QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
ENS CONTRACTANT I OBJECTE DE LA LICITACIÓ
La FUNDACIÓ D’INVESTIGACIÓ EN ATENCIÓ PRIMÀRIA JORDI GOL I GURINA,
INSTITUT PER A LA RECERCA A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT (en endavant,
IDIAPJGol) és una fundació del sector públic que es va constituir l’octubre de 1995,
amb l’objectiu de:



Impulsar, promoure i dur a terme investigació científica i tècnica.
Impulsar la docència i la formació del personal en el camp de les ciències de
la salut i la gestió dels serveis sanitaris en l’àmbit de l’atenció primària Difondre els coneixements generals per a la investigació

A efectes del present contracte, l’òrgan de contractació és la Directora de
l’IDIAPJGol, en virtut de l’apoderament 1297 de data 04/06/2018, signat davant del
notari del col·legi de Catalunya Sr. Franscico Palop Tordera.
Aquest Plec té per objecte l'homologació de proveïdors dels serveis
d’assessorament estadístic i metodològic de projectes amb bases de dades,
desglossat en un únic lot :
LOT 1.

Suport estadístic.

Conforme a les característiques que figuren en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars durant la vigència de l'Acord Marc i establir les condicions
procedimentals i d'execució per a la contractació basada en el mateix.
Aquest servei s'adjudicarà a un màxim de SIS-SET (6-7) adjudicataris per lot, als
quals se'ls seleccionarà en relació als preus i condicions fixades.
En tot cas, el nombre d'empreses seleccionades indicat s'estableix com a màxim.
En cas que els licitadors presentats no compleixin amb les condicions establertes en
aquest procediment, l’IDIAP podrà reduir el nombre d'empreses homologades.
La participació en aquest procediment i l'adjudicació de l'acord marc no assegura ni
garanteix a favor d'aquell proveïdor seleccionat la subscripció de cap contracte
basat en l’acord marc ni la contractació de subministraments a favor d'aquella
empresa, sense que aquest fet li doni dret a ser indemnitzat, compensat o
rescabalat.
B. NÚM. D'EXPEDIENT
5/2018_ ESTADIST
C. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
Obert
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D. VALOR MAXIM ESTIMAT DE L’ACORD MARC:
67.875,00 € (IVA NO INCLÒS)
Aquest valor fa referència a l’import global i màxim de l’Acord Marc tenint en
compte la seva durada màxima, en el cas que sigui acordada la possible pròrroga i
tenint en compte, també, el conjunt de contractes previstos durant la seva
vigència.

Lot
1.estadístic

Suport Preu / hora
Preu / hora
(IVA exclòs) Import IVA (IVA inclòs)

Preu/hora

20,00 €

4,20 €

24,20 €

Aquest import ha estat calculat partint de la previsió dels possibles serveis a
contractar. No obstant, el càlcul està elaborat de forma estimativa, no estant
obligat l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP Jordi Gol) a
contractar un determinat número o import de serveis, sinó únicament els que
efectivament siguin necessaris, sense que per aquest motiu l’adjudicatari tingui dret
a percebre cap indemnització o compensació.
A través d’aquest procediment, l’IDIAP homologarà a un màxim de:


E.

SIS-SET (6-7) empresaris que complint amb els requisits establerts en
aquest procediment puguin realitzar els serveis corresponents a aquesta
licitació, en les condicions previstes per l’IDIAP.
DURADA DE L’ACORD MARC I PRÒRROGA:

Durada inicial: El termini de durada de l’acord marc començarà a comptar a partir
del dia següent a la formalització d’aquest, data des de la qual començarà a
computar la durada màxima establerta de 15 mesos
Pròrroga prevista: NO
F. VALORACIÓ DE TERMINIS:
No.
G. LLOC D’EXECUCIÓ:
Catalunya
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H. GARANTIA PROVISIONAL:
No s’exigeix.
I. GARANTIA DEFINITIVA:
No s’exigeix per a l’Acord marc. Si s’exigeix pels contractes basats en l’Acord marc
(5% de l’import d’adjudicació de cada contracte basat).
J. MESA DE CONTRACTACIÓ:
La Mesa de contractació estarà integrada pels membres relacionats al quadre de
característiques.
Presidenta: Concepció Violan Fors, Directora IDIAP Jordi gol
Vocals:
- Un representant de l’Assessoria Jurídica
- Sandra Illán Díez, Responsable Àrea Recursos Corporatius de l’IDIAP Jordi Gol
- Bonaventura Bolíbar, Director Científic de l’IDIAP Jordi Gol
- Maria del Mar García, IDIAP Jordi Gol
Secretari/a: Blanca Olmo, IDIAP Jordi Gol
K. TERMINI DE GARANTIA DELS CONTRACTES BASATS EN L’ACORD MARC:
SIS (6) mesos a comptar des de la recepció definitiva de la prestació objecte del
contracte basat.
L. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES:
No
M. REVISIÓ DE PREUS:
No
N. CAPACITAT I SOLVÈNCIA:
Veure annex 4 Plec de característiques .
O. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:
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Les ofertes s’hauran de presentar mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital”, tal i com
s’especifica al Plec de clàusules administratives.
Excepcionament, s’acceptaran propostes en format paper, les qual hauran de ser
lliurades a: IDIAP Jordi Gol – Gran Via de les Corts Catalanes 587, Àtic – 08007
Barcelona
En aquest cas les proposicions s'han de presentar en un únic sobre tancat.
A la part externa del sobre ha de constar-hi clarament:
1. LICITACIÓ
EXP:
5/2018_ESTADIST:
servei
d’assessorament
estadístic i metodològic de projectes
- Denominació i NIF de l'empresa licitadora, domicili, telèfon i adreça
de correu electrònic del contacte.
- Nom i cognoms i signatura del/s representant/s que signa/en la
proposició.
P. OBERTURA DEL SOBRES
Sobre núm. 2, que conté la proposta avaluable mitjançant l’aplicació de criteris que
depenent d’un judici de valor, SI ESCAU:
En aquest expedient no hi ha criteris sotmesos a judici de valor
Sobre núm. 3, que conté la proposta avaluable
quantificables mitjançant fórmules automàtiques:

mitjançant l’aplicació de criteris

Lloc: IDIAP Jordi Gol – Gran Via de les Corts Catalanes 587, Àtic – 08007 Barcelona
Data: Es comunicarà oportunament a través del perfil de contractant.
Q. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES:
Segons Annex 2 del present Plec de Clàusules Particulars.
R. DESPESES DE PUBLICITAT:
No
S. MODIFICACIONS:
El contracte es podrà modificar en aplicació de les circumstàncies legalment
establertes.
T. DIVISIÓ EN LOTS:
Únic lot.

U. SERVEI D’INFORMACIÓ I DE RESOLUCIÓ DE CONSULTES A DISPOSICIÓ
DELS LICITADORS:
Les persones interessades en el procediment de licitació podran dirigir-se a
l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els Plecs
o la resta de documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del
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tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes
seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el
perfil
de
contractant
de
l’òrgan
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/IDIAPJGol).
Podran sol·licitar a l’òrgan de contractació informació addicional sobre els Plecs i
altre documentació complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de
què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin
demanat almenys 12 dies naturals abans del transcurs del termini de presentació
de les proposicions.
Les respostes a les preguntes rebudes es publicaran al Perfil de Contractant de
L’IDIAP integrat a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat
de Catalunya, i tindran caràcter vinculant.
En el cas de que IDIAP, en el marc de la licitació, emeti una nota d’aclariment a on
s’especifiqui una modificació, consideració, anul·lació parcial o qualsevol altre
informació addicional aquesta tindrà prevalença.
Igualment, s’informa als interessats que la informació relacionada amb l’estat de
tramitació del present procediment serà publicada al perfil de contractant de IDIAP,
incloent els pertinents aclariments i esmenes, en el seu cas. Es recomana als
interessats consultar de forma periòdica el perfil de contractant de IDIAP per estar
informats de l’estat de situació del procediment de contractació.
V. CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ.
Cessió de l'Acord marc: Es prohibida la cessió d'aquest contracte.
Subcontractació: És possible comunicar, per escrit, la intenció de subcontracta
l’execució parcial dels serveis prèvia o amb posterioritat a l’adjudicació del
contracte, d’acord amb els requisits de l’art. 227.2.b) del TRLCSP.
En tot cas, l’adjudicatari haurà de comunicar anticipadament, i per escrit, a l’entitat
contractant la intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant la part de la
prestació que es pretén subcontractar i la identitat del subcontractista, i justificant
suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la fent referència als elements tècnics
i humans que disposa i a la seva experiència.
Qualsevol subcontractació pretesa, haurà de comptar amb l’aprovació prèvia i per
escrit de l’òrgan de contractació del contracte.
La subcontractació parcial del contracte, es tramitarà d’acord amb l’article 227 del
TRLCSP.
W.

ALTRES INFORMACIONS:
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El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de
signatura electrònica.
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús
de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament
(UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de
2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les
transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la
Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim
necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del
DEUC i de l’oferta.
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