ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de servei (exp.CP-202214)

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Català d’Oncologia.
b) Dependència que tramita l’expedient: Direcció de les Persones de l’ICO
c) Obtenció de documentació i informació:
Dependència: Unitat de Contractació
Adreça: Gran Via de l’Hospitalet 199-203
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel.: 93.260.70.62
Fax: 93.260.78.11
Correu electrònic: contractacioadministrativa@iconcologia.net
Adreça Internet perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat
Data límit d’obtenció d’informació de documentació i informació: Fins la data límit de
presentació d’ofertes.
d) Número d’expedient: CP-2022-14
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Servei
b) Descripció: Servei especialitzat de formació competencial per responsables i
coordinadors d’equips i processos assistencials de l’Institut Català d’Oncologia.
c) Divisió per lots i número de lots: No, d’acord amb art. 99.3.b) de la llei 9/2017, de
Contractes del Sector Públic (LCSP). No procedeix la divisió en lots del servei objecte
del contracte, atesa la necessitat de comptar amb un únic proveïdor que permeti
garantir la prestació integrada i coordinada del servei especialitzat de formació i
desenvolupament de competències.
d) Termini de durada: un (1) any i sis (6) mesos
Possibilitat de pròrrogues i termini: No es preveuen pròrrogues.

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Naturalesa: Servei

d) Criteris d’adjudicació:
1-) Criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor (Fins a 40 punts) (a incloure
en el Sobre B)
Es valorarà la qualitat de la proposta del servei que evidenciï el coneixement de
competències interpersonals per a professionals d’àmbit sanitari, models de
desenvolupament i la seva aplicació a la pràctica diària, atenent als següents criteris
d’adjudicació:
1.1 El nivell de detall i concreció (abast, objectius, duració, continguts, principalment)
en la descripció del programa de formació.(fins a 6 punts).

1.2 El grau d’alineament de la proposta amb les necessitats de l’ICO (d’acord als
objectius estratègics, missió, visió i propòsit de la institució). (Fins a 7 punts).
1.3 La innovació en la metodologia docent i l’adequació dels continguts a les sessions
presencials i virtuals (detall de continguts per metodologia, pràctiques a l’aula i fites a
aconseguir, principalment). (Fins a 7 punts).
1.4 La proposta d’avaluació de la millora competencial dels professionals. (Fins a 8
punts).
1.5 La proposta d’eines de capacitació pels professionals com a responsables
d’equips. (Fins a 8 punts).
1.6 La proposta organitzativa: equip proposat pel projecte i organització de les tasques
docents. (Fins a 4 punts).
Sistema de puntuació dels criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor:
Efectuada la valoració de les ofertes segons els criteris anteriorment indicats, en cas
que una o varies ofertes superin el llindar del 80% de la puntuació prevista per a cada
criteri i subcriteri susceptibles de judici de valor, s’aplicarà la següent fórmula a cada
una de les ofertes a efectes de determinació de la seva puntuació:
Pop = P x VTop/VTmv
On:
Pop= Puntuació d’oferta a puntuar
P= Puntuació del criteri o subcriteri
VTop= Valoració tècnica de l’oferta que es puntua.
VTmv=Valoració tècnica de l’oferta Millor Valorada.
Si, efectuada la valoració de les ofertes, cap oferta supera a tots els criteris i subcriteris
el 80% de puntuació prevista, no s’aplicarà la fórmula indicada i les ofertes obtindran la
puntuació resultant de la valoració inicialment realitzada.
2-) Criteris d’adjudicació subjectes a valoració automàtica (Fins a 60 punts) (a
incloure en el Sobre C).
2.1 Oferta econòmica (Fins a 35 punts).
Es valorarà amb la màxima puntuació l’oferta que resulti més econòmica. Per al càlcul
d’aquestes puntuacions s’aplicarà la següent fórmula:
Pv= (1-((Ov-Om)/IL)x(1/VP))x P
On:
Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar
Ov = Oferta a Valorar
Om = Oferta Millor
IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació: 1
P = Punts criteri econòmic: 35
Les ofertes econòmiques presentades pels licitadors hauran de ser iguals o inferiors al
pressupost base de licitació de 99.792,00 € IVA exclòs, i de 16.632,00 € IVA exclòs
per edició.
2.2 Altres criteris d’adjudicació subjectes a valoració automàtica (Fins a 25
punts).
1) Experiència dels consultors proposats a l’equip per a l’execució del contracte en
projectes de formació en lideratge o implantació de Cultura Agile en organitzacions
(fins a 4 punts).
Dos (2) punts per cada programa de formació en lideratge en el sector sanitari i un
punt (1) per programa de formació en un altre sector o per implantació de Cultura Agile
en organitzacions. L’experiència s’acreditarà documentalment mitjançant certificat
emès per l’entitat pública o privada destinatària dels serveis.
2) Experiència laboral del consultor proposat com a Cap de Projecte en direcció de
recursos humans, o qualsevol altra direcció en entitats públiques o privades, que
acrediti el coneixement de les peculiaritats pròpies dels comandaments i càrrecs
directius del àmbit sanitari o salut (fins a 6 punts).
Un punt (1) per cada 4 anys d’experiència. L’experiència laboral s’acreditarà
documentalment mitjançant certificat emès per l’entitat pública o privada contractant
amb indicació de la posició o funcions.
3) Certificació dels consultors proposats a l’equip com a Coaches acreditats per la
International Coaching Federation (ICF) amb un nivell mínim de Professional Certified
Coach (PCC). La certificació s’acreditarà documentalment mitjançant certificat emès
per l’entitat certificadora. Un (1) punt per cada consultor certificat (fins a 3 punts).
Es valora la certificació de la ICF perquè es considera una referència estàndard
internacional que estableix i administra els criteris mínims per a la certificació de
coaches professionals i el reconeixement de programes de formació de coaches,
garantint que els participants han superat els criteris mínims (formació i experiència).
4) Certificació dels consultors proposats a l’equip en l’ús d’eines de coaching sistèmic
aprovades per la International Coaching Federation (ICF). La certificació s’acreditarà
documentalment mitjançant certificat emès per l’entitat pública o privada certificadora.
Dos (2) punts per cada consultor certificat (fins a 4 punts).
Es valora que els programes de formació estiguin aprovats por la ICF (ACSTH y CCE)
perquè es considera una referència estàndard internacional atesa la seva revisió de
forma continuada per verificar que es compleixen amb els estàndards de qualitat.
5) Certificació amb TTI Success Insights dels consultors proposats a l’equip en l’ús
d’eines per mesurar comportaments i motivadors. La certificació s’acreditarà
documentalment mitjançant

certificat emès per l’entitat pública o privada certificadora. Dos (2) punts per cada
consultor certificat (fins a 4 punts).
Es valora aquesta certificació amb TTI Success Insights perquè es la font mundial líder
en eines d’avaluació i entrenament validats i el seu certificat es reconegut
internacionalment.
6) Certificació dels consultors proposats a l’equip com a docents en programes de
lideratge a escoles de negoci (fins a 2 punts). La certificació s’acreditarà
documentalment mitjançant certificat emès per l’entitat pública o privada destinatària
dels serveis. Un (1) punt per cada consultor certificat.
7) Certificació dels consultors proposats a l’equip com a instructors en lideratge àgil
per una entitat amb reconeixement internacional. La certificació s’acreditarà
documentalment mitjançant certificat emès per l’entitat pública o privada certificadora.
Un (1) punt per cada consultor certificat (fins a 2 punts).
Atès que l’ICO es troba desenvolupant un projecte global d’innovació, es valora una
certificació amb reconeixement en l’àmbit de lideratge àgil.
Els licitadors inclouran al SOBRE C, juntament amb el model de proposició
econòmica i resta de criteris automàtics, la documentació justificativa indicada
en els anteriors apartats 1 a 7 (La documentació acreditativa haurà d’identificar
expressament el nom del consultor/s proposat/s pel contracte).
La inclusió al SOBRE B (criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor) de
qualsevol informació que hagi ser valorada al sobre C (Criteris d’adjudicació
automàtics) comportarà l’exclusió del licitador.
4. Pressupost de licitació:
a) Valor estimat del contracte: 99.792,00 € (IVA exclòs).
b) Pressupost base de licitació: 120.748,32 €
Import 21% IVA: 20.956,32 €
Import base sense IVA: 99.792,00 €
5. Garanties exigides:
a) Provisional: No
b) Definitiva: Sí, 5% del import de licitació (IVA exclòs).
6. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 31 de maig de 2022, fins a les 23:59 hores.
b) Modalitat de presentació: La que s’assenyala al Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
c) Lloc de presentació: Plataforma Pública de Contractació de la Generalitat de
Catalunya.

7. Obertura de les ofertes:

La data i hora de l’acte públic per a l’obertura de les proposicions que continguin la
documentació corresponent als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica
es notificarà al perfil del contractant de l’òrgan de contractació.

L’Hospitalet de Llobregat, 16 de maig de 2022.

