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RESOLUCIÓ DE CONSULTES PER PART D’EMPRESES INTERESSADES AL 
PROCEDIMENT DE LICITACIÓ QUE CONSTA EN LA PÀGINA WEB PERFIL DEL 
CONTRACTANT PEL SERVEI DE MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT D’EVOLUTIUS 
DE SHAREPOINT DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - 
INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
 
 
 

LICI -2020-046 SERVEI DE MANTENIMENT SHAREPOINT 
 

I. Que, davant la consulta de diferents empreses a dubtes plantejats i derivats del present 
procediment de contractació, s’ha advertit, l a necessitat d’ampliar la informació descrita a 
la Licitació a traves de la resolució dels següents dubtes. 

 
II. Que, mitjançant el present document, es procedeix a deixar constància de l’esmentat 

aclariment i a respondre els dubtes plantejats per les empreses interessades al present 
procediment. 

 

1. A la plana 4 del plec tècnic, es fa referència a “Consultors de desenvolupament de 
SharePoint i/o Nintex (certificats Nintex Workflow Pro i Nintex Workflows 2013)”. Es 
menciona com un dels perfils que es poden incloure, però entenem que no és una condició 
imprescindible el fet de tenir una persona certificada en aquesta tecnologia. És correcte?  

No és obligat tenir el certificat, però es valorarà positivament en la puntuació.  

2. En cas contrari, pel que entenem de la lectura de la documentació, aquest perfil es podria 
aconseguir mitjançant la col·laboració amb una altra entitat. És condició imprescindible el fet 
d’informar de l’entitat col·laboradora per poder optar a la licitació. 

En cas de col·laborar amb una altre entitat s’haurà de comunicar a la seva oferta i DEUC. 

3. UBICACIÓ I HORARI. A la clàusula 7 del plec tècnic s’indica un ANS però no la ubicació i horari 
dels treballs. Les preguntes son:  

1. Quins horaris s’estipulen pel servei? (entenent que hi ha una millora valorable que es 
l’ampliació d’aquests horaris)  

Els horaris han de ser els mateixos del VHIR: 8-17 (ampliable a 18 I divendres de 8-15). 

2. Quina és la ubicació de prestació del servei? Es podrà realitzar en remot des de les 
oficines de l’adjudicatari?  

Es pot realitzar a remot però s’haurà de treballar en el VHIR quan sigui requerit.  

4. MILLORES ADDICIONALS. La bossa d’hores per intervencions, consultes i peticions 
relacionades amb els equips indicats que es valora, s’ha d’expressar com a número d’hores a 
cost zero que ofereix l’adjudicatari o té algun altre sentit 

La idea de la Unitat Responsable del present procediment de contractació, es posar 
hores a cost 0 fora de l’horari habitual. 

 

5. OFERTA ECONÒMICA. L’oferta econòmica no es única doncs hi ha diferents preus/hora per 
cada perfil. Com es valorarà exactament en la fórmula el paràmetre de “valor de l’oferta”? 

 

El presupuesto máximo ira extinguiéndose en base a los Servicios que precise la unidad 
responsable del contrato en base a los precios hora adjudicados por cada perfil 
profesional, tal como se establece en los pliegos. 
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En cuanto a la valoración económica, El valor de la oferta más ventajosa será el precio 
más bajo, y la oferta a valorar, la oferta que se está teniendo en cuenta para extraer la 
puntuación que corresponda. 
 
El cálculo se hará en base al precio hora ofertado por cada perfil profesional, y 
posteriormente con el promedio de las puntuaciones otorgadas a cada empresa. 

 

 

III. S’acorda així mateix, en la mesura del possible, comunicar a totes aquelles 
empreses i persones que hagin tingut accés i s’hagin descarregat el Plec de Condicions 
Tècniques i Plec de Condicions Particulars d’aquest Procediment l’esmentada 
rectificació, als efectes pertinents. 

 
 
 
 

Barcelona a 10 de juliol de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

Dr. Joan X. Comella Carnicé 

Director 
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