3.-FORMULARI DE LA PROPOSTA PRESENTADA A LA CONSULTA PRELIMINAR AL
MERCAT D’EINA INFORMÀTICA PER LA GESTIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT
LABORAL DEL SEM

1. Títol de la proposta presentada pel participant:

2. Dades de l’entitat participant:
2.1.Nom/Raó social:

2.2.DNI o NIF:
2.3.Sector o àmbit d’activitat a què pertany:

2.4.Representant legal:

2.5.Col·laboradors/es (si és el cas):

3. Tipologia d’organisme:(marqui l’opció corresponent)
 Persona física
 Persona jurídica (pública o privada):
 Centre d’investigació:
 Universitat:
 Altres (especificar):

4. Dades de la persona de contacte:
4.1.Nom i cognoms:

4.2.Adreça electrònica:

4.3.Telèfon de contacte:

5. Breu descripció de l’entitat participant (activitat principal i sector del mercat):

6. Breu descripció de la proposta:

6.1.

Existeix una solució a la gestió i traçabilitat de documentació i registres relacionats
amb els treballadors com pot ser consentiment a reconeixements mèdics, entrega
d’EPI o entrega d’informació de manera totalment digital?

6.2.

Existeix una solució per a la formació i sensibilització dels treballadors amb un
disseny i format atractiu i flexible en la seva configuració, a la que es pugui accedir
a través de diferents tipus de terminals?

6.3.

La solució proposada és de fàcil configuració i adaptable davant possibles canvis
procedimentals o legislatius?

7. Innovació i/o beneficis que ofereix la proposta en relació al mercat:

8. Estat del desenvolupament actual de la proposta (determinar si es troba en fase de
projecte, desenvolupament, si ja s’està comercialitzant,...)

9. Valoració aproximada de costos directes i indirectes (solució, manteniment, llicències,
allotjament,...)

10. Relació i breu descripció d’informació complementària que s’adjunta.

11. Declaracions preceptives
11.1.

11.2.

El subjecte proposant autoritza expressament al SEM l’ús del contingut de la proposta
presentada, limitant-se aquest a la seva possible incorporació a les prescripcions
reguladores del procediment d’adjudicació que, en el seu cas, es tramiti.
El subjecte proposant consent expressament que aquest òrgan de contractació adopti les
mesures necessàries per a mantenir accessible i actualitzada la informació corresponent
sobre la proposta presentada, d’acord amb el règim de publicitat i confidencialitat previst
en el document regulador de la present consulta preliminar al mercat.

