Plec d'especificacions tècniques per a la contractació de l’acord marc de servei
d’assessorament estadístic de la Fundació Institut Universitari per a la recerca a
l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina.

1.Objecte
L'objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és la definició de les tasques a
realitzar per a la prestació del servei d’assessorament estadístic de la Fundació Institut
Universitari per a la recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (en endavant
IDIAP Jordi Gol).
2.Abast
Els serveis que es precisen i que hauran de prestar els adjudicataris de la licitació
inclouen les tasques i requisits que a continuació s’indiquen.

Formació i/o requeriments mínims de qui desenvolupi les funcions:
La persona/es destinada/es a l’execució del contracte ha d’acreditar:
•

Grau superior/llicenciatura en Estadística o en Matemàtiques

Així mateix haurà d’acreditar:
•

Experiència en investigació en l’àmbit de l’Atenció Primària o experiència en

projectes de recerca en l’àmbit de les ciències de la salut, utilitzant bases de dades de
registres de salut electrònics (mínim 3 anys)
•

Experiència en el desenvolupament de projectes analítics: elaboració del disseny i

pla d’anàlisi, captura i preparació de dades, anàlisi estadístic, validació i presentació de
resultats; càlcul de la grandària de mostres complexes (mínim 3 anys )
•

Coneixements en maneig i depuració de grans Bases de dades.

•

Domini de diversos programes estadístics i d’anàlisi de dades: SPSS, PSPP, Stata, R

i/o altres programes

1

Funcions a desenvolupar:
1.Gestió de bases de dades i creació de taules planes a partir de diverses fonts, disseny
de bases de dades per estudis.
2. Suport estadístic, epidemiològic i metodològic en totes les fases de desenvolupament
d’un projecte de recerca:
 Suport estadístic en la planificació d’un estudi
 Definició de la mida mostral necessària per a determinats objectius, definició de la
selecció de pacients i font d’obtenció de les dades
 Definició de variables (contínues o discretes)
 Definició de co-variables o variables resposta
 Assessorament en la selecció de mesures reportades pels pacients (patient-reported
outcomes: PROs, coneixements en psicometria i econometria)
 Selecció del tipus de disseny d’un estudi: transversal, longitudinal, casos i controls,
cohorts, assaig clínic, etc
 Assessorament

en

els

mètodes

d’anàlisis

en

la

preparació

de

projectes

quadràtica,

logística,

d’investigació
 Validació dels procediments de mesura i variables
 Interpretació de resultats
3.

Anàlisi

estadístic

avançat:

models

de

regressió

lineal,

multinomial, per dades limitades/censurades, de supervivència, amb splines, amb
variables explicatives depenent del temps, anàlisis de dades correlacionades, models de
regressió mixtes.
4. Mètodes per dades observacionals: imputació de dades mancants per Markov Chain
Monte Carlo, correcció de biaixos de confusió mitjançant Propensity Scores.
5. Comunicació de resultats científics: generació de resultats (taules i figures) per
informes, articles i manuscrits científics, interpretació de resultats, redacció i revisió
crítica de manuscrits.
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3. Documentació tècnica a presentar
La documentació tècnica a presentar és la següent:
-

Memòria tècnica amb relació expressa de la proposta per a la realització del servei,

destacant la planificació (mètodes, sistemes i procediments).
-

Recursos: Qualificació del personal tècnic, que inclogui detall dels perfils i recursos

humans que participaran en el contracte.
- 4. Durada del servei
La prestació dels serveis tindrà una durada de 15 mesos a comptar des de la data de de
formalització dels contractes de selecció amb tots els empresaris seleccionats.

5. Pressupost de licitació
El preu unitari per hora màxim és el següent:

Lot 1.- Suport
estadístic

Preu/hora

Preu / hora
(IVA exclòs) Import IVA

17,50 €

3,675 €

Preu /
hora
(IVA
inclòs)
21,175
€

L’import estimat per aquesta contractació pel període previst de durada de 15 mesos,
amb inici previst l’1 d’octubre de 2018 i fins al 31 de desembre de 2019, és:

LOT
1 - SUPORT
ESTADÍSTIC

IMPORT 2018 SENSE
IVA
13.575,00

IMPORT 2019 SENSE
IVA
54.300,00

IMPORT TOTAL SENSE
IVA
67.875,00
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El pressupost màxim de licitació és orientatiu i obeeix a una previsió realitzada per al
període d'execució del contracte, de manera que aquest import dependrà en tot cas de
les necessitats de l’IDIAP, sense que hi hagi per a l’IDIAP l'obligació de realitzar un
consum mínim.
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