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NÚM. EXPEDIENT: 2020-062 – ACORD MARC PCF-SANITAT  
 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

PROCEDIMENT OBERT- NO HARMONITZAT  
 
ACORD MARC PER A L’HOMOLOGACIÓ DE DOS PROVEÏDORS 
D’ASSEGURANCES DE SALUT PRIVADA AMB  AVANTATGES FISCALS, A TRAVÉS 
DEL PLA DE COMPENSACIÓ FLEXIBLE, DESTINAT A TOT EL PERSONAL DE LA 
FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON- INSTITUT DE RECERCA 
(VHIR) 
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CLÀUSULA 1ª. ANTECEDENTS I OBJECTE DEL CONTRACTE.  
 
Des de finals de l’any 2012 i fins a data d’avui, la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron-
Institut de Recerca (VHIR) compta amb un Pla de Compensació Flexible (PCF o “VHIR-
FLEX”), per tal d’oferir als seus treballadors la possibilitat d’obtenir beneficis socials, destinant 
part del seu salari al PCF de manera voluntària (es tracta d’un sistema dels denominats “de 
substitució salarial”). 
 
El VHIR disposa d’un sistema de simulació fiscal personalitzat, a través de la plataforma 
informàtica d’una empresa externa, que no només permet fer simulacions a l’empleat amb 
tots els productes oferts, sinó que és l’eina a través de la qual l’empleat contracta els 
productes desitjats visualitzant quin serà el seu estalvi.  
 
La present licitació té per objecte homologar, mitjançant un acord marc, dues empreses 
proveïdores de pòlisses mèdiques colꞏlectives que donin cobertura dins del marc del Pla de 
Retribució Flexible als empleats i familiars d’aquests (cònjuge, parella de fet i descendents).  

Seguint el procediment de contractació pública preceptiu, el VHIR ha designat un mediador 
encarregat de la gestió i intermediació durant l'execució del contracte d’assegurança, a més 
de ser el proveïdor tecnològic del VHIR en matèria del Pla de Compensació Flexible 
(Plataforma del PCF).  

Totes les notificacions, avisos o comunicacions de qualsevol índole que es derivin del 
contracte seran cursats pel Prenedor de l’assegurança i/o Assegurats a la companyia 
asseguradora adjudicatària de la present licitació a través del mediador (corredoria 
d’assegurances) del VHIR i viceversa. 
 
 
 
CLÀUSULA 2ª. PRESSUPOST MÀXIM I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE.  
 
En aquesta licitació el valor estimat del contracte i el pressupost màxim de licitació no 
coincideixen. 
 

El pressupost total màxim d’aquest Acord Marc, s’estableix en “VUITANTA-VUIT MIL VUIT-
CENTS EUROS” (88.800,00€), al qual, si sumem l’import corresponent a l’IVA, “DIVUIT MIL 
SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS” (18.648,00€), fa un total de “CENT SET MIL 
QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS” (107.448,00€). 
 
Preus unitaris màxims 
 

 OPCIÓ A)  
o Cobertura sense Hospitalització (producte bàsic de consulta mèdica i proves 

diagnòstiques): 
o Prima mensual màxima: 26,00€ per persona assegurada. * 

 
 OPCIÓ B) 

o Cobertura amb Hospitalització (producte de Quadre Mèdic): 
o Prima mensual màxima: 48,00€ per persona assegurada. * 

 
(*Preus que el licitador podrà millorar en la seva Oferta econòmica-Sobre C). 
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El pressupost màxim de licitació s’obté de multiplicar la prima mensual màxima de cada 
producte x colꞏlectiu potencial estimat (100 persones, entre empleats i familiars; 50 de 
tipus A i 50 del tipus B) i finalment, x 24 mesos.  
 
 
NOTA IMPORTANT: Es tracta d’un import estimat, calculat a l’alça i partir de l’acceptació i 
l’èxit obtingut en la implantació d’aquest Pla de Retribució Flexible durant els anys anteriors. A 
més, pot variar i es podrà veure disminuït o incrementat a causa de noves incorporacions o 
finalitzacions de contracte. 
 
Per tant,  aquests imports màxims en cap cas són vinculants pel VHIR. D’aquesta forma, cada 
empresa homologada només percebrà la prima mensual adjudicada del número total de 
persones que hagin escollit assegurar-se sota la seva pòlissa durant la duració del present 
Acord Marc.  
 
 

D’aquesta forma, el valor estimat del present Acord Marc és de “CENT NORANTA-CINC MIL 
TRES-CENTS SEIXANTA MIL EUROS” (195.360,00€), al qual, si sumem l’import 
corresponent a l’IVA, “QUARANTA-UN MIL VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS” 
(41.025,60€), fa un total de “DOS-CENTS TRENTA-SIS MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC 
EUROS” (236.385,00€), 
 

Concepte Import (IVA exclòs) 

Pressupost base de licitació 
total 

88.800,00 euros 

Possibles modificacions 17.760,00 euros 

Possibles prorrogues 88.800,00 euros 

Total 195.360,00 euros 

 
 
 
Import establert per modificacions:  

S’estableix, d’acord a l’article 204 de la Llei 9/2017, la possibilitat de modificar l’import 
d’homologació de l’Acord Marc a l’alça, i fins a un 20% del pressupost total màxim de licitació, 
donat que sigui necessari incrementar el número d’assegurats.  Aquest import seria retribuït a 
l’empresa homologada de la mateixa manera i sota les mateixes condicions que regula el 
present plec. 
 
 
 
 
CLÀUSULA 3ª.- DURADA DEL CONTRACTE.  

La prestació d’aquest servei tindrà una durada inicial de dos (2) anys, iniciant-se el mateix el 
dia 1 de gener de 2021, amb possibilitat de pròrroga de dos (2) anys addicionals.  
 
En cas que sigui acordada la pròrroga per part de l’entitat contractant, serà obligatòria pel 
contractista, d’acord amb el que estableix l’article 29 de la LCSP. 
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CLÀUSULA 5ª. FACTURACIÓ I PAGAMENT. 
 
L’adjudicatària facturarà els serveis prestats a través de factures mensuals, segons les 
indicacions que el VHIR estableixi,  les quals hauran de ser enviades a la següent direcció de 
correu electrònic: factures@vhir.org   
 
L’empresa homologada seleccionada enviarà al mediador VHIR una única factura mensual 
que englobi totes les altes i moviments mensuals. El pagament d´aquestes factures es farà 
per part del VHIR a la compte corrent de l´empresa homologada corresponent, mitjançant 
transferència bancaria, així com indicar la referència “LICI-2020-62 ACORD MARC PCF-
SANITAT”. 
 
I tot això sens perjudici de les previsions concretes que s’estableixin, com a règim de 
facturació, en cadascun dels contractes derivats. 
 
Els pagaments es realitzaran mitjançant transferència bancària, amb venciment 30 dies, a 
comptar des de la data de la factura. D'acord amb el que estableix el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que regeix aquest contracte, no es revisaran els preus sota cap 
concepte. 
 
L’entitat contractant realitza el pagament del serveis un cop aquests s’hagin realitzat de forma 
parcial o total i un cop entrada la factura al seu registre. D’acord amb aquest paràmetre, no es 
contempla el pagament per avançat d’una part o de la totalitat del preu del contracte.  
 
En cap cas el contractista tindrà dret a la revisió de preus per cap concepte. 
 
 
 
CLÀUSULA 5ª. ABAST I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL SERVEI 

Aquest producte té la finalitat que el treballador/a del VHIR, així com els membres de la seva 
família directa, pugui destinar part del seu salari a disposar d’una assegurança mèdica 
privada, a través del VHIR-FLEX.  

Aquest producte ofereix la possibilitat de contractar una assegurança privada de salut amb 
diferents companyies i diferents serveis associats a cada pòlissa. 

El període de contractació a través del Pla de Compensació Flexible de la Fundació Hospital 
Universitari Vall d’Hebron-Institut de Recerca (VHIR-FLEX) serà anual (gener-desembre), 
excepte els casos de personal de nova incorporació al VHIR que podrà contractar el servei en 
el moment de la seva incorporació (sense necessitat d’omplir qüestionaris de salut ni aplicació 
de carències). 

L’import destinat a l’assegurança mèdica privada estarà exempt de tributació segons els límits 
l’establert a la normativa vigent (en l’actualitat, a partir de 500€/anuals per persona 
assegurada).  
 
L’import es detraurà a la nòmina del mes en el que sigui efectiva l’alta a la pòlissa de salut. 
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Exemple: si el treballador ha solꞏlicitat dins el període establert donar-se d’alta en una pòlissa 
mèdica, entre el dia 1 i el 5 del mes es farà la transferència a la mútua i a partir de la nòmina 
del mateix mes, se li anirà descomptant la quantitat corresponent.  
 
 
A continuació es detallen DADES i REQUERIMENTS per tal que les empreses interessades 
puguin presentar les seves ofertes per a dur a terme els serveis objecte del present plec: 
  
 
DADES D’INTERÈS: 
 
1.- Colꞏlectiu potencial estimat: 200 persones, entre empleats i familiars. 
2.- Ubicació : Barcelona i província 
3.- Edat del colꞏlectiu (Annex 1 - Taula amb dates de naixement dels 200 empleats VHIR) 
 
 
REQUERIMENTS OBLIGATORIS: 
 
1. Productes a cotitzar: 
 

a) Cobertura sense Hospitalització (producte bàsic de consulta mèdica i proves 
diagnòstiques). 

 
b) Cobertura amb Hospitalització (producte de Quadre Mèdic). 

 
L’empresa interessa en participar en el present procediment de licitació, haurà de presentar 
oferta tècnica incloent les dues tipologies de cobertures. L’empresa que només presenti 
una cobertura, quedarà automàticament descartada.  
 
 
 
2. Fixació de prima única per tot el colꞏlectiu i familiars sense diferenciació per edat o sexe i 
sense nº mínim d’altes. La prima haurà d´incloure: 
 
   * Cobertura dental 
   * Cobertura d´accident laboral i de transit 
   * altres cobertures addicionals que la companyia vulgui oferir. 
 
3. Període obert sense carències ni necessitat de complimentar qüestionaris de salut per: 
nous empleats contractats al VHIR i familiars, altes efectives al mes de Gener de 2020 i 
renovacions. 
 
4. Clàusula de continuïtat pactada per els empleats i els seus familiars que deixin l’empresa 
per qualsevol motiu – traspàs amb manteniment d’antiguitat i acceptació de preexistències. 
 
5. Operativa:  
 

- Per la posada en marxa de la pòlissa, l´empresa homologada seleccionada rebrà totes 
les altes a través d’un fitxer Excel que enviarà el mediador nomenat pel VHIR abans 
del 15 de desembre per tramitar les altes amb efecte 1 de Gener 2021. 

 
- Mensualment, el mediador comunicarà a l’empresa/es homologada/es 

seleccionada/es els moviments d´altes i baixes que es produeixin per part dels 
empleats. 
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- L’empresa/es homologada/es seleccionada/es enviarà al mediador VHIR una única 

factura mensual que englobi totes les altes i moviments mensuals. El pagament 
d´aquestes factures es farà per part del VHIR a la compte corrent de l´empresa 
homologada corresponent, mitjançant transferència bancaria.  

 
- Totes les empreses homologades hauran de garantir una predisposició, comunicació i 

cooperació fluida tant amb el mediador anomenat pel VHIR com el propi VHIR.  
 
 

CLÀUSULA 6ª. CONFIDENCIALITAT, PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL, I PROPIETAT INTELꞏLECTUAL. 
 
Sense perjudici del que disposa la legislació vigent en matèria de propietat intelꞏlectual, 
protecció de dades de caràcter personal i de confidencialitat, l’empresa que resulti 
homologada del present procediment de licitació, es comprometrà expressament, a no donar 
la informació i/o dades proporcionades per el VHIR, o qualsevol ús no previst en el present 
Plec, i/o expressament autoritzat per el Cap de la Unitat assignat.  
 
L’empresa homologada de l’Acord Marc que es derivi del present procediment de licitació, 
haurà de fer extensives als empleats que adscrigui al servei, les obligacions contingudes i 
assumides per l’empresa homologada, en referència a la confidencialitat, propietat 
intelꞏlectual i protecció de dades, en particular les relatives al secret, la reserva y 
confidencialitat de tota la informació que en virtut del servei pugui tenir coneixement. 
 
S’entendran cedits en exclusiva a favor del VHIR a tot el món, per al temps màxim establert 
en les lleis i/o tractats internacionals vigents que resultin d’aplicació i per a la seva explotació 
a través de qualsevol format i/o modalitat d’explotació, tots els drets, inclosos els d’explotació 
sobre qualsevol descobriment, invenció, creació, obra, procediment, idea, tècnica, dibuix, 
disseny, imatge o qualsevol altre dret de propietat intelꞏlectual o industrial generat, plantejat o 
adquirit com a conseqüència de la tasca desenvolupada per l’empresa homologada de l’Acord 
Marc que es derivi del present procediment de licitació (en endavant, “Propietat Intelꞏlectual 
i/o Industrial”), i que derivin directa o indirectament de la relació entre VHIR i l’empresa 
homologada de l’Acord Marc que es derivi del present procediment de licitació. 
 
L’empresa homologada de l’Acord Marc que es derivi del present procediment de licitació 
s’obliga a informar al VHIR de qualsevol descobriment, creació, invent, idea o qualsevol altre 
element que constitueixi o sigui susceptible de constituir un dret de Propietat Industrial i/o 
Intelꞏlectual i que desenvolupi parcial o totalment durant la vigència de l’Acord Marc que es 
derivi del present procediment de licitació.  
 
En el supòsit de que l’empresa homologada de l’Acord Marc que es derivi del present 
procediment de licitació descobrís o desenvolupés qualsevol creació de propietat intelꞏlectual 
o industrial, s’entendrà que l’esmentat descobriment o desenvolupament constitueix 
informació confidencial del VHIR. 
 
L’empresa homologada de l’Acord Marc que es derivi del present procediment de licitació 
s’obliga a signar tots aquells documents públics i/o privats que siguin necessaris, a lliure 
discreció del VHIR, per a permetre l’acreditació de la titularitat del VHIR o l’adequada 
protecció dels referits drets de Propietat Intelꞏlectual i/o Industrial a favor de la mateixa o de 
qualsevol tercer designat per aquest. 
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L’empresa homologada de l’Acord Marc que es derivi del present procediment de licitació 
autoritza al VHIR per a la transformació, modificació, publicació, comunicació pública i 
explotació per qualsevol mitjà de les obres que desenvolupi com a conseqüència de la 
execució del contracte que es derivi del present procediment de licitació.  
 
 
 
CLÀUSULA 7ª. RESPONSABLE DEL CONTRACTE. 
 
La responsable del contracte és la Directora de RRHH i la Unitat Legal del VHIR, a qui li 
correspondrà bàsicament, entre d’altres, les funcions de gestió i supervisió del servei 
contractat, conformar la facturació que emeti el servei; seguiment, control i dictat de les 
instruccions necessàries per la bona execució del contracte; determinar si la prestació 
realitzada s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i 
recepció del contracte a la seva finalització, i donar compliment a les obligacions 
assumides per la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca 
(VHIR) en aquest contracte. 
 
 
 
CLÀUSULA 8ª. CRITERIS DE VALORACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR (50 
PUNTS). 
 
Els criteris que a continuació s’indiquen, s’avaluaran mitjançant judicis de valor i 
s’aplicaran d’acord al contingut del sobre nº 2. La valoració es farà per comparació de les 
ofertes presentades. Es donarà més puntuació a la oferta que s’ajusti millor al demanat 
en el Plec de Prescripcions Tècniques. La resta d’ofertes es puntuaran proporcionalment 
per comparació. No es valorarà informació no rellevant. 
 
 
 
Plantejament general del servei  (fins un màxim de 50 punts) 
 
Visió general del servei objecte de la contractació i acatament de totes les condicions 
tècniques especificades en el present plec: 
 

 1.1- Productes cotitzats: detall de totes les cobertures incloses en cada una de 
les modalitats de pòlissa requerides, així com les exclusions en cada una 
d’elles: 

 
a) Cobertura sense Hospitalització (producte bàsic de consulta mèdica i proves 
diagnòstiques). 

 
b) Cobertura amb Hospitalització (producte de Quadre Mèdic). 

 
 

 1.2- Fixació de prima única per tot el colꞏlectiu i familiars sense diferenciació per 
edat o sexe. La prima haurà d´incloure: 

 
   * Cobertura dental 
   * Cobertura d´accident laboral i de transit 
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   * altres cobertures addicionals que la companyia vulgui oferir 
 
 

 1.3- Fixació de prima única per tot el colꞏlectiu i familiars sense número mínim 
d’altes. 

 
 1.4- Període obert sense carències ni necessitat de complimentar qüestionaris 

de salut per: nous empleats contractats al VHIR i familiars, altes efectives al mes 
de Gener de 2021 i renovacions. 

 
 

 1.5- Clàusula de continuïtat pactada per els empleats i els seus familiars que 
deixin l’empresa per qualsevol motiu – traspàs amb manteniment d’antiguitat i 
acceptació de preexistències. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, a 25 de setembre de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÓRGAN DE CONTRACTACIÓ. 

Dr. Joan X. Comella Carnicé  
Director  
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 
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