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Clàusula 1ª. Objecte de la licitació. 
 
L’objecte del present plec és la contractació d'un proveïdor per als serveis de tutoria dels 

alumnes, seguiment i organització de les aules, en el marc del Curs ‘Farmacos y 

Enfermedad Renal’ per l’any 2022 així com els consegüents –una edició anual prevista, al 

menys per als propers quatre anys-. 

 

La càrrega de treball prevista del Curs, més de tres cents alumnes i una la durada quatre 

mesos, permeten considerar la possibilitat d’adjudicació per a dos proveïdors. 

 

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 2ª. Pressupost màxim de licitació 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, relatiu als dos anys inicials del contracte, s’estableix en “SIS 
MIL EUROS” (6.000,00 €), que, si li afegim la quantia corresponent a l’IVA, que és de 

“MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS” (1.260,00 €), l’import total ascendeix a la suma de 

“SET MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS” (7.260,00 €). 
 

• El pressupost anual màxim de licitació es fixa en “TRES MIL EUROS” (3.000,00 
€)*, IVA no inclòs.  

 
(*) Preus que el licitador podrà millorar en la seva OFERTA ECONÒMICA - SOBRE C. 

 

El valor estimat del contracte per aquesta licitació, que tindrà una duració inicial de dos (2) 

anys, amb l’opció de pròrroga de dos (2) anys més a instància del VHIR, serà de “DOTZE 
MIL EUROS” (12.000,00 €) que, si li afegim la quantia corresponent a l’IVA, que és de 

“DOS MIL CINC CENTS VINT EUROS” (2.520,00 €), l’import total ascendeix a la suma de 

“CATORZE MIL CINC CENTS VINT EUROS” (14.520,00 €). 
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Concepte Import (IVA exclòs) 

Pressupost base de licitació total 6.000,00 euros 

Possibles pròrrogues 6.000,00 euros 
Possibles modificacions 0,00 euros 

 

 

 

 

 

 

Total 12.000,00 euros 
 
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. 

 

*** 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. Durada del contracte. 
 
La prestació del servei objecte de la present licitació tindrà una duració inicial de dos (2) 

anys, amb la possibilitat de pròrroga la prestació per dos (2) anys més de any en any. 

 

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.  

 

El servei començarà a partir de la data que s’estableixi en la formalització del contracte. 

 
 
Clàusula 4ª. Característiques tècniques del servei. 
 
El servei objecte d’aquesta licitació comprèn els serveis destinats al Curs ‘Farmacos y 

Enfermedad Renal’ en la seva edició del 2022 així com els consegüents.  

 

L'objectiu d'aquest curs és donar els coneixements per millorar la validació de la prescripció 

mèdica dels fàrmacs en pacients amb malaltia renal a l'escenari hospitalari, a més 

d'afavorir l'ús segur d'aquests medicaments en aquesta població de malalts. 

 

En termes generals, es precisa contractar una empresa que ofereixi el següent servei: 
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4.1. Accions previstes: 
 

- Donar la benvinguda i les orientacions pròpies tant a nivell de dinàmica com 

d'orientacions per a una correcta navegació per l'entorn, espais de comunicació,etc 

(benvinguda, presentació de les unitats, seguiment de la visualització i lectura de les 

unitats, realització dels tests d'unitat i de satisfacció d'unitat, recordatori de l'examen 

i del test de satisfacció final, indicacions de tancament de curs, publicació de notes....)  

i missatges de seguiment i de respostes a missatges que els i les participants enviïn. 

- Setmanalment (els dimarts) encetar la unitat didàctica i fer seguiment per tal que 

acabin fent el test d'avaluació de la unitat. 

- Durant el curs hi ha previst 2-3 fòrums de debat que estarien liderats pels dos 

directors. 

- Al finalitzar el curs hi ha un examen també tipus test, per tant, motivar-los perquè 

arribin fins al final. 

- Al final de cada unitat hi ha un test de satisfacció i també un final, que també caldria 

motivar als alumnes perquè el complementessin.  

- Per tancar el curs assegurar les qualificacions segons el model d'avaluació i treure'n 

un informe per compartir amb la direcció. 

- Elaborar un informe setmanal de l’evolució dels alumnes per tenir dades en temps 

quasi real i poder implementar mesures en cas de desviament de les taxes de 

seguiment previstes. 

- Elaborar un informe de les dades de satisfacció recollides, màxim dues diapositives i 

molt sintètic per a recollir els aspectes a millorar. 

 

4.2. Mecànica de funcionament i aclariments: 
 

- El temps de resposta del tutor/a dinamitzador/a de  màxim 48 hores. 

- Tenir contacte directe amb els dos directors. 

- Reunions sistemàtiques de funcionament i seguiment (al menys tres). 

- La plataforma no és un web adaptat (LMS estàndard). 

- Es un curs acreditat per Acredita i té els avals de Aval SEFH (Sociedad española de 

farmacia hospitalaria) i Aval SEN (sociedad española nefrología) 

- Matrícula prevista: 3 aules de 120 estudiants aproximadament. 

- Dedicació setmanal prevista, pel nombre d'estudiants, de màxim 5 hores. 
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Clàusula 5ª. Ubicació de prestació del servei. 
 

El servei es realitzarà físicament a discreció del contractant, atès que es tracta d’un Curs 

online, no presencial. En cas de necessitar accedir, accidentalment, a les instal·lacions de 

l’Hospital o la Fundació, les persones que prestin el servei seguiran les normes de 

coordinació d'empreses establertes. 
 
 
Clàusula 6ª. Facturació i pagament.  
 

D’acord a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, de impulso de la factura electrònica i creació 

del registro comptable de factures en el Sector Público, en el seu article 4. “Tots els 

proveïdors que hagin lliurat béns o prestat servei a l'administració pública podran expedir i 

remetre factura electrònica. En tot cas, estaran obligades a l'ús de la factura electrònica i a 

la presentació a través del punt general d'entrada que correspongui....” 

 

Per tant el contractista facturarà de manera electrònica el manteniment a través de les 

seves factures corresponents. Els codis DIR3 per poder emetre la factura són les següents: 

 

DIR3 
OFICINA 

COMPTABLE 
DIR3 

ÒRGAN 
GESTOR 

DIR3 

UNITAT 
TRAMITADOR

A 

A09006467 

Fundació Hospital 

Universitari Vall 

d'Hebron-Institut de 

Recerca (HUVH IR) 

A09006467 

Fundació 

Hospital 

Universitari Vall 

d'Hebron-Institut 

de Recerca 

(HUVH IR) 

A09006467 

Fundació 

Hospital 

Universitari Vall 

d'Hebron-Institut 

de Recerca 

(HUVH IR) 

 

La factura emesa haurà d’indicar la referència “LICI 2022-046 TUTORIA CURS ONLINE 
‘FARMACOS Y ENFERMEDAD RENAL”, cada factura emesa haurà de detallar el període 

al que correspon la mateixa, el desglossament/descripció de les despeses per concepte. 

 

En cas que l’emissió  de la factura electrònica no sigui viable per raons excepcionals el 

contractista facturarà cada prestació de serveis a través de la seva factura corresponent, 
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les quals hauran de ser enviades a la següent adreça de correu electrònic: 

factures@vhir.org . 

 

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. 

 

En cap cas el contractista tindrà dret a la revisió de preus per cap concepte. 

 

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 és el Dr. Jose Bruno Montoro Ronsano, membre del Grup de 

Recerca en Farmàcia Bàsica, Translacional i Clínic de la Fundació Hospital Universitari Vall 

d’Hebron - Institut de Recerca (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 a 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 Hebron – Institut 

de Recerca (VHIR) en aquest contracte. 

 
 
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 

mailto:factures@vhir.org
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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 
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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 d’adjudicació. 
 

Per a la valoració de les propostes de licitació i la determinació de la més avantatjosa 

econòmicament, s' atendrà als criteris i percentatges de ponderació següents: 
 

9.1 criteris avaluables amb fórmules automàtiques ........................(MÀXIM 60 punts) 
 

OFERTA ECONÒMICA..............................................................................FINS 65 PUNTS 

 

Pv = �1 − �
Ov − Om 

IL � x �
1

VP�
�  x P 

 

Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar 

P = Punts criteri econòmic 

Om = Oferta Millor 

Ov = Oferta a Valorar 

IL = Import de Licitació 

VP = Valor de ponderació = 1 

 

*Si després d'haver aplicat la fórmula automàtica a una oferta presentada, el valor resultant 

és negatiu, se li assignaran directament zero (0) punts de la part econòmica. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ AUTOMÀTICS ................................................ FINS 35 PUNTS 

 

Es valorarà de forma automàtica, de conformitat amb la fórmula següent: 

 

P(N) = M x (2 – N/B) 

P(N): Puntuació de l’oferta N 
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M: Puntuació màxima possible 

B: Millor oferta presentada 

N: Oferta a valorar 

 

Els licitadors aportaran una declaració responsable als relació als criteris de valoració 

d’aquest apartat i abans a la adjudicació es sol·licitarà la documentació que ho acrediti.  

 

• Que els licitador tingui una formació contínua, així com els plans de reciclatge i formació 

per a les persones que executaran el contracte..............................................fins a 05 punts 

Els punts d’aquest criteri es valoraran de la següent manera: 

1 certificats...................1,5 punts 

2 certificats....................3 punts 

3 certificats o més..........5 punts 

• Millora en el temps de resposta del tutor/a dinamitzador/a inferior a 48 hores........ 10 punts 

• Experiència en activitats de formació dedicades a Ciències de la Salut..................10 punts 

Es valorarà l’experiència en el camp de la Farmacologia, i de forma especial es 

valoraran les experiències prèvies de Cursos del Servei de Farmàcia o de la 

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

• Memòria informativa on consti el coneixement previ del recurs web (LMS Stàndar) i de la 

seva mecànica de funcionament...............................................................................10 punts 

 

S’ha ponderat com a únic criteri per l’adjudicació del contracte els criteris avaluables amb 

fórmules automàtiques, atès que en el Plec de Prescripcions Tècniques s’especifiquen els 

requeriments tècnics i les tasques a desenvolupar, i amb el seu compliment es garanteix la 

qualitat tècnica del contracte. 

 

                                                                                       Barcelona, 21 d’octubre de 2022. 

 
 
 
 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Sra. Montserrat Gimenez Prous 
Gerent 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR). 
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	D’acord a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, de impulso de la factura electrònica i creació del registro comptable de factures en el Sector Público, en el seu article 4. “Tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat servei a l'administració p...
	La factura emesa haurà d’indicar la referència “LICI 2022-046 TUTORIA CURS ONLINE ‘FARMACOS Y ENFERMEDAD RENAL”, cada factura emesa haurà de detallar el període al que correspon la mateixa, el desglossament/descripció de les despeses per concepte.
	En cas que l’emissió  de la factura electrònica no sigui viable per raons excepcionals 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 electrò...
	Clàusula 7ª. Responsable del contracte.
	El responsable del contracte és el Dr. Jose Bruno Montoro Ronsano, membre del Grup de Recerca en Farmàcia Bàsica, Translacional i Clínic de la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR), a qui li correspondrà bàsicament,...
	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 express...
	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 confidencia...
	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, t...
	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 ...
	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 ...
	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 de...
	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 conseqü...
	Clàusula 9ª. Criteris d’adjudicació.
	Per a la valoració de les propostes de licitació i la determinació de la més avantatjosa econòmicament, s' atendrà als criteris i percentatges de ponderació següents:
	9.1 criteris avaluables amb fórmules automàtiques ........................(MÀXIM 60 punts)

	OFERTA ECONÒMICA..............................................................................FINS 65 PUNTS
	Pv=,1−,,Ov−Om -IL..x ,,1-VP... x P
	*Si després d'haver aplicat la fórmula automàtica a una oferta presentada, el valor resultant és negatiu, se li assignaran directament zero (0) punts de la part econòmica.
	CRITERIS D’AVALUACIÓ AUTOMÀTICS ................................................ FINS 35 PUNTS
	Es valorarà de forma automàtica, de conformitat amb la fórmula següent:
	P(N) = M x (2 – N/B)
	P(N): Puntuació de l’oferta N
	M: Puntuació màxima possible
	B: Millor oferta presentada
	N: Oferta a valorar
	Els licitadors aportaran una declaració responsable als relació als criteris de valoració d’aquest apartat i abans a la adjudicació es sol licitarà la documentació que ho acrediti.
	 Que els licitador tingui una formació contínua, així com els plans de reciclatge i formació per a les persones que executaran el contracte..............................................fins a 05 punts Els punts d’aquest criteri es valoraran de la seg...
	1 certificats...................1,5 punts
	2 certificats....................3 punts
	3 certificats o més..........5 punts
	 Millora en el temps de resposta del tutor/a dinamitzador/a inferior a 48 hores........ 10 punts
	 Experiència en activitats de formació dedicades a Ciències de la Salut..................10 punts
	Es valorarà l’experiència en el camp de la Farmacologia, i de forma especial es valoraran les experiències prèvies de Cursos del Servei de Farmàcia o de la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR).
	 Memòria informativa on consti el coneixement previ del recurs web (LMS Stàndar) i de la seva mecànica de funcionament...............................................................................10 punts

	S’ha ponderat com a únic criteri per l’adjudicació del contracte els criteris avaluables amb fórmules automàtiques, atès que en el Plec de Prescripcions Tècniques s’especifiquen els requeriments tècnics i les tasques a desenvolupar, i amb el seu compl...
	Barcelona, 21 d’octubre de 2022.
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