
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR) 
 
 
 
 
 

 

NÚM. EXPEDIENT: 2021-022 ACORD MARC S. PROJECT MANAGER 
 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA – PROCEDIMENT OBERT 
 
 
ACORD MARC PER A L’HOMOLOGACIÓ DE QUATRE (4) CONSULTORS PELS 
SERVEIS DE PROJECT MANAGER I SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
DESTINATS ALS GRUPS DE RECERCA DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL 
UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
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Clàusula 1ª. Objecte del contracte. 

 

L’objecte de l’acord marc és la selecció de quatre (4) consultors pels serveis de Project 

Manager i d’Assistència Tècnica destinats als Grups de Recerca de la Fundació Hospital 

Universitari Vall Hebron-Institut de Recerca (VHIR), que així ho requereixin. 

 

El present Plec de Prescripcions té la finalitat de descriure les tasques a desenvolupar i 

definir les condicions i els criteris tècnics generals que han de regir la concertació de 

l’acord marc per a la realització dels posteriors treballs que es puguin encarregar en el 

desenvolupament de l’activitat dels Grups de Recerca de la Fundació Hospital Universitari 

Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR). 

 

 

 

Clàusula 2ª. Pressupost màxim de licitació. 

 

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

 

El pressupost total màxim per aquesta licitació, corresponent al primer any inicial, és de 

“NORANTA-SET MIL EUROS” (97.000,00€), als quals si se li suma l’import de “VINT MIL 

TRES-CENTS SETANTA EUROS” (20.370,00€) corresponents a l’IVA, fa un total de 

“CENT DISSET MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS” (117.370,00€). 

 

En base al paràgraf anterior, es determina que els serveis objecte de la present licitació, 

seran facturats per hora, i aquesta es quantifica en l’import màxim de: 

 

 80,00€/hora (IVA exclòs). * Preu que el licitador podrà millorar en la seva oferta. 

 

En cap cas l’estimació del consum serà vinculant, el VHIR abonarà les factures del servei 

realment prestat, detallant en la factura el nombre d’hores i les tasques dutes a terme 

amb periodicitat mensual.  

 

El valor estimat per aquesta licitació és de “DOS-CENTS TRETZE MIL QUATRE-CENTS 

EUROS” (213.400,00€), al quals si se li suma l’import de “QUARANTA-QUATRE MIL 

VUIT-CENTS CATORZE EUROS” (44.814,00€) corresponents a l’IVA, fa un total de 

“DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL DOS-CENTS CATORZE EUROS” (258.214,00€). 

 

Concepte Import (IVA exclòs) 

Pressupost base de licitació 97.000,00 euros 

Possibles modificacions 19.400,00 euros 

Possibles pròrrogues  97.000,00 euros 

Total 213.400,00 euros 



 
 
 
 
 
 
 

 2 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 

(VHIR-ULC-FOR-006-vs01) 

Pg. Vall d’Hebron 119-129  |  08035  Barcelona 
Edifici Mediterrània, 2ª planta 

T. 93/489 44 59 
contractacio.publica@vhir.org  /  www.vhir.org 

 

 

*** El servei ha de complir amb tots els requeriments legals en el moment de la 

contractació, i durant tota la vigència del contracte. 

 

 

 

Clàusula 3ª.- Duració del contracte.  

 

La prestació d’aquest servei tindrà una durada inicial d’un (1) any, a partir de la data de 

formalització del contracte, amb possibilitat de pròrroga per un període d’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. 

 

La data d’inici de l’Acord Marc serà la data que consti en la formalització del contracte, 

però es preveu que s’iniciï a mitjans del mes de Juny 2021. 

 

 

 

Clàusula 4ª. Costos màxims unitaris.   

 

L’adjudicatari final de l’acord marc s’obliga a executar el servei per un preu màxim unitari 

de “VUITANTA EUROS” (80,00€) l’hora (IVA exclòs),* per la prestació de les tasques 

assenyalades al punt 5.2.  

 

Tots aquests preus són sense IVA. 

 

* Preu que el licitador podrà millorar en la seva oferta econòmica. 

 

Els costos derivats de les taxes en les tramitacions que així ho requereixin, es pagaran a 

part. 

 

 

 

Clàusula 5ª. Abast de la contractació. 

 

5.1 Dedicació  

 

La jornada màxima setmanal del consultor escollit per la prestació de les tasques serà de                     

40 hores/ setmana.  

 

La dedicació del consultor podrà trobar-se dividida / distribuïda entre els diferents Grups 

de Recerca de l’entitat que requereixin algunes de les tasques detallades en el punt 5.2. 

del present Plec.  
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S’estableix que cada Grup de Recerca que requereixi dels serveis d’un consultor extern 

haurà de contractar un mínim del 20% de la seva jornada màxima setmanal, és a dir, 8 

hores/ setmana.  

 

Les hores finalment acordades amb el consultor seran distribuïdes de dilluns a divendres, 

segons les necessitats dels Grups de Recerca i de les tasques encarregades. 

L’esmentada distribució s’haurà de fer sempre de manera que es possibiliti una correcta i 

efectiva organització / coordinació entre el consultor i els Grups de Recerca.  

 

La dedicació podrà ser tant presencial, a les instal·lacions de la Fundació Hospital 

Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR), com externa i a distància, 

depenent de les necessitats concretes dels Grups de Recerca i de les tasques 

encarregades. 

 

 

 

5.2 Contingut de les tasques a desenvolupar 

 

Els serveis que podran ser objecte d’encàrrec a través de l’Acord Marc, inclouen les 

tasques que a continuació es descriuen: 

 

 Gestió financera i administrativa dels projectes (gestió del pressupost, assignar 
recursos del projecte, crear calendari i cronograma del projecte, etc.). 
 

 Seguiment tècnic dels projectes del laboratori, avaluació i redefinició de projectes 
en funció de les necessitats. 

 

 Recerca d’oportunitats de finançament (investigació bàsica i d’innovació). 
 

 Fundraising. 
 

 Networking amb inversors, stakeholders, entitats finançadores, empreses, etc. 
 

 Organització i direcció de reunions amb col·laboradors interns/externs i 
stakeholders. 

 

 Preparació i entrega de reports científics, tècnics, econòmics i corporatius. 
 

 Gestió d’equips i recursos humans. 
 

 Gestió del processos y de las fases regulatorias dels projectes.  
 

 Gestió de la comunicació y de la formació.   
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5.3 Perfils professionals que es precisen: 

 

Per a dur a terme la prestació, el contractista haurà de disposar dels coneixements i 

experiència tècnica i administrativa suficients per atendre les necessitats dels serveis. 

 

 

Com a mínim, el contractista haurà de disposar del següent perfil professional:: 

 

 Llicenciatura en Ciències Biomèdiques o Econòmiques.  
 

 Experiència professional prèvia en matèria de gestió de projectes d’innovació, 
específicament en l’àmbit de la salut o la recerca biomèdica.   
 

 Experiència professional mínima de dos (2) anys gestionant una cartera de clients 
del sector de la innovació en l’àmbit de la salut o la recerca biomèdica.   

 
A efectes d’acreditar l’experiència i capacitació professional mínima requerida, caldrà 

aportar el CV de totes les persones que podran ser objecte d’un encàrrec a través de 

l’Acord Marc, en el SOBRE 2 – OFERTA TÈCNICA a través de la Plataforma Sobre 

Digital.  

 

 

 

Clàusula 6ª. Facturació i pagament 
 

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-2021-022 ACORD MARC S. PROJECT MANAGER”. 

 

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. 

 

mailto:factures@vhir.org
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El VHIR únicament abonarà a l’adjudicatari els serveis efectivament prestats, sense que 

en cap cas el VHIR estigui obligat a esgotar el valor estimat del contracte/pressupost de 

licitació.  

 

 

 

Clàusula 7ª. Responsable del contracte.  

 

El responsable del contracte serà el Cap de la Unitat d’Innovació del VHIR, a qui li 

correspondrà bàsicament, entre d’altres, les funcions de gestió i supervisió dels encàrrecs 

contractats, conformar la facturació que s’emeti; seguiment, control i dictat de les 

instruccions necessàries per la bona execució des encàrrecs; determinar si la prestació 

realitzada s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i 

recepció del encàrrec 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 Acord Marc.  

 

 

 

Clàusula 8ª. 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. 
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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. 

 

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 9ª. Criteris de Valoració sotmesos a Judici de Valor.  

 

Els criteris que a continuació s’indicaran, s’avaluaran mitjançant judicis de valors i 

s’aplicaran d’acord al contingut del sobre nº 2: 

 

 

A) Característiques qualitatives i tècniques (50 punts): 

 

1. Organització del servei..............................................................................fins a 25 punts.  

 

- Visió general del servei i acatament de totes les condicions especificades en el 

present Plec de Condicions Tècniques.  

 

Es donarà la màxima puntuació a la proposta que presenti una metodologia més 

adequada que asseguri un nivell de servei més eficient, en el marc i abast del plec 

tècnic i necessitats del VHIR, i que proposi un detall de recursos que posa a 

disposició del servei més adequada i idònia a les necessitats del VHIR.  
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2. Redacció d’una memòria sobre la prestació del servei……………........…fins a 25 punts. 

 

- Memòria sobre la prestació del servei: pla de control i seguiment, programa 

d’organització del treball, protocols d’actuació del personal davant diferents 

situacions que es puguin originar durant el desenvolupament de les seves 

funcions, pla de qualitat del servei, capacitat de resposta en cas de necessitat 

d’haver de reforçar la plantilla o de realitzar substitucions per absència, períodes 

de vacances o davant de situacions extraordinàries i imprevistes, etc.  

 

S’atorgarà la màxima puntuació a aquell licitador que presenti un major nivell de 

detall i coherència en la presentació de la memòria sobre la prestació del servei i 

la resta d’ofertes es valoraran proporcionalment. 

 

 

 

Barcelona, a 06 d’abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

Dr. Joan X. Comella Carnicé  

Director  

Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR). 
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