ANUNCI DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE , PEL QUE ES FA PÚBLIC LA
CONVOCATÒRIA D’UNA CONSULTA PRELIMINAR REFERENT A LA CONTRACTACIÓ PER AL
SERVEI DE MILLORA DE L’ATENCIÓ I QUALITAT DE VIDA DELS PACIENTS PLURIPATOLÒGICS
POST-ICTUS.
1.

Finalitat de la consulta preliminar

L’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) te com a objectiu millorar el procés d’atenció i
seguiment dels pacients pluripatològics post-ictus de l’àrea d’influència de l’hospital Univesritari
de Bellvitge.
El present projecte, esta cofinançat per la Unió europea a traves de fons procedents del Programa
Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya 2014-2020 que
impulsa la realització de projectes de compra pública d’innovació en el marc del Sistema Sanitari
Integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). Per aquest motiu el projecte s’emmarca en el
Pla de Salut de Catalunya 2016-2020, L’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització
intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) i el Programa de compra pública d’innovació de la RIS3CAT.
La finalitat de la consulta és analitzar la situació del mercat per obtenir un coneixement més
proper del mateix , que permeti definir les característiques del procediment de licitació posterior
per a l’adquisició de la solució més adient per a les necessitats.
2.

Participants

Aquesta consulta és oberta i, conseqüentment poden participar en la mateixa totes les empreses
interessades en presentar a l’Hospital Universitari de Bellvitge les seves ofertes o solucions en
relació a l’objecte de la consulta.
3.

Caràcter informatiu de les propostes

Le propostes presentades pels participants es relacionaran a títol informatiu, de forma que l’HUB
no adquireix cap compromís sobre les mateixes, de la mateixa manera, les possibles despeses
econòmiques derivades de la participació en la consulta seran a càrrec dels propis participants.
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El caràcter informatiu de les propostes determina que la seva presentació en aquesta consulta no
impedirà la presentació d’ofertes en el moment de la licitació que pugui dur-se a terme amb
posterioritat.
4.

Termini i lloc de presentació

Consulta prèvia al mercat :
 el termini per participar en la consulta finalitzarà a les 14 hores del dia 28 d’octubre de
2019.
 S’adjunta qüestionari per emplenar.
 S’hauran de presentar les propostes abans del termini establert en l’HUB, Carrer de Feixa
Llarga, s/n, planta 14, 08907, L’Hospitalet de Llobregat.
5.

Desenvolupament de la consulta preliminar al mercat

La present consulta es durà a terme amb respecte als principis de transparència , igualtat de
tracte, no discriminació, i en conseqüència, no podrà tenir efecte la restricció o la limitació de la
competència, ni atorgarà cap avantatge, dret exclusiu o preferència als seus participants respecte
a l’adjudicació que es pugui publicar amb posterioritat.
La consulta s’articularà:
a) Consulta prèvia al mercat: Es publicarà en la plataforma del contractant tota la documentació
relativa a la consulta amb la informació tècnica que s’ha considerat necessària per a la preparació
d’una proposta per part de les empreses.
Dins el termini que s’ha especificat, els participants podran fer arribar les seves solucions respecte
a les qüestions plantejades a l’adreça contractacionshub@bellvitgehospital.cat
b) Sessions posteriors. L’HUB convocaran una reunió individual de 30 minuts per tal que cada
empresa pugui presentar la seva proposta.
Així mateix, en aquest període, els tècnics responsables de la consulta podran sol·licitar aquella
documentació complementària que considerin necessària.
2

De tot allò actuat en les reunions s’aixecaran les actes corresponents, que formaran part de
l’expedient de la consulta preliminar al mercat.
c) S’elaborarà també un resum final que serà publicat en la mateixa pàgina web del perfil del
contractant (Plataforma de contractacions de la Generalitat). El resum exposarà les conclusions
en termes de rendiments funcionals i no contindrà mencions a marques, fabricants, productes o
qualsevol tipus d’informació confidencial.

6.

Despeses econòmiques

Donat el caràcter precontractual d’aquest procediment, les propostes presentades pels
participants són a títol informatiu , de manera que l’HUB no adquireix cap compromís econòmic
sobre aquestes.
L’HUB tampoc es farà càrrec de les despeses derivades de la participació en aquesta CPM.
Aquestes despeses aniran a càrrec dels participants.
7.

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals recollides en el marc de la present
CPM seran incorporades i processades en el fitxer de dades corresponent de l’HUB , inscrit en el
Registre de Protecció de Dades de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
L'organisme responsable del fitxer, davant el qual es poden exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, és l’HUB.
Amb l'enviament d'aquestes dades, els participants consenten al tractament de les seves dades
personals, que es limitaran únicament al desenvolupament de la CPM, i no seran cedides
excepte pels casos previstos per la llei.
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8.

Contractació

Un cop realitzada la definició de les especificacions tècniques, fruit de les conclusions de la
present CPM, l’HUB podrà iniciar el corresponent procediment de contractació.
Aquest eventual procediment estarà obert a totes les propostes que compleixin els requisits
establerts per l’HUB per a l'esmentat procediment en els plecs, hagin o no participat en la
present CPM.
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