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NÚM. EXPEDIENT: 2021-003 AVALUADOR FREELANCE DEL PROJECTE CRESCER 

 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA – PROCEDIMENT OBERT 
 
SERVEI DE CONTRACTACIÓ D’UN AVALUADOR FREELANCE DESTINAT AL 
PROJECTE “D’INVESTIGACIÓ OPERATIVA CONTRA LA DESNUTRICIÓ INFANTIL 
CRÒNICA A ANGOLA” (PROJECTE CRESCER)-FED/2020/418-106 DE LA FUNDACIÓ 
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR).  
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Clàusula 1. Objecte de la licitació. 
 
L’objecte de la present licitació son tasques de avaluador del projecte “Investigació 
operativa contra la desnutrició infantil crònica a Angola” (Projecte CRESCER)-
FED/2020/418-106 de la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron-Institut de Recerca 
(VHIR). 
 

Al llarg d’aquest plec es descriuen concretament les tasques incloses dins l’objecte 
d’aquest contracte, així com l’abast del servei proposat. 
 
 
 
Clàusula 2. Pressupost màxim de licitació. 
 

En aquesta licitació el valor estimat del contracte i el pressupost màxim de licitació no 
coincideixen. 
 

El pressupost total màxim per aquesta licitació, corresponent a la duració inicial, és de     
“TRENTA-CINC MIL SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS (35.765,00€)”, al qual, si se 
li suma l’import de “SET MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC 
CENTIMS (7.510,65€) corresponent a l’IVA, suma un total de “QUARANTA-TRES MIL 
DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC 
CENTIMS”  (43.275,65€). 

 
Per tant, el valor estimat del contracte, s’estableix en “SETANTA-VUIT MIL SIS-CENTS 
VUITANTA-TRES EUROS” (78.683,00 €), que si li sumen l’import corresponent a l’IVA, 
SETZE MIL CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS” 
(16.523,43€), fa un total de “NORANTA-CINC MIL DOS-CENTS SIS EUROS AMB 
QUARANTA-TRES CENTIMS” (95.206,43€) 
 

Concepte Import (IVA exclòs) 

Pressupost base de licitació 
total 
 
 

35.765,00 euros 

Possibles modificacions 7.153,00 euros 

Possibles pròrrogues 35.765,00 euros 

Total 78.683,00 euros 

 

Import establert per modificacions: 
 
S’estableix d’acord a l’article 204 de la L9/2017 la possibilitat de modificar el contracte a 
l’alça, i fins a un 20% del pressupost total màxim de licitació. Import que serà retribuït a 
l’empresa de la mateixa manera i sota les mateixes condicions que regules el present 
plec, prèvia presentació per part de l’adjudicatari de la factura. 
 
 
*** El servei ha de complir amb tots els requeriments legals en el moment de la 
contractació, i durant tota la vigència del contracte. 
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Clàusula 3. Durada del contracte. 

La prestació del servei objecte de la present licitació tindrà una duració inicial d’un (1) 
any prorrogable per un (1) any addicional.  
 
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.  
 
 
 
Clàusula 4. Característiques tècniques del servei. 
 
L’objectiu general del Projecte CRESCER és contribuir a la transferència d’evidències i 
coneixements sobre l’eficàcia de diferents accions específiques i sensibles a la nutrició en 
el context de la crisi angolana durant i després de la pandèmia Covid-19, per contenir la 
desnutrició i la mortalitat de nens menors de 5 anys, a les províncies de Huíla i Cunene. 
 
El projecte CRESCER té com a objectiu determinar, mitjançant investigacions i 
innovacions operatives, l’impacte de diverses estratègies equitatives i escalables, 
específiques i sensibles a la nutrició, en la reducció de la desnutrició i la mortalitat de 
nens menors de 5 anys. Amb aquest objectiu, s’avaluarà el progrés i la implementació de 
les estratègies i projectes multisectorials de FRESAN, així com la seva rellevància, 
adequació, cobertura, efectivitat, eficiència, sostenibilitat i escalabilitat que poden ser la 
base de recomanacions sobre futures intervencions escalables per reduir els indicadors. 
de malnutrició crònica en nens menors de 5 anys. 
 
El servei s’orienta cap a les tasques d’avaluació del projecte CRESCER. S’espera que 
s’avaluïn les activitats del projecte a través dels següents indicadors de rendiment (ID) i 
fites (M): 
 

 ID1. L'estratègia d'investigació operativa, incloses les qüestions clau de la 
investigació, si s'ha desenvolupat i validat. 
 

 ID2. S'han analitzat els costos, la rendibilitat i la sostenibilitat de cadascun dels 
tres tipus de paquets d'intervenció multisectorial (vinculats a la prioritat 2). 

 

 ID3. S'ha elaborat un pla d'acció que defineix com les estratègies identificades 
poden enfortir les operacions i millorar la qualitat i els costos de la prestació de 
serveis en el marc del Programa de nutrició (vinculat a la prioritat 2). 

 

 ID4. S’han organitzat tallers per facilitar l’intercanvi (al mig i al final) d’experiències 
i coneixements generats a través de la investigació aplicada, que hauria de tenir 
un índex de participació elevat (més de 40 participants) de les institucions 
pertinents. (vinculat a la prioritat 3). 

 

 M1. Enviament d’almenys 2 articles científics / tècnics a revistes científiques 
revisades per experts amb un factor d’impacte no inferior a 2. 

 

 M2. Es van fer almenys deu presentacions o informes sobre les polítiques sobre 
els resultats immediats, intermedis i finals i les recomanacions es van comunicar 
als responsables de la política durant tota la durada del projecte. 
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Clàusula 5. Altres requisits del servei. 
 

-       Es necessita d’un professional facultatiu especialista en malalties infeccioses 
i salut internacional. 

-       Que tingui la capacitat d’avaluació d’un projecte d’investigació clínica. 
-       Que tingui experiència laboral prèvia a Angola. 
-       Que parli Portuguès de forma fluida. 
 

 
 
Clàusula 6. Ubicació i Horari de prestació del servei. 
 

La prestació de servei es durà a terme a Angola, concretament la ubicació exacta, és a 

l’Hospital Nossa Senhora da Paz de Cubal, amb un horari de 9h a 17h (40 hores 

setmanals). 

 

 

Clàusula 7ª. Facturació i pagament.  

 

La facturació, serà en funció dels serveis prestats i amb periodicitat mensual. 
 

El contractista facturarà cada prestació de serveis a través de la seva factura 
corresponent, les quals hauran de ser enviades a la següent adreça de correu electrònic: 
factures@vhir.org 
 
Cada factura emesa haurà de detallar el període al que correspon la mateixa, el 
desglossament / descripció de les despeses per concepte, així com indicar les referències 
“LICI 2021-003”. 
 
El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà mitjançant transferència 
bancària, amb venciment 30 dies / data factura.  
 
L'entitat contractant realitza el pagament dels serveis una vegada aquests s'hagin 
realitzat de manera parcial o total i una vegada 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. La facturació serà en funció dels serveis prestats i amb 
periodicitat mensual. L’import màxim en cap cas serà vinculant pel VHIR, sinó que 
únicament s’abonaran les hores de servei efectivament prestats en base als preus 
unitaris finalment adjudicats.  
 
En cap cas el contractista tindrà dret a la revisió de preus per cap concepte. 

 
 
 
Clàusula 8ª. Responsable del contracte. 
 
El responsable del contracte és Israel Molina IP del Grup de Malalties Infeccioses del 
VHIR, a qui li correspondrà bàsicament, entre d’altres, les funcions de gestió i supervisió 

mailto:factures@vhir.org
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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 9. Confidencialitat, Protecció de dades de caràcter personal i Propietat 
Intel·lectual i Industrial. 
 
Sense perjudici del que disposa la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, 
protecció de dades de caràcter personal i de confidencialitat, l’empresa que resulti 
adjudicatària 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 adjudicatària del contracte 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 adjudicatària, en referència a la confidencialitat, propietat 
intel·lectual 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 
intel·lectual o industrial generat, plantejat o adquirit com a conseqüència de la tasca 
desenvolupada per l’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present 
procediment de licitació (en endavant, “Propietat Intel·lectual i/o Industrial”), i que derivin 
directa o indirectament de la relació entre VHIR i l’empresa adjudicatària pel contracte 
que es derivi del present procediment de licitació. 
 
L’empresa adjudicatària del contracte 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 Intel·lectual i que desenvolupi parcial o totalment durant la vigència del 
contracte que es derivi del present procediment de licitació.  
 
En el supòsit de que l’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present 
procediment de licitació descobrís o desenvolupés qualsevol creació de propietat 
intel·lectual o industrial, s’entendrà que l’esmentat descobriment o desenvolupament 
constitueix informació confidencial del VHIR. 
 
L’empresa adjudicatària del contracte 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 Intel·lectual i/o Industrial a favor de la mateixa o 
de qualsevol tercer designat per aquest. 
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L’empresa adjudicatària del contracte 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 10. Criteris de Valoració sotmesos a Judici de Valor. 
 
Els criteris que a continuació s’indicaran, s’avaluaran mitjançant judicis de valors i 
s’aplicaran al contingut del sobre nº 2: 
 
 
Característiques qualitatives i tècniques del servei ........................ MÀXIM 50 PUNTS. 
 
1. Abast i Enfocament del servei............................................................fins a 40 punts.  

 
Detall tècnic i organitzatiu de la proposta de servei. Cal desenvolupar detalladament la 
proposta de servei plantejada per part del contractista. Ha d’incloure com a mínim: 
 

 Memòria tècnica i organitzativa del servei.................................................. 40 punts 

 Proposta organitzativa, amb mitjans i tasques a desenvolupar per la correcta 
execució de l’objecte d’aquest plec, garantint el funcionament òptim del mateix. 
Cal deixar constància expressa del compliment dels requeriments i condicions 
obligatòries detallades al present plec. 

 
2. Millores addicionals: ............................................................................fins a 10 punts.  

 

 Disponibilitat a viatjar a Huíla i Cunene cada 3 mesos (fins a 2 punts). 

 Especialitat en Medicina Tropical (fins a 2 punts). 

 Experiència laboral o voluntària a l’Hospital Nossa Senhora da Paz de Cubal (fins 
a 6 punts). 

 
 
 

Barcelona, a 22 de gener de 2020. 
 
 
 
 
 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. 
Dr. Joan X. Comella Carnicé  
Director  
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 
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