CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT
FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

QÜESTIONARI CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT AMB L’OBJECTIU DE
PREPARAR LA LICITACIÓ DE SERVEIS ADMINISTRATIUS D’ATENCIÓ A
PACIENTS ESTRANGERS, AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA
DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en
endavant, la FGS) ha acordat realitzar una consulta preliminar al mercat, d’acord amb
allò previst a l’article115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directes del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
(LCSP).

L’objectiu de la consulta és definir el servei administratiu d’atenció sanitària privada a
pacients estrangers, segons l’establert a la memòria que es troba publicada al perfil del
contractant de la FGS;
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&keyword=sant+pau&idCap=4373006&ambit=&

El present qüestionari, que acompanya a la predita memòria, té com a finalitat que els
possibles interessats a participar en la consulta puguin;

(i)

Comunicar, formalment, a la FGS, el seu interès a participar en la
consulta

(ii)

Posar en coneixement de la FGS, l’anàlisi i alternatives que
proposen, respecte de; nivell de desenvolupament del servei així
com de possibles variants i/o millores del mateix, termini d’execució
mínim que creguin necessari per una bona implantació del mateix i
la valoració econòmica del mateix.

Atès això, els possibles interessats hauran de complimentar i fer arribar a la FGS, el
present qüestionari, segons el següent;
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(i)

Termini de lliurament: 15 dies naturals des del dia següent a la publicació
de la consulta al perfil del contractant de la FGS

(ii)

Termini per a plantejar dubtes: fins a cinc dies abans de l’acabament del
termini de lliurament.

(iii)

Canal de lliurament de la documentació i/o dubtes: a través del següent
correu electrònic: contractacions@santpau.cat

(iv)

Altra documentació a presentar: Petit resum de presentació de l’empresa
(principal activitat, experiència en el sector, etc)

El qüestionari s’haurà d’omplir, preferiblement, en català. Tanmateix, s’acceptarà l’ús
del castellà. Així mateix, en les consultes que es puguin derivar del present qüestionari
es podrà fer servir, indistintament, els dos idiomes.
Cas d’empreses estrangeres interessades en participar en el procediment, hauran de
presentar les seves propostes en català o castellà.

La presentació del qüestionari suposa, en tot cas, l’acceptació per part del participant
que l’òrgan de contractació pugui difondre la seva participació així com les qüestions
i/o solucions proposades.

Tanmateix, l’òrgan de contractació no podrà difondre la informació tècnica o comercial,
que, en el seu cas, hagi estat facilitada pels participants i aquests haguessin designat i
raonat com a confidencial.

Hauran de ser els participants els que identifiquin la documentació que tingui caràcter
confidencial, sense que s’admetin declaracions genèriques que incloguin tots els
documents o tota la informació subministrada.

El qüestionari es composa dels següents apartats, que hauran de ser contestat en la
seva totalitat pels possibles interessats.

1.- Identificació de les necessitats del projecte.
2.- Identificació d’altres possibles necessitats.
3.- Variants al projecte: en aquest apartat els interessats podran presentar sistemes
d’executar el contracte alternatius. La FGS vol conèixer l’opinió, raonada, dels
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operadors en el mercat respecte de la viabilitat del servei administratiu, tant en la seva
globalitat (atenció in situ i gestió de cobrament de les factures, així com la gestió de
possibles morositats), com l’execució parcial del mateix (internalització d’una part del
servei).
4.- Configuració de l’objecte del contracte: existència de lots i necessitat d’execució per
un únic adjudicatari
5.- Perfil del personal que ha d’executar el servei.
6.- Valor estimat del contracte: en aquest apartat, la FGS vol conèixer l’opinió,
raonada, del càlcul del cost del servei, tant si l’operador considera viable el projecte o
si presenta una variant.
7.- Proposta de contraprestació del servei: preu unitari per factura cobrada i pagament
per objectius, així com altres alternatives
8.- Termini d’execució del contracte: en aquest apartat, la FGS vol conèixer l’opinió,
raonada, del termini d’execució proposat pels operadors, per tal d’executar
eficientment el servei.
9.- Adequació del servei a la Llei de Protecció de Dades

3

CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT
FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

ANNEX 1.- FORMULARI DE PARTICIPACIÓ

Identificació del participant

1. Nom de l’entitat:

2. NIF:

3. Adreça:

4. Contacte a efectes de notificacions:
Nom de la persona:
Número de telèfon:
Correu electrònic:

5. Contactes addicionals:
Nom de la persona:
Número de telèfon:
Correu electrònic:

Espai reservat per omplir els apartats del qüestionari
1.- Identificació de les necessitats del projecte.
2.- Identificació d’altres possibles necessitats.
3.- Variants al projecte: en aquest apartat els interessats podran presentar sistemes
d’executar el contracte alternatius. La FGS vol conèixer l’opinió, raonada, dels
operadors en el mercat respecte de la viabilitat del servei administratiu, tant en la seva
globalitat (atenció in situ i gestió de cobrament de les factures, així com la gestió de
possibles morositats), com l’execució parcial del mateix (internalització d’una part del
servei).
4.- Configuració de l’objecte del contracte: existència de lots i necessitat d’execució per
un únic adjudicatari
5.- Perfil del personal que ha d’executar el servei.
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6.- Valor estimat del contracte: en aquest apartat, la FGS vol conèixer l’opinió,
raonada, del càlcul del cost del servei, tant si l’operador considera viable el projecte o
si presenta una variant.
7.- Proposta de contraprestació del servei: preu unitari per factura cobrada i pagament
per objectius, així com altres alternatives
8.- Termini d’execució del contracte: en aquest apartat, la FGS vol conèixer l’opinió,
raonada, del termini d’execució proposat pels operadors, per tal d’executar
eficientment el servei.
9.- Adequació del servei a la Llei de Protecció de Dades
Annexes: Presentació, si escau, de l’operador

Signatura del representant i segell de l’empresa

5

CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT
FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

ANNEX 2.- FORMULARI DE DUBTES

Identificació del participant

1. Nom de l’entitat:

2. NIF:

3. Adreça:

4. Contacte a efectes de respostes:
Nom de la persona:
Número de telèfon:
Correu electrònic:

Espai reservat pels dubtes

Signatura del representant i segell de l’empresa

CPISR-1 C Mireia
Barroso García
2018.04.16
12:05:03 +02'00'
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