es
produeixin en les instal·lacions, etc., amb la finalitat de garantir la vigència del pla.
Elaborar els plans d’emergència i organització dels primers auxilis.
Informar als treballadors sobre riscos i mesures preventives que afectin al seu lloc de treball i dur a terme la
formació en matèria preventiva del personal que s’incorpori a l’empresa o quan es produeixi un canvi en les
funcions que aquest desenvolupa.
Investigar els accidents o danys en la salut dels treballadors.
Dur a terme la vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos del seu lloc de treball.
Presentar una memòria anual de les activitats realitzades.

4. El contractista desenvoluparà les accions i funcions indicades en el capítol VI del reial Decret 39/1997, de 17 de gener, per a
les quatre disciplines contractades en els termes previstos en l’apartat de Descripció del servei per a cadascuna de les
especialitats que es determinen en aquest plec de prescripcions tècniques.
5. El contractista haurà de proporcionar assessoria tècnica i jurídica en les quatre disciplines, així com el recolzament necessari
en tot l’establert a l’article 31 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, modificat per la Llei
54/2003, de 12 de desembre i per la Llei 29/2009, de 22 de desembre, a més de complir amb les demés obligacions que en
matèria de prevenció de riscos laborals pugui tenir el Teatre Nacional de Catalunya i no hagin estat reflectides en aquest plec.
6. El contractista programarà i impartirà els cursos que siguin necessaris per a la formació i informació en matèria de prevenció
de riscos laborals dels treballadors i específicament aquells que siguin necessaris per al personal que desenvolupi funcions
preventives de nivell bàsic.
7. Per a la gestió de la prevenció, el contractista proporcionarà al Teatre Nacional de Catalunya tota la documentació relativa al
Pla de prevenció, avaluacions de riscos, etc., en suport informàtic compatible amb qualsevol eina d’office.
En cas d’extinció del contracte, facilitarà el traspàs de les dades referents als serveis de prevenció de riscos laborals, en suport
informàtic llegible.

8. En matèria de vigilància de la salut el contractista durà a terme les actuacions, tant individuals com col·lectives necessàries
per tal de conèixer l’estat de salut dels treballadors i aplicar el resultat a la prevenció de riscos i a la millora de les condicions de
treball a fi d’evitar que repercuteixin negativament en la salut del personal, especialment dels col·lectius més sensibles,
considerant la salut d’aquests no només com absència de malaltia sinó també com a benestar físic, mental i social, d’acord amb
la definició de l’Organització Mundial de la Salut.
9. El contractista haurà de presentar els resultats i/o informes de les avaluacions de riscos laborals, en format digital i en paper,
degudament signats per part del tècnic competent autor de l’avaluació.
10. Els tècnics de prevenció designats pel contractista assistiran a les reunions de treball i coordinació convocades pel Teatre
Nacional de Catalunya i també actuaran com assessors en les reunions de Seguretat i Salut Laboral.
11. El contractista efectuarà la Coordinació d’activitats empresarials i desenvoluparà també les accions i funcions necessàries
per donar compliment al que disposa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, així com a la resta de normes que
desenvolupin i/o modifiquin l’esmentat article en relació amb la informació i vigilància en la prestació de serveis per
contractistes, subcontractistes i proveïdors que realitzin la seva activitat al centre del Teatre Nacional de Catalunya.
12. El contractista haurà d’informar i formar el personal del Teatre Nacional de Catalunya en les activitats bàsiques preventives.
13. D’acord amb el RD 82/2010, el contractista s’encarregarà d’assegurar la correcta implantació, revisió permanent i
seguiment del Pla d’Autoprotecció, incloent la formació del personal.
14. El contractista proporcionarà els documents conseqüència de les actuacions i les dades que sol·liciti l’empresa, tant en
suport paper com informàtic i en llengua catalana. Amb caràcter excepcional, l’empresa podrà sol·licitar la documentació en
castellà i en llengua anglesa i el contractista l’haurà de proporcionarà sense cap cost addicional.
15. El contractista facturarà de manera mensual tots els seus serveis, podent sol·licitar el TNC factura proforma si ho considera
necessari a efectes de previsió de tancament. També es farà una facturació amb pagament únic, segons l’especificat a l’apartat
Regim de Pagaments.

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT A SATISFER
1) El TNC no disposa de recursos propis per a l’organització de l’activitat preventiva, per aquest motiu contracta el servei de
prevenció aliè en les 4 especialitats, en compliment de la llei 31/1995 i Complir amb del Pla d’Autoprotecció segons el RD
82/2010.
2) Complir amb les obligacions de la normativa de Coordinació d’Activitats Empresarials, Real Decret 171/2004 de 30 de gener,
per a totes les empreses contractades i subcontractades, així com els treballadors que accedeixen a les instal·lacions del
Teatre Nacional de Catalunya per realitzar una activitat,.
Inclou tots els departaments del TNC i per a cada departament es designarà una persona responsable, que farà d’interlocutor
entre l’empresa contractada/subcontractada i el proveïdor de gestió de CAE.

LLOC DE LLIURAMENT/PRESTACIÓ DEL SERVEI
BARCELONA
ALTRES: Per si s’escau quan s’hagi de fer en altres teatres a causa de gira de l’espectacle. Residual

MODIFICACIONS CONTRACTUALS:
El contracte pot admetre modificacions durant la seva execució?
NO

CRITERIS PER ACREDITAR LA SOLVÈNCIA
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
La solvència econòmica i financera de l’empresari es pot acreditar per un o diversos dels mitjans següents:

Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència d’una assegurança
d’indemnització per riscos professionals.
Declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, sobre el volum de negocis en l’àmbit d’activitats
corresponent a l’objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de
la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura que es disposi de les referències del
volum de negocis.
SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL
En els contractes de serveis, la solvència tècnica o professional dels empresaris s’ha d’apreciar tenint en compte els seus
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, cosa que es pot acreditar, segons l’objecte del contracte, per un o
diversos dels mitjans següents:
Una relació dels principals serveis o treballs realitzats els últims tres anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o
privat, d’aquests. Els serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent,
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit
per aquest o, si manca aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; si s’escau, aquests certificats han de ser
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. AQUESTA ACREDITACIÖ S‘HA DESDOBLAT EN
ELS CRITERIS 1, 2 i 5 DELS CRITERIS DE SELECCIÓ
Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, participants en el contracte,
especialment els encarregats del control de qualitat.
Les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal directiu de l’empresa i, en particular, del personal
responsable de l’execució del contracte.
Declaració que indiqui la maquinària, material i equip tècnic de què es disposa per a l’execució dels treballs o prestacions, a
la qual s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent.

CRITERIS DE SELECCIÓ DE LES EMPRESES
Criteris de selecció dels candidats. Fins a 45 punts.
Se seleccionaran els 5 licitadors que obtinguin la millor puntuació, en base als criteris següents:
1.

Experiència amb clients del sector dels espectacles en viu, en especial de les arts escèniques, amb un volum de més
de 50 treballadors (fins a 10 punts):
a. Haver treballat per a més de 2 clients del sector d’espectacles en viu, en especial de les arts escèniques, amb
un volum de més de 50 treballadors: 10 punts
b. Haver treballat màxim per a 2 clients del sector d’espectacles en viu, en especial de les arts escèniques, amb
un volum de més de 50 treballadors: 5 punts
c. No haver treballat per a cap client del sector d’espectacles en viu, en especial de les arts escèniques: 0 punts

2.

Experiència amb clients del sector dels espectacles en viu, en especial de les arts escèniques, que contractin de manera
total o parcial el servei objecte del contracte: el servei de prevenció aliè amb la inclusió del pla d’autoprotecció i el servei
de coordinació d’activitats empresarials (fins a 10 punts):
a. Haver treballat amb clients del sector d’espectacles en viu, en especial de les arts escèniques, amb la totalitat
del servei objecte del contracte: 10 punts
b. Haver treballat amb clients del sector d’espectacles en viu, en especial de les arts escèniques, parcialment,
només amb el servei de prevenció aliè amb la inclusió del pla d’autoprotecció :6 punts
c. Haver treballat amb clients del sector d’espectacles en viu, en especial de les arts escèniques, parcialment,
només amb el servei de prevenció aliè: 5 punts
d. Haver treballat amb clients del sector d’espectacles en viu, en especial de les arts escèniques, només
parcialment, amb el servei de coordinació d’activitats empresarials:3 punts
e. No haver treballat per a cap client del sector d’espectacles en viu, en especial de les arts escèniques: 0 punts

3.

Volum mensual de gestió de documentació de Coordinació d’activitats empresarials del client (fins a 5 punts):
a. El volum mensual de gestió de documentació és de més de 1.000 documents: 5 punts
b. El volum mensual de gestió de documentació és entre 500 i 1000 documents: 3 punts

c.
4.

Proximitat del servei de vigilància de la salut en el radi d’un kilòmetre de distància de les instal·lacions del TNC i
disposició d’una unitat mòbil assegurada per les campanyes de reconeixements mèdics al TNC (fins a 10 punts):
a.
b.

5.

El volum mensual de gestió de documentació és inferior a 500 documents: 2 punts

El servei de vigilància de la salut està situat a menys d’un quilòmetre de distància de les instal·lacions del TNC
i disposa d’unitat mòbil assegurada per les campanyes de reconeixements mèdics al TNC: 10 punts.
El servei de vigilància de la salut està més allunyat d’un quilòmetre de distància de les instal·lacions del TNC i
disposa d’unitat mòbil assegurada per les campanyes de reconeixements mèdics al TNC: 3 punts

Referències de clients del sector de les arts escèniques (fins a 10 punts):
a. Referències de 3 o més clients de les arts escèniques: 10 punts
b. Referències de fins a 2 clients de les arts escèniques: 5 punts.
c. No disposa de referències de les arts escèniques: 0 punts.

Els licitadors hauran de treure una puntuació mínima de 15 punts totals.

CONDICIONS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS AL CONTRACTE
NO.
SI. Establir quines:
-

l’obligació d’adscriure a l’execució del contracte a les persones amb les següents especificacions:
Tot el personal que porti a terme el servei han de ser Tècnics superiors en Prevenció de riscos laborals
amb més de 5 anys d’experiència en projectes similars.

-

l’obligació d’adscriure a l’execució del contracte els materials amb les següents especificacions:
Ha de disposar d’una Unitat Mobil disponible per la campanya anual de reconeixements o sempre que es requereixi.

CONTINGUT I ESTRUCTURA DE L’OFERTA QUE HAN DE PRESENTAR ELS LICITADORS
EN FASE 1: (Pública) Presentació d’ofertes per selecció
A BANDA DE LA DOCUMENTACIÖ ADMINISTRATIVA I DE SOLVÊNCIA, ADSCRIPCIO DE MITJANS

L’empresa licitadora haurà de lliurar el detall dels punts següents, amb la documentació que s’especifica en
cada punt:
1.

Experiència amb clients del sector de les arts escèniques amb un volum de més de 50 treballadors:
Caldrà lliurar una relació (llistat) dels clients del sector per als que s’ha treballat els últims vuit anys; el llistat ha d’incloure
el nom del client (públic o privat), les dates en què s’ha treballat per a ell, les hores de dedicació i el volum de treballadors.

2.

Experiència amb clients de les arts escèniques que gestionin de manera total o parcial l’objecte de la contractació: el
servei de prevenció aliè amb la inclusió del pla d’autoprotecció i el servei de coordinació d’activitats empresarials.
Caldrà lliurar una relació (llistat) dels clients que gestionin la totalitat objecte de la contractació: el servei de prevenció
aliè amb la inclusió del pla d’autoprotecció i el servei de coordinació d’activitats empresarials, o només algun dels serveis,
per als quals s’ha treballat els últims vuit anys; el llistat ha d’incloure el nom del client (públic o privat), les dates en que
s’ha treballat per a ell, les hores de dedicació i el volum de treballadors.

3.

Volum mensual de gestió de documentació de Coordinació d’activitats empresarials del client:
Caldrà lliurar una relació (llistat) dels clients que gestionin el CAE amb el volum mitjà mensual de documents gestionats
a través de l’aplicació de gestió de coordinació d’activitats empresarials.

4.

Proximitat del servei de vigilància de la salut en el radi d’un kilòmetre de distància de les instal·lacions del TNC i
disposició d’unitat mòbil assegurada durant les campanyes de reconeixements mèdics al TNC
Caldrà acreditar
la ubicació del servei de vigilància de la salut i distància respecte a les instal·lacions del TNC (Plaça de les arts núm. 1,
08013 Barcelona) i lliurar un certificat de la disposició del nombre d’unitats mòbils disponibles per la campanya dels
reconeixements mèdics al TNC.

5.

Referències en la totalitat o parcialitat dels serveis objecte del contracte, amb clients de les arts escèniques.
Caldrà lliurar carta de referències dels clients amb el nom i signatura de la persona de contacte.

EN FASE 2: (Restringida): Presentació d’ofertes de les empreses seleccionades
L’empresa licitadora haurà de lliurar La seva oferta on s’inclogui la següent metodologia del treball :
Contractació del servei de prevenció aliè (SPA) que preveu la Llei 31/1995 i Pla d’Autoprotecció segons el RD
82/2010: Revisió permanent, actualització, seguiment i formació del personal:
L’oferta ha d’incloure el detall de les activitats, la periodicitat/freqüència i estimació del temps de dedicació dels següents serveis:
Especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia aplicada:
o

Descripció detallada dels serveis a realitzar, incloent la periodicitat/freqüència d’execució i el nombre d’hores de
dedicació de tots els serveis, entre d’altres: l’avaluació de riscos de llocs de treball i espais, Inspeccions de seguretat,
Programació de l’activitat preventiva, memòria anual, investigació d’accidents, formació i informació dels treballadors,
visites i Inspeccions de seguretat , reunions comitè de seguretat i salut, etc.., utilitzant la següent taula tipus:

Descripció del servei

o

Periodicitat (indicar diari,
setmanal, mensual, trimestral,
anual, etc..)

Hores de dedicació

Descripció detallada del protocol de realització de les avaluacions de riscos dels espectacles de producció pròpia o
coproduccions amb executiva del TNC, amb la inclusió dels següents punts:

1ª visita amb
departaments tècnic i
producció.

Assistència al passi

Lliurament de l’avaluació
de riscos específica de
l’espectacle al TNC
(indicar el temps de
lliurament)

Lliurament de l’avaluació
específica de l’espectacle
als
artistes,
incloent
informació-formació.

Especialitats de Medicina del Treball i Vigilància de la salut:
o

Descripció detallada dels serveis a realitzar, incloent la periodicitat/freqüència d’execució i el nombre d’hores de
dedicació de tots els serveis, entre d’altres: protocol de vigilància de la salut, memòria anual, campanyes de promoció
de la salut, etc., utilitzant la següent taula tipus:

Descripció del servei

Periodicitat (indicar diari,
setmanal, mensual, trimestral,
anual, etc..)

Hores de dedicació

o

Descripció detallada dels exàmens de salut específics per lloc de treball, amb la inclusió de les exploracions a realitzar
i detall de l’analítica, com a mínim segons aquest plec tècnic. Es valorarà la inclusió d’altres valors en l’analítica, així
com altres exploracions complementaries.

o

Inclourà el temps màxim de convocatòria de citació de reconeixement, la durada de realització del reconeixement, la
data de lliurament del reconeixement i la data de lliurament de l’informe d’aptitud, segons la següent taula tipus:

Convocatòria de citació
de reconeixement
(indicar el temps:
immediat, 24 h, 48 h, …
fins el termini màxim de
5 dies)

Realització del
reconeixement (indicar
temps en hora i minuts)

Lliurament de l’informe al
treballador (indicar
temps: immediat, 24 h,
48 h, … fins el termini
màxim de 5 dies)

Lliurament
informe
aptitud (indicar temps:
immediat, 24 h, 48 h, …
fins el termini màxim de 5
dies)

Pla d’Autoprotecció segons el RD 82/2010: Revisió permanent, actualització, seguiment i formació del personal:
L’oferta ha d’incloure la descripció detallada dels serveis a realitzar, incloent la periodicitat/freqüència d’execució i el nombre
d’hores de dedicació de tots els serveis, entre d’altres: la revisió, actualització, seguiment, elaboració de plànols, formació del
personal, etc., utilitzant la següent taula tipus:
Descripció del servei

Periodicitat (indicar diari,
setmanal, mensual, trimestral,
anual, etc..)

Hores de dedicació

Contractació del servei de Coordinació d’activitats empresarials en aplicació del Real Decret 171/2004:
L’oferta ha d’incloure el detall de les activitats i el temps d’execució de les següents fases, utilitzant la següent taula tipus:
Fases
Detall d’activitats
Temps d’execució
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 1
Anàlisi de la situació actual amb la recollida de la informació sobre l’organització, l’activitat, nombre de proveïdors i tipologia.
Fase 2
Disseny i elaboració del Procediment de Coordinació d’Activitats Empresarials, adequat a cadascuna de les diferents activitats
del TNC i vinculades als diferents departaments: Infraestructures i Manteniment, Departament Tècnic, Departament de TIC,
Departament de Producció, Lloguer d’espais i Altres.
Cada departament ha de tenir definit el seu propi procediment amb la relació dels documents exigibles a les empreses
contractades (avaluació de riscos, certificats de formació en PRL, certificats d’aptitud mèdica, etc.).
Dins d’aquesta fase s’inclou la confecció, la revisió i actualització dels documents interns del TNC (avaluació dels espais, tríptic
d’emergència, etc. ) que es lliuren als proveïdors en la gestió d’intercanvi de documentació.
Fase 3
Parametrització personalitzada de l’aplicació informàtica, adequada a les exigències del TNC, segons els requeriments de
l’apartat Plataforma/eines..
Fase 4
Implantació i formació inicial:
Es realitzarà la implantació i posada en marxa de l’aplicació informàtica, adequada a les exigències del TNC.

Es realitzaran 2 sessions informatives per els diferents contractistes a les instal·lacions del TNC i també s’oferirà un programa
de formació on line i un manual d’ajut a l’usuari que estarà activitat en tot moment i sense limitació d’usuaris.
Fase 5
Desenvolupament operatiu:
Realització de la coordinació d’activitats empresarials mitjançant l’aplicació informàtica de gestió i control d’intercanvi
documental, segons l’apartat Metodologia i flux de treball requerit a l’aplicació i que inclourà en el seu procediment els següents
requeriments:
A cada departament del TNC es designarà un responsable de la Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE) , que serà
l’encarregat d’informar al licitador gestor de CAE de totes les empreses contractades, subcontractades i treballadors autònoms
que accedeixen a les instal·lacions del teatre.
El licitador gestor de CAE iniciarà el procediment de gestió i control d’intercanvi documental directament amb el proveïdor,
treballador autònom, etc..
El licitador gestor de CAE donarà suport als contractistes i subcontractistes en la creació de les empreses proveïdores,
treballadors, i en la tramesa de la documentació de gestió a l’aplicació informàtica de gestió de CAE.
El licitador gestor de CAE revisarà i validarà la documentació i actualitzarà l’estat de la gestió de CAE, reportant l’estat en tot
moment.
L’equip de treball designat determinarà quins treballadors del contractista, subcontractista o autònoms poden accedir al TNC
perquè tenen tota la documentació en estat Acceptat, i de manera excepcional, es revisaran els casos que no estan autoritzats
conjuntament amb el personal tècnic designat del servei de prevenció aliè.
Per a l’elaboració de la proposta tècnica i econòmica, s’estima que el volum mensual de documents a validar és de 1.300.
La proposta ha d’incloure una Demo pràctica de l’aplicatiu informàtic de gestió i control documental. .
L’aplicatiu informàtic de gestió de CAE haurà de ser gestionat en català i també haurà d’incloure la revisió i validació de documentació
en castellà i anglès.
La proposta tècnica no podrà tenir una extensió superior a 30 pàgines per ambdues cares.

CRITERIS DE VALORACIÓ (ponderació)
VALORACIÓ ECONÒMICA: Puntuació: FINS A 50 PUNTS
1.

CRITERIS AVALUABLES EN BASE A FÓRMULES AUTOMÀTIQUES:

OFERTA ECONÒMICA............................................................................................Fins a 50 PUNTS
1.1 Oferta econòmica del tècnic de prevenció designat ............................Màxim 18 punts
La fórmula que s’aplicarà per calcular la puntuació serà la següent:

On: P = Puntuació de l’oferta a Valorar; P = Punts criteri econòmic; O = Oferta Millor; O = Oferta a Valorar; IL = Import de
v
m
v
Licitació
1.2 Oferta econòmica Medicina del treball i Vigilància de la salut - Treballs exclosos: reconeixements
mèdics...................................................................................................................... .Màxim 2 punts
La fórmula que s’aplicarà per calcular la puntuació serà la següent:

On: P = Puntuació de l’oferta a Valorar; P = Punts criteri econòmic; O = Oferta Millor; O = Oferta a Valorar; IL = Import de
v
m
v
Licitació
1.3 Oferta econòmica Medicina del treball i Vigilància de la salut – Reconeixement Mèdic complet
.........................................................................................................................Màxim 5 punts
La fórmula que s’aplicarà per calcular la puntuació serà la següent:

On: P = Puntuació de l’oferta a Valorar; P = Punts criteri econòmic; O = Oferta Millor; O = Oferta a Valorar; IL = Import de
v
m
v
Licitació
1.4 Oferta econòmica Medicina del treball i Vigilància de la salut - Reconeixement Mèdic sense analítica i
Reconeixement Mèdic especial. ............................................................................................Màxim 3 punts
La fórmula que s’aplicarà per calcular la puntuació serà la següent:

On: P = Puntuació de l’oferta a Valorar; P = Punts criteri econòmic; O = Oferta Millor; O = Oferta a Valorar; IL = Import de
v
m
v
Licitació
1.5 Oferta econòmica Contractació del servei de Coordinació d’activitats empresarials - Anàlisi, disseny i
parametrització (Fase 1, 2 i 3)...................................................................................................Màxim 2 punts
La fórmula que s’aplicarà per calcular la puntuació serà la següent:

On: P = Puntuació de l’oferta a Valorar; P = Punts criteri econòmic; O = Oferta Millor; O = Oferta a Valorar; IL = Import de
v
m
v
Licitació

1.6 Oferta econòmica Contractació del servei de Coordinació d’activitats empresarials – Implantació i formació
inicial (fase 4) ............................................................................................................ Màxim 2 punts
La fórmula que s’aplicarà per calcular la puntuació serà la següent:

On: P = Puntuació de l’oferta a Valorar; P = Punts criteri econòmic; O = Oferta Millor; O = Oferta a Valorar; IL = Import de
v
m
v
Licitació

1.7 Oferta econòmica Contractació del servei de Coordinació d’activitats empresarials - Alta de la llicència de
Aplicació Informàtica CAE ......................................................................................Màxim 4 punts
La fórmula que s’aplicarà per calcular la puntuació serà la següent:

On: P = Puntuació de l’oferta a Valorar; P = Punts criteri econòmic; O = Oferta Millor; O = Oferta a Valorar; IL = Import de
v
m
v
Licitació
1.8 Oferta econòmica Contractació del servei de Coordinació d’activitats empresarials - Llicència de l’ Aplicació
informàtica ...........................................................................................Màxim 4 punts
La fórmula que s’aplicarà per calcular la puntuació serà la següent:

On: P = Puntuació de l’oferta a Valorar; P = Punts criteri econòmic; O = Oferta Millor; O = Oferta a Valorar; IL = Import de
v
m
v
Licitació
1.9 Oferta econòmica Contractació del servei de Coordinació d’activitats empresarials - Gestió integral d’intercanvi
documental amb Aplicació informàtica CAE (fase 5)........................................... Màxim 10 punts
La fórmula que s’aplicarà per calcular la puntuació serà la següent:

On: P = Puntuació de l’oferta a Valorar; P = Punts criteri econòmic; O = Oferta Millor; O = Oferta a Valorar; IL = Import de
v
m
v
Licitació

2

CRITERIS AVALUABLES EN BASE A JUDICI DE VALOR:

PROPOSTA METODOLÒGICA .............................................................................Fins a 50 PUNTS
Dins d’aquest criteri es valoraran els següents aspectes:
Co 1) Contractació del servei de prevenció aliè (SPA) que preveu la Llei 31/1995 i Pla d’Autoprotecció segons el RD 82/2010:

a)
Adequació de la metodologia de treball de les especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia
i Psicosociologia aplicada a les característiques del servei tenint en compte l’activitat que s’hi desenvolupa .........Màxim 4 punts
Es valorarà el nivell de detall i coherència en la presentació de la metodologia de treball i adaptació del servei a les activitats del
TNC

b)
Programació de tasques. Detall de la periodicitat de les tasques programades i de les hores de dedicació de les
especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia aplicada
.......................................Màxim 3 punts
Es valorarà l’adequació de la periodicitat i les hores de dedicació de l’activitat i les necessitats del TNC
c)
Adequació del protocol de les avaluacions de riscos dels espectacles de les especialitats de Seguretat en el Treball,
Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia aplicada a les característiques del servei tenint en compte l’activitat que s’hi
desenvolupa ..................................................................................... Màxim 3 punts
Es valorarà el nivell de detall i coherència en la presentació del protocol tenint en compte l’activitat que s’hi desenvolupa i
adaptació del servei a les activitats del TNC
d)
Adequació de la metodologia de treball de les especialitats de Medicina de Treball i Vigilància de la salut a les
característiques del servei tenint en compte l’activitat que s’hi desenvolupa ...............................Màxim 3 punts
Es valorarà el nivell de detall i coherència en la presentació de la metodologia de treball i adaptació del servei a les activitats del
TNC:

e)
Programació de tasques. Detall de la periodicitat de les tasques programades i de les hores de dedicació de les
especialitats de Medicina del Treball i Vigilància de la salut
............................................... Màxim 3 punts
Es valorarà l’adequació de la periodicitat i les hores de dedicació de l’activitat i les necessitats del TNC
f)
Adequació dels exàmens de salut específics per lloc de treball de les especialitats de Medicina del Treball i
Vigilància de la salut a les característiques del servei tenint en compte l’activitat que s’hi desenvolupa ............. Màxim 4 punts
Es valorarà el nivell de detall dels exàmens de salut i la inclusió d’altres valors en analítica i altres exploracions complementaries,
g)
Programació de reconeixements mèdics. Detall de la periodicitat de les tasques programades i de les hores de
dedicació de les especialitats de Medicina del Treball i Vigilància de la salut
........... Màxim 3 punts
Es valorarà l’adequació de la periodicitat i les hores de dedicació dels reconeixements mèdics
h)
Adequació de la metodologia de treball del Pla d’Autoprotecció a les característiques del servei tenint en compte
l’activitat que s’hi desenvolupa ...................................................................................... Màxim 3 punts
Es valorarà el nivell de detall i coherència en la presentació de la metodologia de treball i adaptació del servei a les activitats del
TNC
i)
Programació de tasques. Detall de la periodicitat de les tasques programades i de les hores de dedicació del Pla
d’Autoprotecció......................................................................................................... Màxim 3 punts
Es valorarà l’adequació de la periodicitat i les hores de dedicació de l’activitat i les necessitats del TNC
3)
4)

2) Contractació del servei de Coordinació d’activitat empresarials:
j)
Adequació de les fases del projecte del servei de Coordinació d’activitats empresarials a les característiques del servei
tenint en compte l’activitat que s’hi desenvolupa .................................... Màxim 3 punts
Es valorarà el nivell de detall i coherència en la presentació de la metodologia de treball per fases i adaptació del servei a les
activitats del TNC
k)
Metodologia i flux de treball. Detall de la metodologia i flux de treball de la Coordinació d’Activitats
empresarials........................................................................................................................................ Màxim 3 punts

Es valorarà l’adequació de la periodicitat i les hores de dedicació de l’activitat i les necessitats del TNC
l)
Aplicació informàtica de gestió de CAE. Detall de les característiques de l’aplicació informàtica i adequació als
requeriments del TNC segons l’apartat plataforma/eines
................................. Màxim 3 punts
Es valorarà l’adequació de l’aplicació informàtica a les necessitats de TNC
m) m) Demostració pràctica de l’aplicació informática de CAE. ………………………………………… Màxim 12 punts
El TNC comprovarà i valorarà l’operativitat real dels sistemes oferts en fase de valoració de les propostes tècniques mitjançant
una demostració pràctica.
Es realitzaran proves en temps real, a les quals es verificarà i valorarà la capacitat, disseny, operativitat, amabilitat, rapidesa i
simplicitat del programa, obligatòriament en tots els punts següents:
Descripció
Accés a l’entorn web amb usuari I contrasenya.
Creació d’empreses contractistes, subcontractistes i autònoms

Puntuació
4,00

Gestió documental: entrega, recepció i validació de documents
amb tots els seus estats.
Seguiment i control de la documentació, del nivell de
compliment, alertes de caducitat, idoneïtat, …
Report periòdic amb el volum d’activitat i amb comunicació
proactiva dels incompliments greus i reiterats de les empreses
Custòdia documental (register de traçabilitat del procés I
emmagatzematge)
Enviament d’avisos automatics.
Configuració en llengua catalana, amb inclusió de la revisió I
validació de la documentació en les llengües castellana I
anglesa

4,00

4,00

Es valorarà les següents característiques del servei:
-

Funcionalitat: allò que l’aplicació informàtica de gestió de coordinació d’activitats empresarials pot fer complint les
funcions demanades, tenint en compte l’adequació, l’exactitud o precisió amb la qual s’executen les funcions.

-

Accessibilitat: no pot haver dificultat en la lectura o comprensió del text de l’aplicació informàtica de gestió de
coordinació d’activitats empresarials i ha de ser en un entorn responsive.

-

Velocitat: la càrrega de les diferents pàgines ha de ser àgil i no ha de tenir retards temporals.

Els licitadors hauran de treure una puntuació mínima de 6 punts totals, per tenir en compte la globalitat de l’oferta, sinó es
donarà per no valida.

TERMINI DE GARANTIA DEL CONTRACTE
SI , indicar termini :

3 mesos des de la finalització del contracte

RÈGIM DE PAGAMENTS (es podrà motivar en fase posterior)
PAGAMENT ÚNIC:
Servei de Coordinació d’Activitats Empresarials:
o Anàlisi, disseny i parametrització
o Implantació i formació
o Alta de llicència de l’aplicació informàtica de CAE
PAGAMENT FRACCIONAT: (indiqueu terminis) pagament mensual

Servei de Prevenció Aliè:
o Les hores del Tècnic de prevenció designat.
o Medicina del Treball (treballs exclosos reconeixements mèdics) i els Reconeixements mèdics complets, sense analítica i espe
Servei De Coordinació d’Activitats Empresarials:
o Gestió integral d’intercanvi documental amb software CAE

SUBCONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE:
El contracte pot ser subcontractar amb tercers?
NO

CESSIÓ DEL CONTRACTE:
El contracte pot ser cedit a tercers?
NO

ALTRES DADES D’INTERÈS (es pot marcar una o més, o totes)
PROPIETAT INTEL·LECTUAL:
DEURE DE GUARDAR SECRET
CLÀUSULES DE CONFIDENCIALITAT
CLÀUSULES DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
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