ANUNCI
Fundació Ticsalut pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de serveis (exp. 89/2020)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Fundació Ticsalut.
b) Número d’identificació: G64350374
c) Dependència que tramita l'expedient: Fundació Ticsalut.
d) Tipus
de poder adjudicador:
Poder Adjudicador No
Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: promoció d’un més
gran coneixement i d’una millor utilització de les TIC en
l’àmbit de la salut
g) Número d'expedient: 89/2020.
-2
a)
b)
c)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Fundació Ticsalut.
Domicili: c/ Roc Boronat, 81-95
Localitat i codi postal: Barcelona, CP: 08005.
d) Codi NUTS: ES51
e) Telèfon: 935532642
f) Adreça electrònica: licitacions@ticsalutsocial.cat.
g) Adreça
d'Internet
del
perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava
/cap.do?reqCode=viewDetail&idCap=4373259
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: serveis d’elaboració i disseny d’una
Descripció de Llocs de Treball, així com d’un Manual de
valoració i gestió de llocs de la Fundació Ticsalut.
b) Admissió de pròrroga: no.
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES51
e) Termini d'execució: des de l’endemà de la seva formalització
fins a, com a màxim, el 31 de desembre de 2020.
f) Codi CPV:
79414000-9
-4
a)
b)
c)
d)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: serveis.
Tramitació: ordinari.
Procediment: obert.
Contracte reservat: no.

-5 Pressupost de licitació

a) Valor estimat del contracte:

20.202,83 euros sense IVA.

-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA no inclòs
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: no
b) Solvència:
Solvència econòmica i financera
- Criteri: volum anual de negocis del licitador en l’àmbit al
que es refereix el contracte.
o Mínim requerit: el volum del millor exercici dins dels
tres darrers disponibles (en funció de les dates de
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de
presentació d’ofertes) ha de ser d’un import igual o
superior a 30.000 €.
Solvència tècnica o professional:
- Criteri: Títols acadèmics i professionals dels tècnics
encarregats de l’execució del contracte
o Mínim requerit
 Un (1) consultor que reuneixi les següents
característiques:
 Experiència professional mínima de cinc (5)
anys en l’àmbit de la consultoria de
recursos humans.
 Execució, en els darrers cinc (5) anys, de
tres (3) contractes d’objecte igual o
similar al del present contracte per a
entitats del sector públic amb una plantilla
mínima de 30 places.
Es consideren entitats del sector públic
aquelles esmentades a l’article 2 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
c) Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva
de la prestació del servei a una professió determinada: NA
-9 Criteris d’adjudicació:
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (55 PUNTS)

- Oferta econòmica (0 a 27 punts)
- Experiència del consultor a adscriure (0 a 28 punts)
CRITERIS D’AVALUACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR (45 PUNTS)
- Pla de Treball i Metodologia (0 a 45 punts)
Els esmentats criteris d’adjudicació es troben descrits amb
detall a l’apartat H del Quadre de Característiques del
contracte.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
-

-

Les obligacions sobre la protecció de dades de caràcter
personal, en els termes establerts a l’apartat m) de la
clàusula vint-i-vuitena del PCAP i d’acord amb allò
indicat a la clàusula dinovena del mateix.
Obligacions sobre l’ús del català, en els termes de
l’apartat d) de la clàusula vint-i-vuitena del PCAP.
Les obligacions i compromisos recollits als apartats 1,
2A i 2B de la clàusula trenta-unena del PCAP.

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: NA
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 28 d’octubre de 2020 a les 14:00
b) Documentació que cal presentar:
Sobre A
1) Documentació relativa al compliment de requisits previs
Declaració responsable, segons el model que s’acompanya com
a Annex 1.
2) Compromís d’adscripció de mitjans
Compromís d’adscripció de mitjans, segons el model que
s’acompanya com Annex 2.
3) Proposta tècnica a valorar d’acord als criteris subjectes
a judici de valor
Sobre B
Oferta econòmica i informació sobre altres criteris
avaluables de forma automàtica, d’acord amb el model que
s’acompanya com a Annex 3.
Especificitats aplicables a les unions d’empresaris:
En el cas d’empresaris que vulguin concórrer a la licitació

integrats en una unió temporal, cadascun d’ells haurà de
presentar en el sobre A una declaració responsable separada.
Addicionalment, hauran de presentar en el sobre A compromís
de constituir-se formalment en unió temporal en cas de
resultar adjudicataris del contracte, segons model que
s’acompanya entre la documentació de la licitació.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: No
c.2)Presentació Electrònica: Sí. Sobre Digital
d) S’accepta la facturació electrònica
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Fundació Ticsalut.
b) Lloc: c/ Roc Boronat, 81-95
c) Data: La data d’obertura es comunicarà oportunament al perfil
del contractant
d) Hora: L’hora d’obertura es comunicarà oportunament al perfil
del contractant
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura de les proposicions és públic. Se celebrarà
telemàticament.
-15 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català
-17 Recurs: segons s’indica a la clàusula 38 del PCAP.

