QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DEL SERVEI
DE:
‐ SERVEI DE TRADUCCIÓ I CORRECCIÓ DE DIVERSOS
DOCUMENTS DE LA FUNDACIO TICSLAUT
‐PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT‐

EXPEDIENT: 37 – 2020

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. Objecte
A1. Descripció de la prestació: Servei de traducció i correcció de diversos documents de la
Fundació TICSalut
A2. Lots: No
D’acord amb l’article 99.3 de la LCSP i 5 del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, atesa la naturalesa del contracte es considera
no necessari no dividir l’objecte del contracte en lots perquè el tipus de servei i el seu
abast no requereix la prestació en diferents àrees que apleguin lots
A3. Necessitats administratives a satisfer: Actualment, la Fundació té externalitzats els
serveis objecte de la present licitació.
Tenint en compte que la Fundació no compta amb mitjans personals ni materials suficients
per a dur a terme el servei de manteniment de la web corporativa, tal i com s’exposa en
l’informe acreditatiu de la manca de mitjans que consta a l’expedient, esdevé necessària la
seva contractació a empreses especialitzades en aquesta matèria.
La naturalesa, contingut i extensió de les necessitats que pretenen cobrir‐se mitjançant el
contracte projectat es detallen i concreten als Plecs de Prescripcions tècniques.
A4. Codi CPV:
‐

7953000‐8 Serveis de traducció

A5. Òrgan de contractació: Patronat de la Fundació. En virtut de la delegació de l’exercici
de la competència efectuada pel Patronat mitjançant resolució de 25 de juliol de 2018 de
delegació de competències, la competència per desenvolupar totes les actuacions
inherents a la contractació administrativa que la legislació en matèria de contractes del
sector públic atribueix a l’òrgan de contractació corresponen al Director de la Fundació.

B. Dades econòmiques
B1. Determinació del Preu
A preu unitari
La determinació del preu del contracte s’ha realitzat a partir de l’informe tècnic del
pressupost de licitació i valor estimat del contracte de traducció i correcció de diversos
documents de la Fundació TICSalut de data 02 d’abril de 2020, establert:
Els imports unitaris per paraula són els següents:


Correcció d’estil i ortogràfica del català al castellà i viceversa

0,031 €/Paraula





Correcció d’estil i ortogràfica del català al castellà a l’anglès i viceversa 0,031 €/Paraula
Traducció del català al castellà i viceversa
0,077 €/Paraula
Traducció del català i castellà a l’anglès i viceversa
0,100 €/Paraula

Aquests imports són IVA exclòs.
B2. Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte és de noranta‐sis mil sis‐cents euros (15.600,00 €), IVA
exclòs.
El VEC s’ha calculat a preus de mercat, a partir de la referència dels imports abonats fins
aquesta data per aquests mateixos serveis, i a partir dels imports que consten a diferents
licitacions objecte de publicació, d’acord a l’informe justificatiu del preu de licitació de
data 02 d’abril de 2020.
Per a calcular el Valor estimat del Contracte no s’ha inclòs cap import destinat a
modificacions contractuals.
B3. Pressupost base de licitació
El Pressupost base de licitació és el següent:
Concepte
Servei
Impost (IVA 21%)
Pressupost base de licitació

Import (€)
15.600,00
3.276,00
18.876,00

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent‐se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a
l’art. 100 LCSP i concordants.
Desglossament de costos estimats en que es descompon el pressupost base de licitació:
Concepte
Costos Directes1
‐ Despesa de Personal i materials
Costos Indirectes2
‐ Despeses generals d’estructura
‐ Benefici industrial
TOTAL DE COSTOS (directes +
indirectes). Pressupost net.
1

Import (€)
10.076,04
4.485,00
1.038,96
15.600,00

Costos directes: aquells que s'associen amb el producte d'una forma molt clara, sense necessitat de cap tipus de
repartiment. Matèries Primeres, Mà d'Obra Directa
2
Costos indirectes: aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, ni a un centre de cost. Costos
Indirectes de Producció (CIP): Ma d’Obra Indirecta, costos d’aprovisionament o producció. Costos Indirectes
Generals (CIG): els no necessaris per fabricar, com ara comercials, d’administració i financers

IVA
Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

3.276,00
18.876,00

La quantia del pressupost base es considera estimativa i té el caràcter de pressupost
màxim i limitatiu d’aquest contracte condicionat al volum de necessitat de serveis que
efectivament realitzi l’empresa contractista en funció dels serveis requerits, aplicant els
corresponents preus hora unitaris.
D’acord amb la previsió de la disposició addicional 33ª LCSP, la quantia del pressupost
base es considera estimativa i té el caràcter de pressupost màxim i limitatiu d'aquest
contracte condicionat a la quantitat de serveis que efectivament realitzi l’empresa
contractista en funció dels serveis requerits, aplicant els corresponents preus unitaris.
La Fundació no resta obligada a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es
determina en funció de les necessitats de l’Administració i aplicant els preus unitaris
corresponents.
Aquest desglossament és en tot cas estimatori i no vinculant per l’òrgan de contractació.
D’acord amb els plecs de la licitació, l’adjudicatari ha de retribuir de forma igualitària a
homes i dones d’equivalent perfil professional.
D’acord amb els plecs de la licitació, l’adjudicatari ha de retribuir de forma igualitària a
homes i dones d’equivalent perfil professional.
B4. Revisió de Preus: No

C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària: La despesa derivada d’aquesta contractació de 18.876,00 €,
IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària D/2270008/4190 –
Intèrprets i traductors, del vigent pressupost de la Fundació TICSalut.
C2. Expedient d’abast plurianual: Si
Atès que el termini d’execució del contracte comprèn els exercicis pressupostaris 2020 i
2021, s’autoritza la despesa amb caràcter plurianual, amb la condició suspensiva què
existeixi consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord amb
el següent detall:
Exercici
2020
2021
TOTAL

PRESSUPOST
BASE
5.200,00
10.400,00
15.600,00

C3. Font de finançament: propis

IVA
1.092,00
2.184,00
3.276,00

TOTAL
PRESSUPOST
6.292,00
12.584,00
18.876,00

D. Termini de Durada del Contracte
D.1‐ Termini: La vigència del present contracte abastarà des de l’endemà a la
formalització del contracte, fins el 31 de desembre de 2021, sempre que hi hagi
disponibilitat pressupostària.
D.2.‐ Pròrrogues: No.

E. Variants.
E1. Elements: No
E2. Condicions: No

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
F1. Forma de tramitació: Ordinari
F2. Procediment d’adjudicació: Obert simplificat, servei, no subjecte a regulació
harmonitzada.
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Si

G. Solvència i classificació empresarial
G1. Solvència econòmica i financera


Declaració responsable relativa a la xifra de negocis global en els darrers 3
exercicis, que justifiqui un volum de negoci anual al voltant de de 1,5 vegades
l’import de licitació dels productes als quals concorrin, i com a mínim, de
23.400,00 euros.

G2. Solvència tècnica o professional:
‐

Relació dels principals serveis de la mateixa família que els productes oferts, per al
personal adscrit a l’oferta, realitzats durant els darrers 3 anys, indicant import, dates i
destinació pública o privada, acompanyada dels corresponents certificats emesos per
les entitats o empreses destinatàries dels serveis. En l’any de major volum de negoci
per treballs similars serà necessari que l’import de dits treballs sigui igual o superior al
valor estimat del present contracte.

Forma d’acreditació: certificat que indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o
privat, del contracte, expedit per l’òrgan o entitat competent o, si no hi ha certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada dels documents en poder
d'aquest que acreditin la realització del contracte.
‐

Els licitadors hauran d’acreditar la habilitació professional de totes les persones
adscrites als serveis oferts, d’entre els quals s’exigeix que hi hagi:
 Equip mínim format per un traductor/corrector.





Titulació requeria per a l’equip de treball: Titulacions oficials que acreditin el
coneixement de l’idioma, expedides per centres oficials o homologats a
Espanya, com Llicenciatures, Diplomatures o Titulacions equivalents,
expedides per les Escoles d’idiomes, Llicenciatures o Graus de Filologia de
llengües vives, Llicenciatura(Diplomatura de Traducció i altres títols o
documents que acreditin de manera oficial el coneixement de l’idioma que es
tracti.
Experiència de l’equip de treball en tasques de traducció i correcció de textos
serà igual o superior a cinc anys.

Forma d’acreditació: el licitador que resulti proposat adjudicatari haurà d’aportar la
documentació que acrediti el compliment dels requisits indicats: currículum vitae,
titulacions.
G3. (NA) La solvència anterior es podrà substituir per la classificació empresarial
següent: No
G4. Exigència de capacitació tècnica o habilitació professional: No
Elements: NA
G5. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o
gestió mediambiental: NA
G6. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: Si
Elements: El/la contractista ha d’adscriure els equips descrits al Plec de prescripcions
tècniques.
Característiques aplicables:
L’obligació de destinar a adscriure els mitjans personals i materials suficients previstos
tindrà la consideració d’obligació contractual essencial del contracte.
Les empreses licitadores han de declarar el seu compliment en la declaració responsable.
Únicament l’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar el seu compliment
en el moment que sigui requerida per l’òrgan competent. No obstant això, l’òrgan de
contractació pot requerir a tots els licitadors aquesta acreditació en qualsevol moment
del procediment previ a la proposta d’adjudicació, d’acord amb l’article 140.3 de la LCSP.

H. Criteris d’adjudicació
a) CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (100 PUNTS) repartits de la
següent forma:
a.1) Traducció del català i castellà a l'anglès i viceversa (0 a 45 punts)
S’atorgaran 45 punts a la licitadora que presenti el preu més baix en relació amb la
prestació de servei continuat i quota fixa. La resta de licitadors obtindran una
puntuació segons la fórmula següent:
Pv = [1 – (Ov‐Om)/IL) x (1/M)] x P
Pv: puntuació de l’oferta a valorar
P: Punts criteri econòmic
Om: Oferta millor
Ov: Oferta a valorar
IL: Import de licitació
M: valor de 8

Aquesta fórmula permet que la distribució de punts reparteixi harmonitzadament les
diferències en el criteri econòmic, en la mesura que permet valorar‐la sobre el
pressupost de licitació màxim i permet desincentivar la presentació de baixes
anormals o desproporcionades, per garantir que els serveis que es contracten són
prestacions de qualitat.
a.2) Correcció d'estil i ortogràfica del català i Castellà a l'anglès i viceversa (0 a 10 punts)
S’atorgaran 10 punts a la licitadora que presenti el preu més baix en relació amb la
prestació de servei continuat i quota fixa. La resta de licitadors obtindran una
puntuació segons la fórmula següent:
Pv = [1 – (Ov‐Om)/IL) x (1/M)] x P
Pv: puntuació de l’oferta a valorar
P: Punts criteri econòmic
Om: Oferta millor
Ov: Oferta a valorar
IL: Import de licitació
M: valor de 8

Aquesta fórmula permet que la distribució de punts reparteixi harmonitzadament les
diferències en el criteri econòmic, en la mesura que permet valorar‐la sobre el
pressupost de licitació màxim i permet desincentivar la presentació de baixes
anormals o desproporcionades, per garantir que els serveis que es contracten són
prestacions de qualitat.

a.3) Traducció del català al castellà i viceversa (0 a 25 punts)
S’atorgaran 25 punts a la licitadora que presenti el preu més baix en relació amb la
prestació de servei continuat i quota fixa. La resta de licitadors obtindran una
puntuació segons la fórmula següent:
Pv = [1 – (Ov‐Om)/IL) x (1/M)] x P
Pv: puntuació de l’oferta a valorar
P: Punts criteri econòmic
Om: Oferta millor
Ov: Oferta a valorar
IL: Import de licitació
M: valor de 8

Aquesta fórmula permet que la distribució de punts reparteixi harmonitzadament les
diferències en el criteri econòmic, en la mesura que permet valorar‐la sobre el
pressupost de licitació màxim i permet desincentivar la presentació de baixes
anormals o desproporcionades, per garantir que els serveis que es contracten són
prestacions de qualitat.
a.4) Correcció d'estil i ortogràfica del català al Castellà i viceversa (0 a 10 punts)
S’atorgaran 10 punts a la licitadora que presenti el preu més baix en relació amb la
prestació de servei continuat i quota fixa. La resta de licitadors obtindran una
puntuació segons la fórmula següent:
Pv = [1 – (Ov‐Om)/IL) x (1/M)] x P
Pv: puntuació de l’oferta a valorar
P: Punts criteri econòmic
Om: Oferta millor
Ov: Oferta a valorar
IL: Import de licitació
M: valor de 8

Aquesta fórmula permet que la distribució de punts reparteixi harmonitzadament les
diferències en el criteri econòmic, en la mesura que permet valorar‐la sobre el
pressupost de licitació màxim i permet desincentivar la presentació de baixes
anormals o desproporcionades, per garantir que els serveis que es contracten són
prestacions de qualitat.

a.5) Experiència (0 a 10 punts)
En relació al personal a través del/de la qual el licitador pretengui executar el
contracte, de qui s’adjuntarà el títol oficial universitari acreditatiu de la solvència, es
valorarà:
‐ L’experiència del proposat en matèria de treballs propis de l’objecte d’aquest
contracte prestats a empreses:... 2 punts per any acreditat de treball fins a un màxim
de 10 punts (2 punts per cada any acreditat de treball de cada persona adscrita al
contracte), a partir de la solvència mínima.
L’experiència o anys acreditats de treball, s’han d’avalar mitjançant certificats de
bona execució expedits o visats per l’òrgan o administració competent.
NOTA: La inclusió en el sobre A) de documentació que s’hagi d’incloure en el sobre B)
comportarà l’exclusió del licitador per vulneració del secret de les proposicions que
regeix fins al moment de la seva obertura.

Criteris de desempat:
Segons Article 147.2 LCSP

I. Millores a l’execució del contracte
No

J. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Es consideraran temeràries les ofertes econòmiques quan:


L’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 20% de la mitjana de les ofertes de
tots els licitadors admesos.

Quan l’oferta econòmica sigui inferior en almenys un 15% a la mitjana de les ofertes
econòmiques presentades per les empreses licitadores i la baixa no superi el 20%
s’analitzaran la resta de circumstàncies de la proposició, en relació únicament als criteris
de valoració susceptibles de judici de valor, d’acord amb el següent procediment:





S’obtindrà la mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses
licitadores, excepte d’aquelles que hagin estat excloses per no reunir els
requeriments tècnics mínims, si s’escau.
A partir d’aquesta dada, es calcularà la desviació de cada una de les puntuacions
obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions.
Finalment, s’obtindrà la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor
absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe més o menys.

A partir d’aquestes paràmetres, es considerarà que una oferta es troba incursa en valor
anormal o desproporcionat, quan la puntuació obtinguda en relació als criteris

susceptibles de judici de valor estigui per damunt del valor que resulti de la suma de les
variables 1 i 3, i que al mateix temps, la seva oferta econòmica sigui inferior en almenys
un 15% a la mitjana de totes les ofertes econòmiques presentades.

K. Documentació a presentar per les empreses licitadores
 Formulari normalitzat del Document europeu únic de contractació. Es pot
utilitzar una d’aquestes dues versions del document.
Model DEUC de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
Sobre A
Model de la Comissió Europea
 Declaració responsable de l’annex 1

Sobre B

 Oferta econòmica i altres criteris valorables automàticament d’acord amb el
model de l’annex 2B1

Important:
La presentació de documentació o informació en un sobre que no correspongui pot ser causa
d’exclusió.

L. Garanties
L1. Garantia provisional: No
L2. Garantia definitiva: Sí
Import: 5% de l’import d’adjudicació, IVA no inclòs
Forma de constitució: La constitució de la garantia definitiva es podrà realitzar per mitjà
de retenció en el preu.
L3. Termini de garantia:
Si.
Termini: Un cop transcorregut el termini d’execució del contracte i a comptar des de la
data d’acceptació total d’aquest, s’estableixen els següents períodes mínims de garantia:
3 mesos des de la finalització de l’execució i de l’acceptació total del contracte.

M. Condicions especials d’execució: NA
N. Obligacions contractuals essencials: NA

O. Modificacions del contracte: NA
P. Subcontractació: No
Q. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o

empreses adjudicatàries: NA
R. Penalitats
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment
dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions
especials d’execució establertes en la clàusula vintena d’aquest plec es podrà acordar la
imposició de les penalitats següents.
L’aplicació de faltes es podrà produir tant per l’incompliment dels ANS establerts, com per
raons subjectes a la forma en que es proporciona el servei, segons lo informat al punt 4,9
del Plec tècnic d’aquesta licitació. En ambdós casos es traduiran en una repercussió
econòmica, podent arribar a la possibilitat de rescindir el contracte a criteri de la
Fundació.
L’aplicació reiterada de faltes i penalitats, per l’incompliment dels ANS establerts, com per
raons subjectes a la forma en que es proporciona el servei, on en cas de negligència per
part del personal de l’empresa adjudicatària en el desenvolupament dels serveis realitzats
sota aquesta contractació, o incompliment reiterat de les clàusules de la mateixa, la
Fundació podrà donar per finalitzat el contracte, amb la corresponent notificació escrita a
l’empresa adjudicatària.

S. Tramitació i pagament de les factures
El pagament a l’empresa contractista s’ha d’efectuar en els terminis i condicions
establerts en la clàusula 26a del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
S1. Els serveis seran facturats, prèvia confirmació de la factura corresponent, degudament
conformada i de la següent manera
S2. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:
 Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions
facturades.
 Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals.
S3. Òrgan encarregat de la validació de les factures: Responsable del Contracte

T. Responsable del contracte:
Tècnic de l’Àrea de Comunicació

U. Mesa de contractació: els membres que composaran la Mesa de contractació és
publicarà oportunament al perfil del contractant de l’entitat.

