CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT
FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

MEMÒRIA DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT AMB L’OBJECTIU DE
PREPARAR LA LICITACIÓ DE SERVEIS ADMINISTRATIUS D’ATENCIÓ A
PACIENTS ESTRANGERS, AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA
DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU.

1.- OBJECTIU DE LA CONSULTA

Es convoca la present consulta al mercat amb l’objectiu de definir el servei
administratiu d’atenció sanitària privada a pacients estrangers, amb destí la Fundació
de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, la FGS).

La informació relativa a la consulta es troba publica al perfil del contractant de la FGS;
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&keyword=sant+pau&idCap=4373006&ambit=&

La consulta es realitza d’acord amb allò establert a l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directes del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

La documentació que es lliura als possibles interessats a participar en la consulta és la
següent;

1.- La present memòria
2.- Qüestionari a omplir pels interessats en la consulta, amb les seves propostes
organitzatives
2.- DESCRIPCIÓ DE LES NECESSITATS A SATISFER

El contracte inclou dos tipus de serveis;
(i)

El d’atenció presencial del pacient: El servei s’iniciaria en el mostrador
d’admissions a urgències, en el que el personal que executi el servei (en
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endavant, el personal) donarà suport al personal intern de la FGS per tal d’obrir la
història clínica al sistema informàtic de la fundació.
Així mateix, el personal haurà de recavar les dades administratives i de
finançament del pacient, tot i comprovant si el pacient;

1) Té la condició d’assegurat d’acord amb allò establert a;
-

Reial decret 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició
d’assegurat i de beneficiari a efectes de l’assistència sanitària a
Espanya, a càrrec de fons públics, a través del Sistema Nacional de
Salut;

-

LLEI 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària
amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut

-

Instrucció 08/2015 de 22 de juliol de 2015. Accés a l’assistència
sanitària de cobertura pública del CatSalut als ciutadans estrangers
empadronats a Catalunya que no tenen la condició d’assegurats o
beneficiaris del Sistema Nacional de Salut

2)

No té la condició d’assegurat i el finançament del seu tractament es farà a
càrrec de;
-

Assegurança de salut

-

Finançament privat

En aquests dos últims supòsits, el personal s’encarregarà de;

-

Cas que el tractament l’aboni una asseguradora privada, fer les gestions
necessàries per obtenir els permisos pertinents per al tractament.

-

Si el tractament l’abona el propi pacient, explicar el cost que tindrà així
com els terminis i sistemes de pagament admesos per la FGS.

Així, el personal encarregat de l’execució del servei haurà de, com a mínim, executar
les següents tasques;

-

Donar suport al personal intern per tal de donar d’alta al pacient en el servei
informàtic de l’hospital.
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Cas que el pacient tingui la condició d’assegurat: recavar la documentació
necessària per facturar el servei i traspassar-ho al departament de facturació
de la FGS

-

Cas que el finançament sigui a càrrec d’una asseguradora o privat: recavar la
documentació necessària per facturar el servei

-

Gestionar el pagament amb l’asseguradora

-

Gestionar el pagament amb el pacient

-

Servei de recobrament d’impagats

Finalment, l’adjudicatari s’encarregarà de tramitar el cobrament de la factura emesa
per la FGS. En tot cas, el servei es considerarà executat satisfactòriament, amb la
liquidació de la despesa per part de l’obligat al pagament.

(ii) El de recobrament de factures d’assistència sanitària privada, tramitades en
primera instància per la FGS: En aquest cas, la FGS traspassarà a l’adjudicatari la
gestió de les factures d’atenció sanitària privada a pacients estrangers, que no hagin
estat satisfetes –per l’usuari o un tercer responsable del seu abonament- una vegada
el seu pagament hagi estat reclamat en temps i forma per la FGS.

En aquest cas, el personal encarregat de l’execució del servei haurà de, com a mínim,
executar les següents tasques;
-

Servei de recobrament d’impagats.

-

El servei pot incloure la necessitat de tramitar el pagament, en el país d’origen
del pacient.

En tot cas, el servei es considerarà executat satisfactòriament, amb la liquidació de la
despesa per part de l’obligat al pagament.
3.- PERSONAL QUE EXECUTARÀ EL SERVEI

o

El servei haurà de ser executat per personal amb el següent perfil professional;
Nivell formatiu mínim: FP2 administratiu
Idiomes, mínim: català, castellà, anglès i rus
Facilitat de tracta i empatia envers pacients i familiars
Domini d’eines ofimàtiques: word, excel, SAP
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L’horari mínim del servei serà de 9h a 21h, ininterromput, de dilluns a
diumenge, 365 dies/any. L’empresa adjudicatària haurà de garantir que el
servei estigui sempre disponible, atès això, haurà de cobrir les baixes per
malaltia, vacances, etc., en un termini màxim de 2 hores.

o

Respecte del recobrament de factures que hagin estat exigides directament per
la FGS, el servei pot incloure la necessitat de disposar de personal qualificat
(advocats, etc.) en el país d’origen del pacient.

o

El lloc d’ubicació del personal serà la recepció d’Urgències de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau. La FGS posarà a disposició del personal un espai físic
en el que treballar, així com un equip informàtic amb els programes necessaris
per executar el servei, inclòs un datàfon per fer el cobrament. Qualsevol altre
tipus de material, anirà a càrrec de l’empresa.

o

En el cas de recobrament de factures tramitades en primera instància per la
FGS, s’executarà el servei a la seu de l’adjudicatari i/o al país d’origen del
pacient.

4.- VOLUM ACTUAL DEL SERVEI

El volum de pacients atesos actualment sota aquest servei és de, aproximadament,
600 persones, que representen una facturació de, aproximadament, 450.000 euros
any. La FGS considera que aquest número es mantindrà estable durant el termini
d’execució del contracte atès que no ha variat, significativament, en els últims cinc
anys. Les puntes de treball es donen en èpoques de vacances; estiu, setmana santa i
Nadal.
5.- PREVISIÓ LICITACIÓ POSTERIOR

Pressupost de licitació: 120.000 euros, IVA exclòs
Termini d’execució: 2 anys
Revisió de preus: no contemplada
Pagament per objectius: Si. El pagament per objectius anirà vinculat a
l’abonament en temps i forma del servei assistencial prestat.
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6.- OBJECTIUS DE LA CONSULTA

Garantir el cobrament del servei assistencial privat, per assegurar la
sostenibilitat de la FGS
Valorar alternatives al servei que permetin garantir la cobertura del mateix, ja
sigui de manera presencial, ja sigui mitjançant sistemes telemàtics.
Garantir que el pressupost de licitació s’ha calculat correctament, especialment
per assegurar que el salari del personal sigui adequat al seu conveni laboral
Proposar sistemes de comunicació entre l’adjudicatari i la FGS que permetin
visualitzar l’estat de la tramitació amb les asseguradores o els pacients
Proposar un sistema de contraprestació, amb preu unitari per factura cobrada i
amb un disseny de pagament per objectius.
Analitzar la conveniència de dividir el contracte en dos lots o la necessitat que
el mateix l’executi un únic adjudicatari.
Analitzar la conveniència d’internalitzar part del servei, cas que l’execució
global sigui inviable.
Analitzar l’adequació del servei a la Llei de Protecció de Dades

En definitiva, l’objectiu de la consulta és conèixer l’estructura, oferta del mercat i
viabilitat del servei proposat. Cas contrari, la FGS estudiarà internalitzar total o
parcialment, el servei. Tanmateix, la participació en la consulta no té cap efecte
vinculant ni tampoc suposa un requisit previ per participar en la licitació posterior, cas
que –finalment- es decideixi portar-la a terme.
7.- OPERADORS ECONÒMICS QUE PODRAN PARTICIPAR EN LA CONSULTA

Podran participar-hi les persones físiques i jurídiques del sector econòmic objecte de
contractació, els agents socials de les organitzacions empresarials i les autoritats
independents que tinguin interès en la presentació de propostes. La consulta no
suposa cap cost econòmic pels participants. Cas d’existir-hi l’hauran de suportar els
participants, sense que pertoqui cap reclamació, per a aquest concepte, a la FGS:
8.- DESENVOLUPAMENT DE LA CONSULTA PRELIMINAR

La consulta es publicarà en el perfil del contractant de la FGS
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Des del dia següent al de la publicació, els possibles interessats tindran un
termini de 15 dies naturals per presentar sol·licitud de participació, tot i lliurant,
omplert, el formulari que s’annexa com a document primer.
La consulta preliminar es farà mitjançant entrevista individualitzada, on hi
participaran la cap del Servei de Contractació assistida per tècnics del
departament de facturació i departament d’admissions de la FGS.
En tot cas, la FGS podrà convidar al operadors econòmics que treballen al
sector objecte de contractació a partir de comunicacions personalitzades, per
tal de garantir el màxim de concurrència.
L’entrevista es farà mitjançant un guió que inclourà; introducció de l’operador,
presentació del formulari (explicació detallada de la proposta), torn de
preguntes i respostes i cloenda
Finalitzades les consultes preliminars, el servei de Contractació emetrà un
informe de les actuacions realitzades.
Finalment i a partir de l’informe final, el Servei gestor del contracte emetrà
l’informe de necessitat i elaborarà els corresponents plecs tenint en compte els
resultats de les consultes realitzades. Tanmateix, cas que la FGS consideri que
l’externalització del servei no és viable, ho justificarà en el referit informe final.

9. DURADA DE LES CONSULTES PRELIMINARS:
El període estimat de realització de la consulta preliminar del mercat serà
d’aproximadament, quatre setmanes, a partir del dia següent al de recepció de
qüestionari.

10.- ANNEXES

S’adjunten com a annexes a la present memòria, els següents documents ;

1.- Qüestionari d’avaluació del servei proposat
2.- Annexes al qüestionari
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MEMÒRIA DE LA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT AMB L’OBJECTIU DE
PREPARAR LA LICITACIÓ DE SERVEIS ADMINISTRATIUS D’ATENCIÓ A
PACIENTS ESTRANGERS, AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA
DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU.

1.- OBJECTIU DE LA CONSULTA

Es convoca la present consulta al mercat amb l’objectiu de definir el servei
administratiu d’atenció sanitària privada a pacients estrangers, amb destí la Fundació
de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, la FGS).

La informació relativa a la consulta es troba publica al perfil del contractant de la FGS;
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&keyword=sant+pau&idCap=4373006&ambit=&

La consulta es realitza d’acord amb allò establert a l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directes del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

La documentació que es lliura als possibles interessats a participar en la consulta és la
següent;

1.- La present memòria
2.- Qüestionari a omplir pels interessats en la consulta, amb les seves propostes
organitzatives
2.- DESCRIPCIÓ DE LES NECESSITATS A SATISFER

El contracte inclou dos tipus de serveis;
(i)

El d’atenció presencial del pacient: El servei s’iniciaria en el mostrador
d’admissions a urgències, en el que el personal que executi el servei (en
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endavant, el personal) donarà suport al personal intern de la FGS per tal d’obrir la
història clínica al sistema informàtic de la fundació.
Així mateix, el personal haurà de recavar les dades administratives i de
finançament del pacient, tot i comprovant si el pacient;

1) Té la condició d’assegurat d’acord amb allò establert a;
-

Reial decret 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició
d’assegurat i de beneficiari a efectes de l’assistència sanitària a
Espanya, a càrrec de fons públics, a través del Sistema Nacional de
Salut;

-

LLEI 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària
amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut

-

Instrucció 08/2015 de 22 de juliol de 2015. Accés a l’assistència
sanitària de cobertura pública del CatSalut als ciutadans estrangers
empadronats a Catalunya que no tenen la condició d’assegurats o
beneficiaris del Sistema Nacional de Salut

2)

No té la condició d’assegurat i el finançament del seu tractament es farà a
càrrec de;
-

Assegurança de salut

-

Finançament privat

En aquests dos últims supòsits, el personal s’encarregarà de;

-

Cas que el tractament l’aboni una asseguradora privada, fer les gestions
necessàries per obtenir els permisos pertinents per al tractament.

-

Si el tractament l’abona el propi pacient, explicar el cost que tindrà així
com els terminis i sistemes de pagament admesos per la FGS.

Així, el personal encarregat de l’execució del servei haurà de, com a mínim, executar
les següents tasques;

-

Donar suport al personal intern per tal de donar d’alta al pacient en el servei
informàtic de l’hospital.
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Cas que el pacient tingui la condició d’assegurat: recavar la documentació
necessària per facturar el servei i traspassar-ho al departament de facturació
de la FGS

-

Cas que el finançament sigui a càrrec d’una asseguradora o privat: recavar la
documentació necessària per facturar el servei

-

Gestionar el pagament amb l’asseguradora

-

Gestionar el pagament amb el pacient

-

Servei de recobrament d’impagats

Finalment, l’adjudicatari s’encarregarà de tramitar el cobrament de la factura emesa
per la FGS. En tot cas, el servei es considerarà executat satisfactòriament, amb la
liquidació de la despesa per part de l’obligat al pagament.

(ii) El de recobrament de factures d’assistència sanitària privada, tramitades en
primera instància per la FGS: En aquest cas, la FGS traspassarà a l’adjudicatari la
gestió de les factures d’atenció sanitària privada a pacients estrangers, que no hagin
estat satisfetes –per l’usuari o un tercer responsable del seu abonament- una vegada
el seu pagament hagi estat reclamat en temps i forma per la FGS.

En aquest cas, el personal encarregat de l’execució del servei haurà de, com a mínim,
executar les següents tasques;
-

Servei de recobrament d’impagats.

-

El servei pot incloure la necessitat de tramitar el pagament, en el país d’origen
del pacient.

En tot cas, el servei es considerarà executat satisfactòriament, amb la liquidació de la
despesa per part de l’obligat al pagament.
3.- PERSONAL QUE EXECUTARÀ EL SERVEI

o

El servei haurà de ser executat per personal amb el següent perfil professional;
Nivell formatiu mínim: FP2 administratiu
Idiomes, mínim: català, castellà, anglès i rus
Facilitat de tracta i empatia envers pacients i familiars
Domini d’eines ofimàtiques: word, excel, SAP
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L’horari mínim del servei serà de 9h a 21h, ininterromput, de dilluns a
diumenge, 365 dies/any. L’empresa adjudicatària haurà de garantir que el
servei estigui sempre disponible, atès això, haurà de cobrir les baixes per
malaltia, vacances, etc., en un termini màxim de 2 hores.

o

Respecte del recobrament de factures que hagin estat exigides directament per
la FGS, el servei pot incloure la necessitat de disposar de personal qualificat
(advocats, etc.) en el país d’origen del pacient.

o

El lloc d’ubicació del personal serà la recepció d’Urgències de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau. La FGS posarà a disposició del personal un espai físic
en el que treballar, així com un equip informàtic amb els programes necessaris
per executar el servei, inclòs un datàfon per fer el cobrament. Qualsevol altre
tipus de material, anirà a càrrec de l’empresa.

o

En el cas de recobrament de factures tramitades en primera instància per la
FGS, s’executarà el servei a la seu de l’adjudicatari i/o al país d’origen del
pacient.

4.- VOLUM ACTUAL DEL SERVEI

El volum de pacients atesos actualment sota aquest servei és de, aproximadament,
600 persones, que representen una facturació de, aproximadament, 450.000 euros
any. La FGS considera que aquest número es mantindrà estable durant el termini
d’execució del contracte atès que no ha variat, significativament, en els últims cinc
anys. Les puntes de treball es donen en èpoques de vacances; estiu, setmana santa i
Nadal.
5.- PREVISIÓ LICITACIÓ POSTERIOR

Pressupost de licitació: 120.000 euros, IVA exclòs
Termini d’execució: 2 anys
Revisió de preus: no contemplada
Pagament per objectius: Si. El pagament per objectius anirà vinculat a
l’abonament en temps i forma del servei assistencial prestat.
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6.- OBJECTIUS DE LA CONSULTA

Garantir el cobrament del servei assistencial privat, per assegurar la
sostenibilitat de la FGS
Valorar alternatives al servei que permetin garantir la cobertura del mateix, ja
sigui de manera presencial, ja sigui mitjançant sistemes telemàtics.
Garantir que el pressupost de licitació s’ha calculat correctament, especialment
per assegurar que el salari del personal sigui adequat al seu conveni laboral
Proposar sistemes de comunicació entre l’adjudicatari i la FGS que permetin
visualitzar l’estat de la tramitació amb les asseguradores o els pacients
Proposar un sistema de contraprestació, amb preu unitari per factura cobrada i
amb un disseny de pagament per objectius.
Analitzar la conveniència de dividir el contracte en dos lots o la necessitat que
el mateix l’executi un únic adjudicatari.
Analitzar la conveniència d’internalitzar part del servei, cas que l’execució
global sigui inviable.
Analitzar l’adequació del servei a la Llei de Protecció de Dades

En definitiva, l’objectiu de la consulta és conèixer l’estructura, oferta del mercat i
viabilitat del servei proposat. Cas contrari, la FGS estudiarà internalitzar total o
parcialment, el servei. Tanmateix, la participació en la consulta no té cap efecte
vinculant ni tampoc suposa un requisit previ per participar en la licitació posterior, cas
que –finalment- es decideixi portar-la a terme.
7.- OPERADORS ECONÒMICS QUE PODRAN PARTICIPAR EN LA CONSULTA

Podran participar-hi les persones físiques i jurídiques del sector econòmic objecte de
contractació, els agents socials de les organitzacions empresarials i les autoritats
independents que tinguin interès en la presentació de propostes. La consulta no
suposa cap cost econòmic pels participants. Cas d’existir-hi l’hauran de suportar els
participants, sense que pertoqui cap reclamació, per a aquest concepte, a la FGS:
8.- DESENVOLUPAMENT DE LA CONSULTA PRELIMINAR

La consulta es publicarà en el perfil del contractant de la FGS
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Des del dia següent al de la publicació, els possibles interessats tindran un
termini de 15 dies naturals per presentar sol·licitud de participació, tot i lliurant,
omplert, el formulari que s’annexa com a document primer.
La consulta preliminar es farà mitjançant entrevista individualitzada, on hi
participaran la cap del Servei de Contractació assistida per tècnics del
departament de facturació i departament d’admissions de la FGS.
En tot cas, la FGS podrà convidar al operadors econòmics que treballen al
sector objecte de contractació a partir de comunicacions personalitzades, per
tal de garantir el màxim de concurrència.
L’entrevista es farà mitjançant un guió que inclourà; introducció de l’operador,
presentació del formulari (explicació detallada de la proposta), torn de
preguntes i respostes i cloenda
Finalitzades les consultes preliminars, el servei de Contractació emetrà un
informe de les actuacions realitzades.
Finalment i a partir de l’informe final, el Servei gestor del contracte emetrà
l’informe de necessitat i elaborarà els corresponents plecs tenint en compte els
resultats de les consultes realitzades. Tanmateix, cas que la FGS consideri que
l’externalització del servei no és viable, ho justificarà en el referit informe final.

9. DURADA DE LES CONSULTES PRELIMINARS:
El període estimat de realització de la consulta preliminar del mercat serà
d’aproximadament, quatre setmanes, a partir del dia següent al de recepció de
qüestionari.

10.- ANNEXES

S’adjunten com a annexes a la present memòria, els següents documents ;

1.- Qüestionari d’avaluació del servei proposat
2.- Annexes al qüestionari
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