INFORME DE MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE DEL SERVEI
D’ASSESSORAMENT ESTADÍSTIC.
És del tot imprescindible per al compliment i realització dels fins institucionals de la
Fundació Institut Universitari per a la recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i
Gurina ( en endavant IDIAP Jordi Gol), la contractació del servei objecte de la
contractació.
La naturalesa i extensió de les necessitats que s’han de cobrir amb aquest contracte
és el servei d’assessorament estadístic i metodològic de projectes amb bases de dades
de l’IDIAP Jordi Gol.
A l’IDIAP Jordi Gol, no existeix infraestructura suficient i adequada per tal de dur a
terme la dotació d’aquest servei, per la qual cosa, no es pot realitzar pels mitjans
propis de l’IDIAP.
El procediment d’adjudicació serà l’obert simplificat, d’acord amb el que disposa
l’article 159 en relació amb l’article 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, de tal forma que qualsevol empresari interessat podrà
presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte
amb els licitadors, i s'adjudicarà d’acord amb les normes previstes a l’article 221.4 per
a l’adjudicació de contractes basats en Acords marc conclosos amb diverses empreses,
sense necessitat d’una nova licitació per estar tots els termes ja establerts a l’acord
marc.
L’elecció d’aquest procediment ha estat fruit del valor estimat del contracte, que és
inferior a 100.000 euros, i de la voluntat de promoure al màxim la concurrència a la
licitació amb un procediment obert, tenint en compte la naturalesa de l’objecte del
contracte.
El Plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació serà el 201801-AM-EST.
La contractació s’ha estructurat en un únic lot ja que d’acord amb el que estableix
l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic la
divisió en lots d’aquesta licitació podria comportar el risc de restringir la competència.
Tenint en compte que l’Acord Marc finalitzarà amb l’adjudicació, sempre que sigui
possible, de sis a set adjudicataris, es considera que dividir la licitació en varis lots
resultaria poc atractiva econòmicament pels licitadors i perjudicaria la participació de
les empreses.
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Els criteris de solvència tècnica, econòmica i financera i les condicions especials
d'execució requerits a la licitació estan especificats al Plec de clàusules administratives
particulars. S’han escollit aquests mitjans d’acreditació per considerar que són els que
millor poden justificar que l’empresa compta amb els recursos econòmics i tècnics
suficients per donar resposta al subministrament objecte del contracte.
Els criteris d'adjudicació es troben recollits a l'annex 3 del Plec de clàusules
administratives particulars. La seva configuració respon a la voluntat d’aconseguir la
millor relació qualitat preu en l’adjudicació del contracte i això fent servir criteris
econòmics i qualitatius.
Tots ells estan vinculats a l’objecte del contracte, respectant en tot moment els
principis d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.
Aquesta contractació té un pressupost base de licitació pels 15 mesos previstos de
durada del contracte de 67.875,00 euros sense IVA i de 82.128,75 euros IVA inclòs
per a l’any 2018, i un valor estimat de contracte de 67.875,00 euros euros IVA exclòs.

LOT
1 - SUPORT
ESTADÍSTIC

IMPORT 2018 SENSE IMPORT 2019 SENSE
IVA
IVA
13.575,00

54.300,00

IMPORT TOTAL SENSE
IVA
67.875,00

Amb aquest termini fixat per a la pròrroga aconseguim un equilibri, donant
compliment a la Instrucció 1/14 de l’Oficina d’Avaluació i Supervisió de la Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya per garantir la concurrència entre els diversos
operadors econòmics per una banda, i motivant als licitadors fent que la contractació
sigui més atractiva des del punt de vista econòmic, per l’altra.
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Concepció Violan i Fors
Directora de la IDIAP Jordi Gol
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