ANUNCI PEL QUE ES FA PÚBLICA LA CONVOCATÒRIA D’UNA
CONSULTA OBERTA AL MERCAT EN RELACIÓ AL PROJECTE
“SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL ALS PACIENTS AMB DOLOR
CRÒNIC
REFRACTARI
MITJANÇANT
TERÀPIES
DE
NEUROMODULACIÓ ESPINAL AMB DESTÍ A L’HOSPITAL
CLÍNIC DE BARCELONA” (NEUROMODUL)
1. Finalitat de la consulta de mercat
L’Hospital Clínic de Barcelona (HCB) pretén implementar un model de gestió integral
del servei als pacients amb dolor crònic refractari mitjançant teràpies de
neuromodulació espinal per tal millorar el tractament d’aquests pacients, mitjançant la
utilització de noves tecnologies i innovacions, amb la finalitat de trobar una solució a les
limitacions actuals d’assistència d’aquest grup de pacients. El nou model que es vol
proposar pretén posar al pacient al centre, no només de l’assistència, sinó del model de
gestió, i aconseguir que hospital i proveïdor/s treballin de manera col·laborativa per
aportar el màxim valor al pacient, així com per maximitzar l’eficiència en la gestió
d’aquests tractaments.
Així, de conformitat amb l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
mitjançant la present consulta de mercat, l’HCB pretén:
•

•
•
•
•
•

Informar sobre un eventual procés de licitació, per tal d'aconseguir involucrar al
màxim d'operadors interessats, el que es pot traduir en major participació en una
futura licitació;
Explorar el mercat per obtenir informació sobre diferents solucions possibles i
alternatives viables;
Facilitar una visió general dels objectius de la compra;
Conèixer la qualitat i les característiques tècniques de les solucions disponibles
al mercat;
Permetre als operadors interessats formular comentaris i suggeriments que
poden ser considerats en la preparació d’una licitació posterior;
Explorar possibles vies de compra pública i de col·laboració entitat pública i
operador econòmic.

2. Participants
La consulta al mercat s’obre amb la publicació d’aquest anunci al perfil de contractant
de l’HCB allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya; i poden participar en la mateixa tots els operadors econòmics interessats en
presentar les seves propostes de millora o solucions a l’objecte de la consulta.
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3. Caràcter informatiu de les propostes
Les propostes presentades pels participants es relacionaran a títol informatiu, de forma
que l’HCB no adquireix cap compromís sobre les mateixes; així mateix les possibles
despeses econòmiques derivades de la participació en la consulta seran a càrrec dels
propis participants.
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 durse a terme amb posterioritat.

4. Termini i lloc de presentació
El termini per participar en la consulta oberta al mercat finalitzarà a les 14 hores del dia
17 de maig de 2021.
En l’apartat 5 d’aquesta consulta s’indica la documentació que els operadors interessats
han de presentar. Aquesta documentació es pot presentar, bé mitjançant l’enviament
d’un correu amb la documentació adjunta a la Unitat de Contractació Administrativa de
l’HCB a la següent adreça: sc@clinic.cat identificant en l’assumpte “Consulta oberta al
Mercat: NEUROMODUL”; o bé en suport digital USB, abans del termini establert a
l’HCB: Unitat de Contractació Administrativa, carrer Villarroel, 170, planta 4 entre
escales 3 i 5, 08036, Barcelona. En aquest cas, al sobre s’ha d’identificar el nom de
l’operador econòmic que el presenta, així com l’assumpte Consulta oberta al Mercat:
NEUROMODUL. Amb independència de la via mitjançant la qual s’enviï la
documentació, s’ha d’indicar una persona de contacte, telèfon i adreça electrònica.
No s’acceptarà cap proposta que no s’hagi presentat dins del termini indicat.

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 per efecte la restricció o la
limitació de la competència, ni atorgarà cap avantatge, dret exclusiu o preferència als
seus participants respecte a la licitació que es pugui publicar amb posterioritat.
Per a qualsevol dubte durant el període d’aquesta consulta, els interessats podran enviar
un correu a la Unitat de Contractació Administrativa de l’HCB a la següent adreça:
sc@clinic.cat identificant en l’assumpte “Consulta oberta al Mercat: NEUROMODUL”.
En el correu electrònic s’haurà d’indicar la persona de contacte, telèfon i adreça
electrònica.
EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA CONSULTA DESTAQUEN DUES ACCIONS:
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i-

Presentació per part dels operadors econòmics interessats en participar
en la consulta del qüestionari adjunt

Els operadors econòmics interessats en participar en la consulta, han de presentar
emplenat, total o parcialment, el qüestionari adjunt dins el termini màxim que s’indica en
l’apartat 4 d’aquest anunci.
Els operadors econòmics interessats també poden adjuntar al qüestionari, fulletons,
fitxes tècniques o qualsevol material o documentació tècnica addicional que es consideri
d’utilitat per a la present consulta. En aquesta informació addicional s’ha d’indicar amb
quina pregunta del qüestionari està relacionada.
Tota la informació que els operadors interessats enviïn serà utilitzada, de manera no
vinculant, exclusivament per al propòsit de la realització de la present consulta oberta al
mercat.
Tot i que es respectaran aquells aspectes concrets que es classifiquin com a
confidencials per part dels participants per contenir secrets tècnics o comercials, no
s’admetran declaracions genèriques que declarin tots els documents o informació
aportada com a confidencials. En aquest sentit, es recomana que els participants es
limitin a aportar la informació necessària per resoldre els plantejaments de la consulta i
que no revelin el seu know-how.
TRANSCORREGUT EL TERMINI INDICAT, NO S’ACCEPTARÀ CAP PROPOSTA
MÉS.
ii- Possibilitat d’entrevistes virtuals amb totes les empreses interessades en
participar i/o rebre informació sobre el projecte
Un cop finalitzat el termini indicat en l’apartat 4 per participar en la consulta i presentar
la documentació que s’indica, es pot preveure que cadascú dels participants en la
consulta, de manera individualitzada, puguin fer una entrevista/reunió virtual, deixant
constància en acta.
Les entrevistes pretenen aconseguir un diàleg constructiu entre els tècnics responsables
de la consulta i les empreses interessades, amb la finalitat de poder explicar més
detalladament les respostes al qüestionari presentat per l’operador econòmic.
Sempre que així s’acordi, els tècnics responsables de la consulta es posaran en
contacte amb els participants a través de l’adreça electrònica facilitada per els operadors
participants per concertar la data de l’entrevista virtual, la qual s’estima que podria
realitzar-se durant el segon o tercer semestre de 2021.
Durant el procés de la consulta l’HCB es compromet a no revelar a la resta de
participants les solucions proposades pels altres. En tot cas, l’HCB donarà compliment
al principi d’igualtat de tracte i establirà les mesures corresponents per evitar una
distorsió de la competència.
Com a finalització del procés de consulta s’elaborarà l’informe preceptiu en el qual
constaran les actuacions realitzades. Aquest informe estarà motivat, formarà part de
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l’expedient de contractació i estarà subjecte a les mateixes obligacions de publicitat que
el plec de condicions. En l’elaboració del plec de condicions es tindrà en consideració el
resultat de la consulta realitzada; si no és així, l’informe final en deixarà constància dels
motius.

6. Despeses econòmiques
Atès el caràcter no contractual d’aquesta consulta, la documentació presentada pels
operadors participants són a títol informatiu, de manera que l’HCB no adquireix cap
compromís econòmic sobre aquestes.
L’HCB tampoc es farà càrrec de les despeses derivades de la participació en aquesta
consulta. Aquestes despeses aniran a càrrec dels participants.

7. Informació relativa al tractament de dades de caràcter personal
En compliment del que s’estableix a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD),
en el qual es regula la transparència i informació de l’afectat, i d’acord amb el Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals
i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglament general de protecció de dades), es deixa constància dels punts següents:
a) La documentació requerida per a participar en aquesta consulta oberta del mercat
que contingui dades de caràcter personal és necessària per a participar-hi.
b) En relació amb les informacions presentades pels operadors interessats que
continguin dades de caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal
tècnic, col·laboradors, etc.), els participants garanteixen que han obtingut prèviament el
consentiment de les persones afectades per facilitar la informació esmentada amb la
finalitat de participar en aquesta consulta.
c) Les dades de caràcter personal relatives als interessats o al seu representant, en cas
que sigui persona jurídica, i també les de tercers que es derivin de la presentació de la
consulta, tenen la finalitat d’obtenir les dades suficients per dur a terme el procediment
objecte de la present consulta oberta al mercat. Els operadors responen de l’exactitud i
la veracitat de totes les dades personals facilitades.
d) Les persones interessades o afectades poden exercitar els drets d’accés, rectificació,
supressió, a la limitació del tractament, a la portabilitat i oposició adreçant un escrit a la
Unitat de Contractació de l’Hospital Clínic de Barcelona, com a entitat responsable del
tractament de dades esmentat, a l’adreça indicada a l’anunci, adjuntant a l’escrit una
còpia del DNI o qualsevol altre document oficial que acrediti la identitat de la persona
que exerceix el dret.
Les entitats s’obliguen a complir totes les obligacions establertes en la LOPDGDD i en
el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades
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personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
Les dades personals a les quals tinguin accés tant els operadors participants de la
consulta com l’Hospital a causa del desenvolupament de la pròpia consulta oberta al
mercat, i també la documentació que l’HCB lliuri a aquestes entitats en el marc de la
relació, tenen caràcter confidencial i no poden ser objecte de reproducció total o parcial
per cap mitjà o suport; no se’n pot fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió
a terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directa de la consulta, ni tan
sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir l’Entitat. Amb l’enviament del
qüestionari i/o documentació tècnica, els operadors participants consenten al tractament
de les seves dades personals, que es limitaran al desenvolupament de la consulta i no
seran cedides excepte pels casos previstos per la llei.

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

Josep Banqué i Simó
Coordinador de la Unitat de Contractació de l’HCB
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