Aquest quadre de característiques ha estat informat favorablement per l’Assessoria Jurídica del Servei Català
de la Salut en data11 de desembre de 2019

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DEL SERVEI D’ARXIU
DOCUMENTAL

OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA

EXPEDIENT: 2019-000994

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. Objecte
Descripció: Servei d’arxiu documental per la recollida, custòdia, digitalització i
destrucció de la documentació, així com la gestió de les sol·licituds de consulta i/o
recuperació de la documentació arxivada, tant assistencial com administrativa, del
Sistema d’Emergències Mèdiques, SA.
Lots: No
L’objecte del contracte no es divideix en lots ja que la gestió de l’arxiu documental del
SEM es considera un servei transversal i equitatiu per tot el territori.
L’objecte del contracte és unitari (recollida, transport, digitalització i destrucció) i les
empreses del sector ofereixen els serveis de manera global.
Així mateix, el servei objecte del contracte es durà a terme per un sol·licitador.
CPV: 48311100-2.- Sistema de gestió de documents
B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu:
El sistema de determinació del preu es troba a l’informe de necessitat juntament amb
el desglossament dels costos directes i indirectes i el benefici industrial.
Costos directes

36.563,39 €

Costos indirectes
Despeses generals (10%)

3.656,34 €

Benefici industrial (8%)

2.925,07 €

Import servei (sense IVA)
Impost (IVA 21%)
Total

43.144,80 €
9.060,41 €
52.205,21 €

B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:
El valor estimat del contracte seria el següent:
Concepte

Import (€)

Import base de la licitació
(sense IVA)

43.144,80 €

Import pròrrogues

38.947,75 €

Import modificacions (20%)
Total

8.628,96 €
90.721,51 €

L’import de les possibles pròrrogues és inferior a l’import base de la licitació (sense
IVA) ja que el servei de recollida i transport de l’arxiu històric és necessari, únicament,
a l’inici del contracte.
Es preveuen possibles modificacions de qualsevol de les prestacions objecte d’aquest
contracte per augment de la documentació a tractar o ampliació de serveis.
En ambdós cassos els preus de la modificació seran els mateixos que els preus
unitaris adjudicats en la licitació.

B3. Pressupost base de licitació:
El pressupost base de licitació serà el següent:

Pressupost base

Import (€)

Pressupost base de licitació sense IVA

43.144,80 €

Impost (IVA 21%)

9.060,41 €

Total

52.205,21 €

La quantia del pressupost base es considera estimativa i té el caràcter de pressupost
màxim i limitatiu d’aquest contracte. Es pagarà per la quantitat de serveis que
efectivament realitzi l’empresa contractista en funció dels serveis requerits, aplicant els
corresponents preus unitaris adjudicats.
SEMSA no està obligada a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es
determina en funció de les necessitats d’aquesta empresa pública i aplicant els preus
unitaris corresponents.
PREUS MÀXIMS DE LICITACIÓ (sense IVA)
Serveis fixos corresponents a la recollida, transport i recepció de
l’arxiu històric del SEM

3.630,00 €

Recollida, transport i recepció de la documentació administrativa
generada en suport paper a partir de l’inici del servei

2,75
€/contenidor

Custòdia de la documentació assistencial no digitalitzada

0,15
€/contenidor i

mes

Custòdia de la documentació administrativa no digitalitzada

Destrucció certificada de la documentació assistencial de l’arxiu
històric

0,60
€/contenidor i
mes
0,93
€/contenidor

Recollida, digitalització, traspàs i destrucció informes assistencials
generats des de l’inici del servei

1,2893
€/informe

Recollida, digitalització, traspàs i destrucció annexes generats des
de l’inici des de l’inici del servei

0,1613 €/unitat

Consultes i/o recuperació documental entregada per e-mail en
format pdf xifrat

4,50 €/unitat

Consultes i/o recuperació documental entregada en format físic

10,00 €/unitat

B4 Sistema de pagament:
El SEM només satisfarà els treballs efectivament realitzats. La forma de pagament
durant la vigència del contracte i la quantitat a satisfer pel SEM es determina de la
següent manera:
•

El SEM satisfarà, a la finalització del procés i en un únic pagament màxim de
3.630,00€ (IVA no inclós), pel servei de recollida i transport dels informes
assistencials generats en paper per les unitats de SVB des del 2014 fins a l’inici
del servei, ubicats a les diferents localitzacions, i facilitades per les empreses
adjudicatàries que custodien actualment aquest informes.

•

El SEM satisfarà en un únic pagament i a la finalització del procés, els treballs
efectivament realitzats corresponents a la recollida i transport de la
documentació administrativa que es generi a partir de l’inici del servei. La
documentació es recollirà a la seu del SEM: C/ Pablo Iglesias, 101-115, 08908,
l’Hospitalet de Llobregat. Aquest srevei es realitzarà un cop l’any previ avís per
part del SEM.

•

El SEM satisfarà, mensualment, els costos resultat dels treballs efectivament
realitzats en el mes facturat d’acord amb els preus d’adjudicació en concepte
de:
−

Custòdia de la documentació no digitalitzada.

−

−
−

Recollida, digitalització, traspàs i destrucció de documentació
assistencial generada a partir de l’inici del servei, d’acord amb les
condicions especificades en el plec de prescripcions tècniques objecte
d’aquesta licitació.
Destrucció de la documentació no digitalitzada, especificada pel SEM,
per motius cronològics
Gestió de les sol·licituds de consulta i/o recuperació documental.

Eventualment, es podrà deduir de l’import a facturar, la quantitat que es derivi dels
possibles incompliments dels acords de nivell de servei, fins a un màxim del 10% del
import de la factura mensual.

C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària: D/251000258/4190
C2. Expedient d’abast plurianual: Si. Incoació acordada per resolució número
2016/2019 del Gerent amb data 3 de desembre de 2019.
C3. Despesa anticipada: Si
Distribució de les anualitats:

2020
2021
Total

Import sense IVA
42.100,96
1.043,84
43.144,80

Import IVA
8.841,20
219,21
9.060,41

Import total
50.942,16
1.263,05
52.205,21

D. Termini de durada del contracte
La durada del contracte serà d’un any amb possibilitat de prórroga fins a un màxim
d’un any més.
E. Variants
No
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: Ordinari
Procediment d’adjudicació: Obert, no subjecte a regulació harmonitzada.
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí
Pel que fa a la complementació del DEUC (sobre A), haurà d’estar degudament
emplenat i signat digitalment. Pel que fa a la part IV del DEUC, si el licitador emplena
la secció A “Indicació global relativa a tots els criteris de selecció” de la part IV del
DEUC, no cal que empleni cap altra secció d’aquesta part IV.
G. Solvència

G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional
Solvència econòmica i financera
-Volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereixi el contracte, referit al millor
exercici dins dels tres darrers disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresari i presentació de les ofertes igual o superior al 70% del valor
estimat del contracte.
Mitjà per acreditar la solvència: Aportar els comptes anuals aprovats i dipositats en el
Registre Mercantil corresponents a l’exercici de volum anual de negoci més elevat dels
tres darrers exercicis esmentats. Els empresaris no obligats a presentar les comptes
en registres oficials podran aportar, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
Solvència tècnica o professional
En els contractes no subjectes a regulació harmonitzada, quan el contractista sigui una
empresa de nova creació (antiguitat inferior a 5 anys) la solvència tècnica s’haurà
d’acreditar a través del segon criteri. En la resta de casos caldrà complir amb els dos
criteris.
☐
Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa
que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de (com a màxim els tres
últims anys), en què s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels
mateixos.
Mínim exigible: L’acreditació d’aquesta solvència tècnica o professional s’efectuarà
mitjançant la relació dels principals serveis efectuats en els tres darrers anys, de igual
o similar naturalesa que els constitueixen l’objecte del contracte, quin import anual
acumulat en l’any de major execució (sigui igual o superior al 70 per cent) de l’anualitat
mitjana del contracte.
☐
Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà
per a l’execució dels treballs o prestacions.
Mínim exigible: caldrà disposar dels equips necessaris per portar a terme totes les
prestacions del contracte i caldrà indicar la persona de l’equip interlocutora amb el
SEM.
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable.
G.2. Classificació empresarial:
No aplica
G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte
No es preveuen

G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la
qualitat i/o de gestió mediambiental.
No s’aplica
H. Criteris d’adjudicació.
A) CRITERIS SUSCEPTIBLES D’UN JUDICI DE VALOR.
La valoració de les ofertes tindrà en compte aspectes en la forma d’oferir el servei. La puntuació
total en aquest apartat serà, com a màxim, de 48 punts. La puntuació es distribuirà segons
s’indica:

Fins a
48
punts

Fins a
48
Es valorarà la solució tècnica i les activitats del servei proposades per l’adjudicatari, especialment punts
1. PROPOSTA TÈCNICA I DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SERVEI
Aquest apartat es valorarà amb un màxim de 48punts.

el procés de recollida i el transport, procés de digitalització i els procediments de gestió i
seguiment del servei, distribuïts de la següent manera:
1.1. RECOLLIDA, TRANSPORT I RECEPCIÓ DE L’ARXIU HISTÒRIC DEL SEM
Es tindrà en compte el procés de recollida i transport segur dels informes assistencials
generats en paper per les unitats de SVB des del 2014 fins l’inici del servei, ubicats a les
diferents localitzacions facilitades per les empreses adjudicatàries que custodien
actualment aquests informes, assegurant la mínima demora en la recollida de la
documentació, arxiu i disponibilitat de la documentació per garantir la traçabilitat de tota
la documentació lliurada.
Les puntuacions s’atorguen valorant la qualitat dels continguts de la proposta i la claredat
de l’exposició, tenint en compte els següents ítems:


La seguretat en el procés, d’acord a la taula següent :
a)

Excel·lent : s’atorga 3

b) Bona: s’atorga 2
c)

Regular: s’atorga 1

d) Insuficient: s’atorga 0


La funcionalitat de la metodologia exposada, d’acord a la taula següent:
a)

Excel·lent : s’atorga 3

b) Bona: s’atorga 2
c)

Regular: s’atorga 1

d) Insuficient: s’atorga 0

Fins a 6
punts

1.2. CUSTÒDIA DE LA DOCUMENTACIÓ NO DIGITALITZADA. Es tindrà en compte el procés
proposat de custòdia i arxiu segur de la documentació administrativa així com dels
informes assistencials i annexes generats en paper per les unitats de SVB des del 2014 i

Fins a 6
punts

ubicats a les diferents localitzacions, facilitades per les empreses adjudicatàries que
custodien actualment aquest informes, per tal de garantir la traçabilitat i disponibilitat de
tota la documentació custodiada.
Les puntuacions s’atorguen valorant la qualitat dels continguts de la proposta i la claredat
de l’exposició, tenint en compte els següents ítems:


La seguretat en el procés, d’acord a la taula següent :
a)

Excel·lent : s’atorga 3

b) Bona: s’atorga 2
c)

Regular: s’atorga 1

d) Insuficient: s’atorga 0


La funcionalitat de la metodologia exposada, d’acord a la taula següent:
a)

Excel·lent : s’atorga 3

b) Bona: s’atorga 2
c)

Regular: s’atorga 1

d) Insuficient: s’atorga 0
1.3. RECOLLIDA, TRANSPORT I RECEPCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ GENERADA, EN SUPORT
PAPER, A PARTIR DE L’INICI DEL SERVEI. Es tindrà en compte el procés proposat de
recollida i transport dels informes i annexes generats en paper a partir de l’inici del servei,
així com la recollida de la documentació administrativa del SEM, per tal d’assegurar la
mínima demora en la recollida segura de la documentació, arxiu i disponibilitat i
traçabilitat de la documentació lliurada.
Les puntuacions s’atorguen valorant la qualitat dels continguts de la proposta i la claredat
de l’exposició, tenint en compte els següents ítems:


La seguretat en el procés, d’acord a la taula següent :
a)

Excel·lent : s’atorga 3

b) Bona: s’atorga 2
c)

Regular: s’atorga 1

d) Insuficient: s’atorga 0


La funcionalitat de la metodologia exposada, d’acord a la taula següent:
a)

Excel·lent : s’atorga 3

b) Bona: s’atorga 2
c)

Regular: s’atorga 1

d) Insuficient: s’atorga 0

Fins a 6
punts

1.4. DIGITALITZACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ASSISTENCIAL GENERADA A PARTIR DE L’INICI
DEL SERVEI. Es tindrà en compte el procés proposat de preparació i digitalització i captació
de dades dels informes de SVB i SVA generat a partir de l’inici del servei així com les

Fins a 6
punts

accions per la millora contínua amb l’objectiu d’assegurar la correcció de les metadades
respecte el document original i el mínim percentatge d’incidències.
Les puntuacions s’atorguen valorant la qualitat dels continguts de la proposta i la claredat
de l’exposició, tenint en compte els següents ítems:


La funcionalitat de la metodologia exposada, d’acord a la taula següent:
a)

Excel·lent : s’atorga 6

b) Bona: s’atorga 4
c)

Regular: s’atorga 2

d) Insuficient: s’atorga 0
1.5. TRASPÀS DE LA INFORMACIÓ DIGITALITZADA. Es tindrà en compte el procés per al
traspàs de la documentació i les dades digitalitzades a la base de dades del SEM i
l’eliminació de l’entorn local del licitador.
Les puntuacions s’atorguen valorant la qualitat dels continguts de la proposta i la claredat
de l’exposició, tenint en compte els següents ítems:


La robustesa de la solució, d’acord a la taula següent :
a)

Excel·lent : s’atorga 3

b) Bona: s’atorga 2
c)

Regular: s’atorga 1

d) Insuficient: s’atorga 0


La disposició de la solució a partir de l’inici del servei, d’acord a la taula següent:
a)

Inferior a 1 setmana: s’atorga 3

b) De 1 a 2 setmanes: s’atorga 2
c)

De 2 setmanes a 30 dies: s’atorga 1

Fins a 6
punts

1.6. DESTRUCCIÓ CERTIFICADA DE LA DOCUMENTACIÓ. Es tindrà en compte el procés
proposat per a la destrucció certificada de la documentació del SEM digitalitzada i el tipus
de trituració.

Fins a 6
punts

Les puntuacions s’atorguen valorant la qualitat dels continguts de la proposta i la claredat
de l’exposició, tenint en compte els següents ítems:


La seguretat en el procés, d’acord a la taula següent :
a)

Excel·lent : s’atorga 3

b) Bona: s’atorga 2
c)

Regular: s’atorga 1

d) Insuficient: s’atorga 0


La funcionalitat de la metodologia exposada, d’acord a la taula següent:
a)

Excel·lent : s’atorga 3

b) Bona: s’atorga 2
c)

Regular: s’atorga 1

d) Insuficient: s’atorga 0
1.7. GESTIÓ I SEGUIMENT DEL SERVEI. Es tindrà en compte el sistema de gestió d’incidències,
amb l’objectiu de d’assolir un nivell d’eficàcia i d’eficiència adient per facilitar les tasques
de seguiment dels processos objectes del contracte.
Les puntuacions s’atorguen valorant la qualitat dels continguts de la proposta en relació a
la claredat de l’exposició, tenint en compte els següents ítems:


La funcionalitat de la metodologia exposada, d’acord a la taula següent:
a)

Excel·lent : s’atorga 6

b) Bona: s’atorga 4
c)

Regular: s’atorga 2

d) Insuficient: s’atorga 0

Fins a 6
punts

1.8. GESTIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE CONSULTA I/O RECUPERACIÓ DE DOCUMENTACIÓ NO
DIGITALITZADA. És tindrà en compte el procés per a la gestió de les sol·licituds de consulta
i/o recuperació documental per part del SEM: capacitats de recerca, velocitat d’accés,

Fins a 6
punts

disponibilitat.
Les puntuacions s’atorguen valorant la qualitat dels continguts de la proposta i la claredat
de l’exposició, tenint en compte els següents ítems:


La seguretat en el procés, d’acord a la taula següent :
a)

Excel·lent : s’atorga 3

b) Bona: s’atorga 2
c)

Regular: s’atorga 1

d) Insuficient: s’atorga 0


La funcionalitat de la metodologia exposada, d’acord a la taula següent:
a)

Excel·lent : s’atorga 3

b) Bona: s’atorga 2
c)

Regular: s’atorga 1

d) Insuficient: s’atorga 0

B) CRITERIS VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
La valoració de les ofertes tindrà en compte aspectes tècnics i econòmics associats. La puntuació
total en aquest apartat serà, com a màxim, de 52 punts. La puntuació es distribuirà segons

Fins a
52
punts

s’indica:

1.

OFERTA ECONÒMICA DELS SERVEIS FIXOS corresponents a la recollida, transport i recepció Fins

a

de l’arxiu històric del SEM. La valoració de la proposta econòmica es regirà per la següent 15 punts
fórmula:

𝑃𝑃𝑃𝑃 = [1 − (
2.

𝑂𝑂𝑂𝑂−𝑂𝑂𝑂𝑂
𝐼𝐼𝐼𝐼

)] x P

OFERTA ECONÒMICA PER RECOLLIDA, TRANSPORT I RECEPCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ Fins a 1
ADMINISTRATIVA GENERADA EN SUPORT PAPER A PARTIR DE L’INICI DEL SERVEI: La punt
valoració de la proposta econòmica es regirà per la següent fórmula:

𝑃𝑃𝑃𝑃 = [1 − (

𝑂𝑂𝑂𝑂−𝑂𝑂𝑂𝑂
𝐼𝐼𝐼𝐼

)] x P

3.

OFERTA ECONÒMICA PER LA CUSTÒDIA DE LA DOCUMENTACIÓ ASSISTENCIAL NO

Fins a 4

DIGITALITZADA: corresponent a la custòdia de d’aproximadament 2.500.000 informes

punts

assistencials i annexos generats en suport paper per les unitats de SVB de tota Catalunya,
custodiats a les seus de les empreses adjudicatàries de TSU. La valoració de la proposta
econòmica es regirà per la següent fórmula:

𝑃𝑃𝑃𝑃 = [1 − (
4.

𝑂𝑂𝑂𝑂−𝑂𝑂𝑂𝑂
𝐼𝐼𝐼𝐼

)] x P

OFERTA ECONÒMICA PER LA CUSTÒDIA DE LA DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA NO

Fins a 4
punts

DIGITALITZADA: corresponent a la custòdia de la documentació administrativa de l’arxiu
històric, custodiada per l’actual proveïdor, i la possible documentació administrativa generada
pel SEM a partir de l’inici del servei. La valoració de la proposta econòmica es regirà per la
següent fórmula:

𝑃𝑃𝑃𝑃 = [1 − (
5.

𝑂𝑂𝑂𝑂−𝑂𝑂𝑂𝑂
𝐼𝐼𝐼𝐼

)] x P

OFERTA ECONÒMICA PER LA DESTRUCCIÓ CERTIFICADA DE LA DOCUMENTACIÓ

Fins a 6
punts

ASSISTENCIAL DE L’ARXIU HISTÒRIC: corresponent a la destrucció dels informes assistencials i
annexos generats en suport paper per les unitats de SVB de tota Catalunya, actualment
custodiats a les seus de les empreses adjudicatàries de TSU. La valoració de la proposta
econòmica es regirà per la següent fórmula:

𝑃𝑃𝑃𝑃 = [1 − (
6.

𝑂𝑂𝑂𝑂−𝑂𝑂𝑂𝑂
𝐼𝐼𝐼𝐼

)] x P

OFERTA ECONÒMICA PER LA DIGITALITZACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ASSISTENCIAL
GENERADA EN PAPER A PARTIR DE DE L’INICI DEL SERVEI. Per la documentació assistencial
generada a partir de l’inici del servei, es valorarà l’oferta econòmica pel cost unitari del
tractament global dels informes i annexes: recollida, digitalització, traspàs i destrucció.

Fins a
20
punts

6.1. Recollida, digitalització, traspàs i destrucció informes assistencials. La valoració de la

Fins a
10 punts

proposta econòmica es regirà per la següent fórmula:

𝑃𝑃𝑃𝑃 = [1 − (

𝑂𝑂𝑂𝑂−𝑂𝑂𝑂𝑂
𝐼𝐼𝐼𝐼

)] x P

6.2. Recollida, digitalització, traspàs i destrucció d’annexes. La valoració de la proposta

Fins a
10 punts

econòmica es regirà per la següent fórmula:

𝑃𝑃𝑃𝑃 = [1 − (
7.

𝑂𝑂𝑂𝑂−𝑂𝑂𝑂𝑂
𝐼𝐼𝐼𝐼

)] x P

OFERTA ECONÒMICA PER LA GESTIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE CONSULTA I/O RECUPERACIÓ Fins a 2
DOCUMENTAL. La valoració de les ofertes tindrà en compte aspectes tècnics i econòmics punts
associats. La puntuació es distribuirà segons s’indica:

7.1. COST UNITARI LOCALITZACIÓ I ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ EN FORMAT DIGITAL Fins a 1
XIFRAT:

punts

𝑃𝑃𝑃𝑃 = [1 − (

𝑂𝑂𝑂𝑂−𝑂𝑂𝑂𝑂
𝐼𝐼𝐼𝐼

)] x P

7.2. COST UNITARI LOCALITZACIÓ I ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ EN FORMAT FÍSIC

Fins a 1
punts

𝑃𝑃𝑃𝑃 = [1 − (
TOTAL

𝑂𝑂𝑂𝑂−𝑂𝑂𝑂𝑂
𝐼𝐼𝐼𝐼

)] x P
100

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament
anormals de l’oferta en el seu conjunt:
Les ofertes podran ser considerades anormals o desproporcionades en els casos en
què acumulativament es donin les següents dues circumstàncies (a + b)
a. En relació a l’oferta econòmica:
•

En el cas que hi hagi un únic licitador, quan l'oferta estigui un 15% (o més) per
sota del pressupost base de licitació.

•

En el cas que es presentin 2 ò 3 licitadors, quan les ofertes estiguin un 10% (o
més) per sota del promig (P) de les ofertes presentades.

•

En el cas que es presentin 4 ò més licitadors, si existeixen ofertes que estiguin
un 15% (o més) per sobre del promig (P1) de les ofertes presentades, en
aquest cas, es procedirà al càlcul d’un nou promig (P2) només amb les ofertes
no incloses en el supòsit anterior i seran considerades anormals aquelles que
estiguin un 15% (o més) per sota de P2.

(Aquesta fórmula s’aplicarà per cadascun dels subcriteris de l’oferta econòmica, en cas
que existeixin. En aquest cas, s’entendrà que concorre la primera circumstància i es
procedirà a analitzar si concorre la circumstància b).

b. En relació a la resta de criteris (criteris no quantificables automàticament i
resta de criteris valorables de forma automàtica diferents a l’oferta
econòmica)
En el cas que hi hagi un sola oferta quan la puntuació obtinguda sigui inferior en 15
unitats percentuals respecte de la màxima puntuació dels criteris.
Si n’hi ha 2 ò 3, quan la puntuació total obtinguda en els mencionats criteris sigui
inferior en més de 10 unitats percentuals al promig de les puntuacions obtingudes de
les ofertes presentades i admeses.
Si n’hi ha 4 o més i existeixen puntuacions que siguin superiors a l’esmentat promig
(P1) en més de 15 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’un nou promig
(P2) només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat i seran considerades
anormals aquelles que estiguin un 15% (o més) per sota de P2.
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les
empreses proposades com adjudicatàries
No s’aplica

K. Garantia provisional
No
L. Garantia definitiva
Sí. La garantia definitiva serà el 5% del preu del pressupost base de licitació (sense
IVA).
Forma de constitució: D’acord amb el plec de clàusules administratives.
M. Condicions especials d’execució
És condició especial d’execució del contracte que es compleixi en tot moment el
conveni col·lectiu sectorial i territorial que li sigui d’aplicació als treballadors que puguin
desenvolupar tasques a l’empara d’aquest contracte.
Aquesta condició té al mateix temps el caràcter d’obligació contractual essencial, i el
seu incompliment pot donar lloc a la resolució del contracte.
El contractista resta sotmès a la normativa nacional i de la Unió Europea sobre
protecció de dades.
N. Modificació del contracte prevista
Sí. La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions,
l’abast i els límits que es detallen en aquesta clàusula i d’acord amb el procediment
següent:
•

•

Es preveuen possibles modificacions de qualsevol de les prestacions objecte
d’aquest contracte per augment de la documentació a tractar o ampliació de
serveis.
Els preus de la modificació seran els mateixos que els preus unitaris adjudicats
en la licitació.
Es preveu un import màxim de:
Import modificacions (20%)

8.628,96 €

O. Cessió del contracte
No
P. Subcontractació
Sí.
Els licitadors hauran d’indicar en les seves ofertes si tenen previst subcontractar els
servidors o serveis associats a aquests, amb indicació del nombre o perfil empresarials
dels subcontractistes.
Q. Revisió de preus
No.

R. Termini de garantia
Sí. Durant tota la vigència del contracte

S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les
empreses adjudicatàries
No s’aplica
T. Programa de treball
No s’aplica
T. Òrgan de contractació
Gerent de SEM, SA
V. 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 es podrà
acordar la imposició de les penalitats següents:
Tipologia tasca
Temps entre l’entrega del fitxer per la validació
dels informes entregats i el seu traspàs a la base
de dades especificada pel SEM

Incidents detectats en la captura dels expedients

Objectiu

Penalitat

5 dies laborables en el
95% dels casos

1% factura mensual per cada

digitalitzats

1% dels casos per sota de 95%

mensualment
<2% mensual
≥98%

Indexació correcta de les metadades dels

S’avaluarà mitjançant

formularis digitalitzats

mostreig de 100
informes mensuals

1% factura mensual per cada
1% d’incidents addicional
1% factura mensual per cada
1% de registres erronis per sota
de 98%.

No facilitar la
documentació

20% sobre el preu/petició de la

Cerca i lliurament de la documentació custodiada

sol·licitada durant les

consulta per petició que no

sol·licitada de forma ordinària

primeres 48h en dies

compleixi el termini d’entrega

laborables en el 100%

establert

de les consultes
No facilitar la
documentació

40% sobre el preu/petició de la

Cerca i lliurament de la documentació custodiada

sol·licitada durant les

consulta per petició que no

sol·licitada de forma urgent

primeres 48h en dies

compleixi el termini d’entrega

laborables en el 100%

establert

de les consultes

Cerca i lliurament de la documentació custodiada
sol·licitada

No facilitar la

100% sobre el preu/petició de

documentació

la consulta

sol·licitada per no

1% de la facturació mensual pel

localització en els

total de serveis

cassos en els que es
confirma la entrega per
part de SEM

W. Obligacions contractuals essencials
L’empresa adjudicatària es compromet a:
• Iniciar el servei no més enllà de 15 dies des de la formalització del contracte,
sempre amb la formalització corresponent de l’acta d’inici del servei.
• El servei de traspàs de la documentació i les dades digitalitzades a la base de
dades del SEM i l’eliminació de l’entorn local del licitador, ha d’estar disponible
en un màxim 30 dies des de l’acceptació d’inici del servei

• En el 85% dels casos, el temps de recollida de la documentació assistencial del
SEM i els seu traspàs a la base de dades especificada pel SEM no superarà els
5 dies laborables.

•

La restitució al SEM de la documentació en paper restant a la finalització del
contracte, en la ubicació que determini SEM.

• Mantenir la confidencialitat, durant i després de l’execució del contracte, de tota
la informació a la qual pugui tenir accés durant el desenvolupament de la
prestació del servei, quedant prohibida la publicació, exposició i comercialització
de qualsevol informació que disposi durant la execució del servei objecte de
l’expedient. Les persones que pertanyin a l’equip de treball, independentment de
la seva funció, quedaran subjectes al compromís de confidencialitat que
s’estableix per l’adjudicatari.

• Informar als seus empleats, de forma explícita, de les condicions de
confidencialitats exigides. Ni l’adjudicatari, ni cap de les persones empleades pel
mateix, podran publicar, transferir, comercialitzar o distribuir la informació
obtinguda en el curs de la prestació contractada, a menys que SEM ho autoritzi
expressament.

• El contractista només pot destinar les dades de forma exclusiva a les finalitats
indicades a l’apartat “protecció de dades”.

• El contractista resta sotmès a la normativa nacional i de la Unió Europea sobre
protecció de dades.
• El contractista ha de presentar abans de la formalització del contracte, una
declaració sobre on estan ubicats els servidors i des d’on es prestaran els
serveis associats a aquests. Igualment haurà de comunicar qualsevol canvi en
les dades facilitades.

X. Modificació i/o resolució del contracte per aplicació de mesures d’estabilitat
pressupostària.
D’acord amb allò que Disposició Addicional Primera de la Llei 5/2017, de 28 de març,
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, el/s contracte/s administratiu/s
objecte d’aquesta licitació podran ser modificats o resolts per l’aplicació de mesures
d’estabilitat pressupostària.
Aquestes modificacions han de justificar-se per raons d’interès públic d’acord amb allò
previst a la LCSP, amb l’abast que resulti de les mesures d’estabilitat pressupostària a
aplicar, i els efectes que determini la legislació vigent aplicable.
Y. Responsable del contracte i mesa de contractació.
Responsable contracte: Sr. Salvador Cerezo Maturana
Mesa contractació:
President: Senyor Joan Ardiaca, Adjunt a Gerència.
Suplent: Senyor Daniel Gallart, Cap de Comptabilitat, Facturació i Pressupost.
Representant de l’assessoria jurídica del Servei Català de la Salut:
Senyora Sandra Pallarès, lletrada del Servei Català de la Salut
Suplent: Senyora Marta López, lletrada del Servei Català de la Salut.
Titular de l’òrgan de control intern: Senyor Jordi Arqué.
Suplent: Sra. Olga Ballesteros.
Vocal: Senyor Fernando García, Cap de Control de Qualitat i Marqueting.
Suplent: Senyor Salvador Cerezo, Cap de la Unitat de Seguretat i Serveis
Actuarà com a Secretari de la Mesa, amb veu però sense vot, el Senyor
Màrius Garcia i Andrade, cap de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació del
SEM i com a secretària suplent la Senyora Marta Jam, lletrada de l’Àrea
d’Assessoria Jurídica i Contractació del SEM.

Z. Presentació de mostres
No aplica

Z1.- Protecció de dades de caràcter personal
S’habilita el (contractista), encarregat del tractament, per tractar per compte de (òrgan
de contractació), responsable del tractament, les dades de caràcter personal
necessàries per prestar el servei.
Si: ☒

No: ☐

El tractament consistirà en:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Recollida i transport de l’arxiu històric del SEM, format per documentació
assistencial i administrativa.
Recollida i transport de la documentació generada, en suport paper, a partir de
l’inici del servei, tant de caràcter assistencial com administrativa.
Preparació i classificació dels informes assistencials i annexos generats per les
unitats assistencials del SEM.
Validació dels informes assistencials. Per facilitar el procés de validació, el
SEM lliurarà un fitxer de text pla amb dades clau dels afectats.
Digitalització i captació de dades dels informes assistencials i annexos, i
lliurament de les imatges i informació digitalitzada al SEM per el seu
enregistrament definitiu a la Base de dades del SEM. Un cop enregistrada
correctament la informació enviada a la BBDD de SEM, l’adjudicatari tindrà una
setmana per eliminar-ho del seu entorn local.
Custòdia de la documentació no digitalitzada.
Destrucció certificada de la documentació seguint indicacions de SEM.
Gestió de les sol·licituds de consulta i/o recuperació de documentació no
digitalitzada. Es preveu un volum de 120 consultes anuals.
Retorn, a la finalització del servei, de la documentació no digitalitzada
custodiada i no destruïda.

Concreció dels tractaments a realitzar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recollida
Registre
Estructuració
Conservació
Extracció
Consulta
Comunicació per transmissió
Interconnexió
Destrucció
Comunicació

