QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS NO SUBJECTE A REGULACIÓ
HARMONITZADA
OBERT

EXPEDIENT: 2017-000190
OBJECTE: SERVEI DE REALITZACIÓ D’ENQUESTES PER A LA REALITZACIÓ
D’ESTUDIS D’OPINIÓ D’INTERÈS PEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT (PLAENSA I
BARÒMETRE SANITARI) PER A SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE - Núm. d’exp.: 2017-000190
Objecte: servei de realització d’enquestes per a la realització d’estudis d’opinió d’interès
pel servei català de la Salut (PLAENSA i baròmetre sanitari) per a Sistema d’Emergències
Mèdiques, SA
Codi CPV:
79311210-2 Serveis d’enquesta telefònica
B. Dades econòmiques
1. Valor estimat del contracte: 185.350,00 € (sense IVA)
1a.- Import licitació: 168.500,00 € (sense IVA).
1b.- Import pròrrogues: 00,00 € (sense IVA)
1c.- Import modificacions: 16.850,00 € (sense IVA)
2. Pressupost de licitació: 203.885,00 € (amb IVA), dels quals 35.385,00€ correspon a
l’IVA, i 168.500,00€ al preu net del contracte.
3. Determinació del preu i Forma de pagament:
L’import net de la licitació està calculat en base a la previsió d’enquestes pel Pla de l’any
2017 que hi ha per part de CatSalut. Els cost de les enquestes Plaensa, 21.000 previstes
per aquest dins del pla del 2017, a un import màxim per enquesta de 6,50€ (IVA no inclòs),
serà 136.500€ i el de les enquestes del Baròmetre Sanitari de Catalunya, 4.000, a 8,00€
(IVA no inclòs), serà de 32.000 €.
En cap cas, l’adjudicació del present contracte suposa el compromís per part de SEM, SA
d’encarregar la totalitat de les enquestes estimades.
El sistema de pagament serà al final de cada un dels encàrrecs concrets a desenvolupar, i
ajustat a servei realment prestat per finalització de campanyes per enquestes positives
fetes, tenint en compte que el cost màxim de les enquestes Plaensa serà de 6,5.€ per
enquesta positiva feta, i el de les enquestes del Baròmetre Sanitari de Catalunya serà de 8
€ per enquesta positiva feta.
4. Divisió en lots: No.
C. Existència de crèdit
1. Existència de crèdit: Sí. La despesa d’aquesta contractació per l’exercici 2018 resta
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost respectiu.
2017: 118.932,92€ (IVA inclòs)
2018: 84.952,08€ (IVA inclòs)
2. Expedient d’abast plurianual: Sí
D. Termini de durada del contracte
1.- La durada del contracte serà de 10 mesos des de l’inici del servei. L’empresa
adjudicatària haurà d’estar en disposició d’iniciar el servei com a màxim al cap d’un mes
des de la formalització del contracte.
2. Pròrroga: No
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E. Tramitació de l’expedient
1. Procediment: Obert, no subjecte a regulació harmonitzada
2. Tramitació: Ordinària
3. Forma d’adjudicació: l’oferta econòmicament més avantatjosa tenint en compte els
criteris de valoració que s’estableixen a l’apartat M del present quadre de característiques.
F. Solvència i classificació empresarial
D’acord amb l’establert als articles 65, 75 i 78 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic aprovada pel Real Decret Legislatiu 3/2011, el licitador acreditarà la
solvència tècnica i econòmica, d’acord amb els termes que es descriuen a continuació:
1. Solvència econòmica i tècnica:
1.a. Solvència econòmica:
Criteri: Volum anual de negoci del licitador, referides als últims tres exercicis econòmics per
als quals estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals, presentades al
Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. S’aportarà declaració
responsable amb aquesta informació.
Mínim: El volum anual de negoci més elevat dels tres darrers exercicis esmentats haurà de
ser com a mínim igual al valor estimat del present contracte
Mitjà per acreditar la solvència: Aportar els comptes anuals aprovats i dipositats en el
Registre Mercantil corresponents a l’exercici de volum anual de negoci més elevat dels tres
darrers exercicis esmentats. Els empresaris no obligats a presentar les comptes en
registres oficials podran aportar, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
1.b. Solvència tècnica:
Criteri 1: Una relació dels principals serveis realitzats en els darrers cinc anys, incloent
import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos, que es refereixin a serveis
d’igual tipus o naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, és a dir estudis
relacionats amb la salut.
Mínim: Que en l’any de major execució, l’import anual acumulat sigui igual o superior al
70% del valor estimat del contracte, o de la seva anualitat mitjana si aquesta és inferior al
valor estimat del contracte.
Mitjà per acreditar la solvència: Mitjançant declaració responsable.
La justificació es realitzarà mitjançant certificats originals o còpies degudament
autentificades.
2. Classificació empresarial: L’objecte del contracte està inclòs en l’àmbit de classificació
d’algun dels grups i subgrups de classificació vigents, atenent al codi CPV del contracte en
els termes previstos a l’article 65.1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
La classificació corresponent al codi CPV: 79311210-2 Serveis d’enquesta telefònica és:
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Grup L
Subgrup L-3
Categoria 2
En el supòsit d’aportar la classificació, l’empresa a qui correspongui per raó de la
classificació de les ofertes, i que sigui requerit en aquest sentit, haurà d’acreditar el
compliment i aportar la documentació corresponent dels requisits previstos en el criteri 2 de
la solvència tècnica, en qualsevol cas.
La justificació de la solvència es realitzarà mitjançant certificats originals o còpies
degudament autentificades.
G. Altra documentació a presentar pels licitadors
No es preveu.
H. Admissió de variants
No
I. Garantia provisional
No
J. Garantia definitiva
Si. 5% de l’import de l’adjudicació (sense IVA).
K. Revisió de preus
No.
L. Contingut de les proposicions
Els licitadors hauran de presentar una sol·licitud de participació, de conformitat amb el
model establert a l’annex 1 del plec de clàusules administratives. Les proposicions
s’articularan mitjançant 3 sobres tancats independents, d’acord amb el que preveu la
clàusula 11a del plec de clàusules administratives:
Sobre 1 (documentació administrativa)
a) Declaració acreditativa del compliment dels requisits previs
Les empreses licitadores han de presentar o bé el Document europeu únic de contractació
(DEUC), annex 3, o bé una declaració responsable d’acord amb el model que s’adjunta
com a annex 2 d’aquest plec, mitjançant el qual declaren la seva capacitat i la seva
solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits
mínims exigits en les clàusules novena i desena d’aquest plec; que no es troben incurses
en cap prohibició de contractar o, si es troben, que han adoptat les mesures per demostrar
la seva fiabilitat; i que es troben al corrent del compliment de les obligacions tributaries i
amb la Seguretat Social, així com que compleixen amb la resta de requisits que
s’estableixen en aquest plec.
b) Submissió als jutjats i tribunals espanyols, si escau.
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c) Grup empresarial, si escau.
d) Compliment de la normativa d’integració de minusvàlids, si escau.
e) Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, si escau.
Qualsevol altra documentació aportada en el moment de la sol·licitud o de la presentació
d’ofertes diferent a l’exposada, relativa a la documentació administrativa, no serà valorada,
i es tindrà per no presentada.
Sobre 2 (documentació tècnica susceptible de judici de valor)
Els licitadors presentaran les seves ofertes incloent tota aquella informació que considerin
oportuna per a millor claredat de la proposta. Es considera necessari que el licitador detalli
en la seva proposta, com a mínim, els apartats següents:
-

-

-

Descripció de la capacitat d’ajustar-se a la petició d’inici del treball de camp, així
com del compliment dels terminis que se sol·licitin.
Identificació específica de l’equip de treball, detallant cap de projecte de l’empresa
contractada, responsables de les diferents àrees (tecnològica, etcètera),
supervisors del treball de camp, i perfils dels enquestadors (formació, experiència
prèvia...).
Descripció de l’espai físic (preferiblement únic) de realització del treball de camp,
especificant la ubicació i característiques del mateix, i material .
Descripció acurada de la tecnologia de la que disposen que permeti la gestió dels
qüestionaris i de les bases de dades, el seguiment on line del treball de camp
(escoltes i qüestionari), les escoltes en diferit, l’emissió d’informes amb les
característiques que SEM-061 CatSalut Respon determini, i l’accés on line als
mateixos, així com el tractament dels fitxers resultants del treball i de les diferents
taules estadístiques i de freqüències que se sol·licitin.
Identificació de la viabilitat de reunions pre i post treball de camp de cada una de
les campanyes existents, així com de les reunions de seguiment necessàries durant
els mateixos, sempre a petició de SEM-061 CatSalut Respon.
Oferiment d’un servei de resolució d’incidències de forma immediata d’acord amb
els requeriments marcats per SEM-061 CatSalut Respon.
Descripció del perfil de l’equip ‘enquestadors d’acord amb els requeriments del Plec
de Prescripcions Tècniques.

La no presentació de la documentació descrita pot ser causa d’exclusió d’aquest concurs si
l’oferta es considera insuficient.
Caldrà entregar, obligatòriament, la documentació de la proposta tècnica en format
electrònic (preferiblement en format Microsoft Word o PDF). Caldrà presentar l’oferta
tècnica en suport documental i digital, mitjançant USB o CD. En cas de discrepància,
prevaldrà la versió escrita degudament formalitzada.
L’oferta tècnica del licitador haurà d’anar degudament signada per la persona representant.
La manca de signatura comportarà l’exclusió del licitador a la licitació, llevat que sigui
esmenada en el termini de 3 dies hàbils des de la seva comunicació.
La inclusió en el sobre 1 o 2 d’alguna documentació o informació relativa a criteris de
valoració automàtics, exigida en la present licitació com a contingut del sobre 3,
comportarà l’exclusió del licitador en el present procediment de contractació.
Pàgina 5 de 10

Sobre 3 (documentació econòmica i tècnica valorable automàticament)
Els licitadors hauran de presentar l’oferta econòmica mitjançant el model que s’adjunta com
a annex 4, signada pel representant de l’empresa licitadora.
La no presentació, o presentació incomplerta, de la documentació descrita serà causa
d’exclusió d’aquesta licitació.

M. Criteri de valoració de les ofertes
L’incompliment dels requeriments del Plec de Prescripcions Tècniques donarà lloc a
l’exclusió de l’oferta en el procés de valoració.
S’estableixen els següents criteris de valoració, vinculats amb l’objecte del contracte.
A) CRITERIS NO QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT
1)

Criteris operatius

49 PUNTS
49 punts

- Descripció de la capacitat d’ajustar-se a la petició d’inici del treball de camp i del
compliment dels terminis que se sol·licitin. Es valorarà l’acreditació d’aquesta
capacitat i les mesures i mitjans disponibles per a l’execució del contracte per
donar-ne compliment.

3 punts

- Descripció de l’espai físic (preferiblement únic) de realització del treball de camp,
especificant la ubicació i característiques del mateix, i material

2 punts

- Prestació del servei:

15 punts

o Cap de projecte de l’empresa contractada. Es valorarà la seva disponibilitat
horària, dedicació i grau d’implicació en el desenvolupament de l’objecte del
contracte, així com la delegació de funcions en cas d’absència forçada.

3 punts

o Disponibilitat dels responsables de les diferents àrees (ex. tecnològica i
d’explotació de dades). Garantia de cobertura amplia (indicació de l’horari de
treball) per donar el servei sol·licitat (càrrega de qüestionaris, tractament de les
bases de dades, emissió d’informes, tractament de fitxers ). Es valorarà la
disponibilitat horària.

4 punts

o Supervisors del treball de camp. Detall i especificació del seu horari de treball.

4 punts

o Perfils de l’equip d’enquestadors. Detall i adequació al perfil definit en el PPT

2 punts

o Informació de la rotació equip d’enquestadors. Mesures de garantia de rotacions
mínimes i justificades.

2 punts
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─
Descripció acurada de la tecnologia de la que disposen que permeti. Es
valorarà el detall i les prestacions de la tecnologia que ha de donar resposta a
cada una de les demandes següents:

19 punts

o Gestió dels qüestionaris.

3 punts

o Tractament de les bases de dades.

3 punts

o Seguiment on line del treball de camp (escoltes i qüestionari).

4 punts

o Escoltes en diferit (gravacions).

3 punts

o Emissió d’informes i accés on line als mateixos amb les característiques que
061 CatSalut Respon determini.

3 punts

o Tractament dels fitxers resultants del treball i de les diferents taules
estadístiques i de freqüències que es sol·licitin.

3 punts

─ Compromís exprés de la disponibilitat de mantenir les reunions pre, durant i
post treball de camp de cada una de les campanyes existents, amb presència dels
responsables de cada una de les àrees implicades. Es valorarà així mateix
qualsevol proposta que port valor afegit al seguiment de les campanyes.

4 punts

─ Oferiment d’un servei de resolució d’incidències de forma immediata que
permeti adequar l’evolució dels treballs de camp a les realitats de les bases de
dades i dels filtres que SEM determini, valorant la capacitat de resposta. Així
mateix, es valorarà la definició tecnologia que es proposi pel tractament de les
trucades i incidències que aquestes comportin (gestió de les retrucades i de les
programades).
Valorarem també en aquest apartat, la presentació d’un sistema de recepció de
trucades de ciutadans que volen confirmar la identificació del treball de camp i la
detecció de demandes de salut no relacionades amb la pròpia enquesta (escolta
activa) garantint la comunicació de les mateixes seguint els circuits establerts per
SEM -061 CatSalut respon

6 punts

B) CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT
1)

OFERTA ECONÓMICA

51 PUNTS
51 punts

Enquestes Plaensa
S’aplicarà la següent fórmula de proporcionalitat.
Puntuació = puntuació màxima x (millor oferta/oferta avaluada)
El preu màxim per enquesta positiva feta no podrà superar els 6,5 euros

46 punts

Enquestes campanya Baròmetre Sanitari
S’aplicarà la següent fórmula de proporcionalitat.
Puntuació = puntuació màxima x (millor oferta/oferta avaluada)
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El preu màxim per enquesta positiva feta no podrà superar els 8 euros

5 punts

TOTAL

100 punts

Seran aspectes susceptibles de presumpte temeritat l’oferta econòmica.
N. Termini de garantia
Durant la vigència del contracte
O. Subcontractació
El servei objecte de la contractació no és susceptible de subcontractació. Per les
prestacions accessòries, la subcontractació estarà subjecta als límits previstos en la
normativa sobre contractes del sector públic.
P. Òrgan de contractació
Comissió Executiva. Consell d’Administració
Q. Mesa de contractació, responsable del contracte i destinatari factures
Mesa de contractació:
President: Sra. Núria Torres, de la Central de Coordinació Sanitària de SEM, SA.
Vocals:
1.- Titular: Sra. Càlia Alvarín, de la Central de Coordinació Sanitària de SEM, SA.
Suplent:. Sr. Joan Górriz, de la Central de Coordinació Sanitària de SEM, SA.
2.- Titular: Sr. Roger Abad, Director Econòmic Financer de SEM, SA
Suplent: Sr. Daniel Gallart, Cap de comptabilitat i facturació de SEM, SA
Actuarà com a secretari/a de la mesa de contractacions, amb veu però sense vot, un
membre de la unitat de Contractació de SEM.
Aquestes persones podran delegar l’assistència a les meses.
Responsable del contracte:
Gerència
Destinatari de les factures derivades del contracte i òrgan competent en matèria de
comptabilitat: Direcció Econòmica i Financera
R. Penalitats.
- Per demora en compliment de terminis per causes imputables a l’adjudicatari per un
període superior als 7 dies per cada campanya : penalitat diària de 0,20 euros per cada
1.000 euros del preu de la campanya
- Error en la qualitat de les dades identificades tal com que en el seguiment i escoltes
realitzades no concordi la informació de la veu i la de les dades en un nivell superior al 25
% de les enquestes analitzades de cada campanya: penalitat del 10% del preu de la
campanya.
- Rotacions de personal enquestador dins de cada campanya superior al 25%: penalitat
del 10% del preu de la campanya.
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S. Informació de les condicions de subrogació en contractes de treball.
No aplica
T. Obligacions contractuals essencials
Seran considerades obligacions contractuals essencials les descrites en els criteris
operatius:
-

-

Compliment de les peticions d’inici del treball de camp, així com del compliment
dels terminis que es sol·licitin.
Disposició de l’equip de treball proposat, cap de projecte de l’empresa contractada,
responsables de les diferents àrees (tecnològica, explotació de dades...),
supervisors del treball de camp, i perfils dels enquestadors
Disposar de la tecnologia ofertada que permeti la gestió dels qüestionaris i de les
bases de dades, el seguiment on line del treball de camp (escoltes i qüestionari),
les escoltes en diferit, l’emissió d’informes amb les característiques que 061
CatSalut Respon determini, i l’accés on line als mateixos, així com el tractament
dels fitxers resultants del treball i de les diferents taules estadístiques i de
freqüències que es sol·licitin.
Compliment de les reunions pre i post treball de camp de cada una de les
campanyes existents, així com de les reunions de seguiment necessàries durant els
mateixos.
Oferiment d’un servei de resolució d’incidències de forma immediata.
Dur a terme les enquestes en un radi no superior als 20Km a al ciutat de Barcelona.

U. Modificació del contracte. Aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària:
Serà aplicable el règim de modificació previst al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), en relació amb el previst a la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
sobre contractació pública.
En cap cas la modificació podrà alterar la naturalesa global del contracte, ni considerar-se
substancial d’acord amb el previst legalment.
Es preveu la possible modificació dels contractes per raó de l’aplicació de mesures
d’estabilitat pressupostària.
Les modificacions de contractes derivades de l’aplicació de les mesures d’estabilitat
pressupostària han d’estar motivades per raons d’interès públic.
S’aplicaran els requeriments de la legislació de contractes del sector públic respecte a
l’eventual modificació contractual amb motiu de l’aplicació de les mesures d’estabilitat
pressupostària que correspon.
Durant el període de vigència del contracte es preveu un 10% de possible modificació
(increment) sobre l’import del contracte, per estar en condicions de donar resposta a
alguna campanya d’enquestes no prevista.
V.-Recursos
Aquest contracte no és susceptible de recurs especial de contractació.
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W.- Observacions
Atesa la no transposició de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 sobre
contractació pública, en la data prevista, les disposicions que resultin aplicables a la
present licitació seran interpretades de conformitat amb la mateixa, en aquells aspectes
que resultin d’aplicació directa.
Per les característiques del servei contractat, es podria disposar d’accés directe a dades de
caràcter personal classificades de nivell ALT per la LOPD, per la qual cosa caldrà
subscriure el corresponent contracte de tractament de dades de caràcter personal. En
qualsevol cas, cal mantenir la confidencialitat, durant i després de l’execució del contracte,
de tota la informació a la qual pugui tenir accés durant el desenvolupament de la prestació
del servei. Les persones que pertanyin a l’equip de treball, independentment de la seva
funció, quedaran subjectes al compromís de confidencialitat que s’estableix per
l’adjudicatari.
Els sobres i la documentació requerida es presentarà a la seu de SEM, SA, al carrer Pablo
Iglesias, 101-115, de L'Hospitalet de Llobregat (CP 09809).
Per poder validar les escriptures de poder i la compulsa de documents caldrà demanar
hora al Departament de contractació prèviament al telèfon 93 264 44 00.
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