CRITERIS VALORACIÓ OFERTES
F18.0014CH

CRITERI ADJUDICACIÓ
PUNT. MÀX. PONDERACIÓ
Qualitat del servei en relació a la gestió 5
Disponibilitat de Certificat de qualitat ISO pel disseny i desenvolupament
d’estudis clínics, que inclogui les diverses fases del servei objecte
d’adquisició.
5
Política de sostenibilitat de l’empresa
Acreditació de disposar d’una Politica de sostenibilitat

Bioestadística i data managment:
Tractament de les dades clíniques de
forma segura i que garanteixin la seva
integritat i inviolabilitat

Qualitat en relació a l’experiència del
personal adscrit al servei i el seu perfil
professional.

Pla de treball aplicable al servei

Preu del contracte: Import màxim
577.475,60€
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L’acreditació de certificats de qualitat en l’allotjament de dades obtindrà

OFERTES REBUDES
APICES
OFERTA
Sí, aporta certificats ISO 9001:2015 i ISO
26000:2010
Aporta certificats d'empresa externa (IMQ Iberia)
verifinant la memoria de sostenibilitat 2017
Utiliza Openclinica® como EDC que permite la
captura de datos, verificaciones automática de
datos, proceso manual de queries, audit trail,
revisión remota de datos y gestión de proyectos.
OpenClinica® es una aplicación web instalada en un
servidor central alojado en Madrid que utiliza
PostgreSQL 8.4 como motor de base de datos
ubicado bajo seguridad SSL certificada que
garantiza el cifrado y la seguridad de los datos.
Openclinica® es un sistema validado y cumple con la
normativa de la FDA 21 CRF part 11,
EMA/INS/GCP/454280/2010 e ICH-GCP.

Si el Project manager del contracte:
(i) Està llicenciat en ciències de la salut obtindrà 0 punts.
(ii) Te doctorat en ciències de la salut obtindrà 3 punts.
(iii) Te experiència acreditada en assajos o estudis clínics en oncologia
hepàtica. Obtindrà 1.5 punts per cada projecte en el que hagi participat
durant els últims 5 anys per sobre dels 3 projectes demanats com
solvència tècnica. Màxim obtindrà 3 punts.

(i) Te llicenciatura: 0 punts
(ii) No te doctorat: 0 punts
(iii) Ha participat en 1 projecte d'oncologia hepàtica
anomenat HERACLES: 0 punts

Si algun membre de l’equip adscrit a l’execució del contracte (diferent al
Project Manager):
(i) Està llicenciat en ciències de la salut obtindrà 1 punt.
(ii) Te doctorat en ciències de la salut obtindrà 1 punt.
(iii) Te experiència acreditada en assajos o estudis clínics en oncologia
hepàtica. Obtindrà 1 punt per cada projecte en el que hagi participat
durant els últims 5 anys. Màxim obtindrà 3 punts

(i) Te llicenciatura: 1 punts
(ii) No te doctorat: 0 punts
(iii) Ha participat en 1 projecte d'oncologia hepàtica
anomenat HERACLES: 0 punts

Si l’equip responsable de la farmacovigilància:
(i) Està qualificat per la EMA en matèria de farmacovigilància a Europa,
obtindrà 2 punts.
Si algú de l’equip adscrit a l’execució del contracte te formació en GCP
(bones pràctiques), obtindrà 2 punts.

Aporten mail de confirmació de EudraVigilancia
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Sí, aporta certificats de participació i assoliment en
curs de GCP (Buenas prácticas)

S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta que millor s’adeqüi al protocol
de l’estudi, i la resta en funció de la seva adequació
Al millor preu ofert, tenint en compte que els preus unitaris no poden
superar els preus de licitació, obtindrà la màxima puntuació, i a la resta de
forma proporcional en funció de la següent fórmula (proposada per
FEDER):
Puntuación (i)=Puntuación Máxima posible del criterio (1- ((Precio
ofrecido por (i) - Precio mínimo)/Precio mínimo))
(I)= Oferta del licitador que se valora.

PUNTUACIÓ
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16,5
540.833,00 €
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