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Clàusula 1ª. Objecte de la licitació. 
 
L’objecte del present plec és la contractació d'un proveïdor –Entitat Consultora- per als 
serveis d’assessorament i consultoria externa en matèria d’acreditacions, i en concret, pel 
que fa a la reacreditació com Instituto de Investigación Sanitaria Acreditado (IISA) de la 
Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR).   
 
A partir de la formalització d’aquest contracte, s’establirà un suport tècnic en el procés de 
preparació de la documentació necessària per afrontar la re-acreditació IISA a inicis de 
l’any 2024. I en concret: 

o Coordinació i seguiment de les actuacions necessàries per assegurar el 
compliment dels requisits / indicadors de la nova guia. 

o Centralització i organització de la documentació (evidències) que caldrà 
presentar en un repositori compartit. 

o Elaboració d’alguna de la documentació mancant, especialment aquella 
més de caire estratègic i generalista, i menys especialitzada. 

 
En aquest sentit, vinculat amb la necessitat de conèixer l’entitat i establir vincles de 
confiança amb les diferents unitats del VHIR implicades, és necessari que els serveis 
objecte del present plec siguin realitzats per un únic adjudicatari, donat que 
l’adjudicació a dues empreses dificultaria tècnicament l’execució del servei, raó per 
la qual no es preveu la divisió en lots.   
 
Al llarg d’aquest plec es descriuen concretament les tasques incloses dins l’objecte 
d’aquest contracte, així com l’abast dels serveis proposats. 
 
 
 
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 divuit (18) mesos de contracte, sense opció de 
pròrroga, s’estableix en “TRENTA-DOS MIL EUROS” (32.000,00 €), que, si li afegim la 
quantia corresponent a l’IVA, que és de “SIS MIL SET-CENTS VINT EUROS” (6.720,00 €), 
l’import total ascendeix a la suma de “TRENTA-VUIT MIL SET-CENTS VINT EUROS” 
(38.720,00 €). 
 
El pressupost màxim pel suport tècnic en el procés de preparació de la documentació 
necessària per afrontar la re-acreditació IISA a inicis de l’any 2024 es fixa en “TRENTA-
DOS MIL EUROS” (32.000,00 €)(*), IVA no inclòs.  
 

https://vhir.vallhebron.com/ca


 

 

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

 
(VHIR-ULC-FOR-006) 

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

T. 93/489 44 59 
contractacio.publica@vhir.org  /  https://vhir.vallhebron.com/ca 

(*) Preus que el licitador podrà millorar en la seva OFERTA ECONÒMICA - SOBRE ÚNIC. 
 
El Valor Estimat del Contracte, s’estableix en “TRENTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS 
EUROS” (38.400,00 €), que, si li afegim la quantia corresponent a l’IVA, que és de “VUIT 
MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS” (8.064,00 €), l’import total ascendeix a la suma de 
“QUARANTA-SIS QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL EUROS” (46.464,00 €). 
 

Concepte Import (IVA exclòs) 

Pressupost base de licitació  32.000,00 euros 

Possibles modificacions (20%) 6.400,00 euros 

 
 
 
 
 
 

Possibles pròrrogues 0,00 euros 

Total 38.400,00 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 donat que sorgeixi la possibilitat 
d’incrementar els serveis d’assessorament i suport tècnic, objecte de la present licitació per 
la necessitat d’establir una prestació de serveis addicional abans o durant l’auditoria de 
control de la re-acreditació IISA. Import que serà retribuït a l’empresa de la mateixa manera 
i sota les mateixes condicions que regulen el present plec, prèvia presentació per part de 
l’adjudicatari de la factura. 
 
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 de divuit (18) mesos,  
vinculat amb el procés de preparació de documentació per la re-acreditació IISA. 
 
El servei començarà a partir de la data que s’estableixi en la formalització del contracte. 
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Clàusula 4ª. Característiques tècniques del servei. 
 
 4.1. Objecte de la prestació 
 

El servei objecte d’aquesta licitació comprèn la realització dels serveis d’assessorament 
i consultoria externa en matèria d’acreditacions, i en concret, pel que fa a la re-
acreditació com Instituto de Investigación Sanitaria Acreditado (IISA) de la Fundació 
Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR). 
 
L’abast de l’assessorament s’especifica a continuació:  
 

Suport tècnic en el procés de preparació de la documentació necessària per 
afrontar la re-acreditació IISA a inicis de l’any 2024: 
 
El suport es conceptualitza en tres blocs, en cadascun dels quals es comptarà amb 
el suport de l’equip intern del VHIR: 
 
BLOC A. Posada en marxa del suport 
 

- Anàlisi dels requisits / indicadors descrits en la guia de re-acreditació. 
- Recopilació, revisió i organització de les evidències d’aquells requisits / 

indicadors que ja estan assolits. 
- Identificació dels requisits / indicadors pendents d’assoliment. 
- Construcció d’un quadre de comandament de l’estat d’assoliment global que 

es nodreixi de l’excel actual. 
- Suport en l’establiment d’un pla de treball per a l’assoliment dels requisits 

pendents, identificant accions a dur a terme, persona responsable i calendari 
d’execució. 

- Establiment d’un Comitè de Seguiment del projecte (a decidir). 
 

BLOC B. Seguiment de les accions necessàries per assegurar l’acompliment dels 
requisits/indicadors 
 
Establiment i execució d’una metodologia de seguiment que podria consistir en: 
 

- Contacte periòdic amb les persones responsables d’impulsar les accions per 
saber el grau d’avanç d’aquestes i l’aparició de dificultats o potencials riscs 
amb la major antelació possible. 

- Actualització del document excel de seguiment en base a les informacions 
rebudes. 

- Centralització de la documentació necessària per justificar l’assoliment dels 
requisits / indicadors. 
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- Organització de la documentació generada en el marc del projecte en una 
estructura de carpetes ordenada i que faciliti la identificació de la 
documentació. 

- Celebració de reunions periòdiques del Comitè de Seguiment per tal de fer 
traspàs de la informació recopilada, analitzar l’estat d’avanç del projecte i, 
eventualment, prendre decisions en el cas que s’identifiquin dificultats o 
riscos. 

 
BLOC C. Seguiment de les accions necessàries per assegurar l’acompliment dels 
requisits/indicadors 
 
Per assegurar l’acompliment dels requisits/indicadors corresponents a la Nova Guia 
d’Acreditació del Instituto de Salud Carlos III, s’identifiquen set (7) documents que 
caldrà elaborar durant el primer semestre de 2023: 

- Pla Científic Compartit 
- Pla de Translació de Resultats 
- Pla de Comunicació 
- Política de Ciència Oberta 
- Pla de Recursos Humans 
- Política, Pla i Comitè de Qualitat 
- Pla, Procediments i Comitè per a la Integritat Científica  

 
Així com l’actualització dels següents documents existents d’acord a la Nova Guia: 

- Pla Estratègic  
- Pla de Formació 
- Pla d’Integració 
- Programa de Grups Emergents 

 
Les tasques de suport que haurà de dur a terme la consultoria es centraran en 
l’elaboració del Pla Científic Compartit i en l’actualització del Pla Estratègic i el Pla 
d’Integració, d’acord al següent: 
 

- Pla Estratègic  
 

 Anàlisi del PE vigent i dels PE i documentació relacionada de les entitats 
que conformen l’IISA. 

 Entrevistes amb persones clau per identificar els temes clau a plasmar 
en els documents en qüestió. 

 Organització d’una sessió de treball amb equip intern 
 Estructuració de la informació recollida 
 Redacció d’esborranys dels documents a elaborar. 
 Incorporació de les correccions i elaboració de les versions definitives 

de la documentació en qüestió. 
 

- Pla d’Integració i Pla Científic Compartit  
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 Anàlisi de la documentació existent 
 Entrevistes amb persones clau per identificar els temes clau a plasmar 

en els documents. 
 Redacció d’esborranys dels documents a elaborar. 
 Incorporació de les correccions i elaboració de les versions definitives. 
 

 4.2. Metodologia de treball i terminis   
 

La metodologia de treball consistirà en: 
 

o S’establiran els canals de comunicació amb les persones coordinadores del 
seguiment de l’ acreditació IISA del VHIR que se’n designin.  

o L’empresa adjudicatària definirà l’abast i la viabilitat del suport, basant-se 
en la informació proporcionada, les unitats, àrees i processos a contactar, 
així com el període de temps i recursos disponibles.  

o Es realitzarà una reunió d’obertura amb la Direcció del VHIR, les persones 
coordinadores del seguiment de l’acreditació IISA del VHIR que se’n 
designin i els/les responsables de les unitats implicades en els processos 
per presentar-les l’equip consultor i definit les tasques que realitzarà 
cadascú.  

o Els serveis de suport inclouran la revisió general dels documents, dades, 
informes i informació relativa al nivell de compliment dels requisits 
normatius i aplicables, a partir de la detecció de no conformitats, 
observacions i punts forts. 

Suport tècnic en el procés de preparació de la documentació necessària per 
afrontar la re-acreditació IISA a inicis de l’any 2024: 

A continuació es detallen els terminis per a la realització dels diferents blocs, així 
com l’estimació d’hores de dedicació segons les tasques a desenvolupar:  
 
BLOC A: gener 2023 (o mes de formalització del contracte). Amb una estimació 
aproximada de dedicació de seixanta-dues (62) hores totals. 
 
BLOC B: gener 2023 (o mes de formalització del contracte) a desembre 2023. Amb 
una estimació aproximada de dedicació de vint-i-sis (26) hores mensuals per dotze 
(12) mesos. 
 
BLOC C: gener 2023 (o mes de formalització del contracte) a juny 2023. Amb una 
dedicació estimada de cent vuitanta-vuit (188) hores. 

 
 4.3. Equip de treball que s’ocuparà del procés de renovació de la Certificació. 
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Per l’execució del contracte, es requerirà un/a (1) Consultor/a líder, qui assumirà el rol 
com a responsable de la realització dels serveis serveis d’assessorament i consultoria 
externa en matèria d’acreditacions, i en concret, pel que fa a la re-acreditació com 
Instituto de Investigación Sanitaria Acreditado (IISA) de la Fundació Hospital 
Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR) així com un/a equip 
multidisciplinar suficient per a desenvolupar els serveis objecte del present contracte 
amb garanties. 
 
El Consultor/a, segons l’oferta presentada per l’adjudicatari, no podrà ser modificat en 
el transcurs dels treballs sense el consentiment del responsable del contracte.  
 
Les modificacions anteriors s’hauran de comunicar amb quinze (15) dies d’antelació i 
presentar una alternativa coherent i suficient pel treball a realitzar. L'empresa 
adjudicatària haurà d'acreditar mitjançant certificació que les persones que 
substitueixen l’auditor/a inicial compleixin els requisits establerts en els plecs. 
 
Els requisits establerts en el punt 4.3 del present Plec són d’obligat compliment i per 
tant, seran exigibles per l’adjudicació del contracte a l’empresa adjudicatària.  

 
 
 
Clàusula 5ª. Ubicació de prestació del servei. 
 

El servei es realitzarà essencialment a les oficines de l’adjudicatari, acudint a les 
instal·lacions del VHIR ubicades al Passeig Vall d’Hebron 119-129, 08035, Barcelona (i 
específicament, en l’edifici Mediterrània i en l’Hospital de la Dona, planta 13 i 14, on es 
localitzen les unitats de suport transversal) quan les necessitats per al desenvolupament 
de les tasques encomanades així ho requereixin (reunions, revisió de documentació física, 
etc.).  
 
En casos excepcionals degudament justificats, segons les condicions ho permetin, es 
realitzarà de forma remota a través de l’eina informàtica Microsoft Teams o aquella que 
s’estableixi.  
 
 
 
Clàusula 6ª. Facturació i pagament.  
 
D’acord a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, de impuls de la factura electrònica i creació del 
registre 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...”. 
 
El contractista facturarà de manera electrònica la prestació del servei a través de les seves 
factures anuals. Els codis DIR3 per poder emetre la factura són els següents: 

https://vhir.vallhebron.com/ca
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DIR3 OFICINA 
COMPTABLE DIR3 ÒRGAN GESTOR DIR3 UNITAT 

TRAMITADORA 
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) 

 
Cada factura emesa haurà de detallar el període al qual correspon la mateixa, el 
desglossament/descripció de les despeses per concepte, així com indicar les referències 
“LICI 2022-059: SERVEIS D’ASSESSORAMENT EN MATÈRIA D’ACREDITACIONS”. 
 
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 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. 
 
S’estableixen a continuació els terminis de facturació per part de l’empresa adjudicatària del 
contracte, d’acord a les diferents fases i durada de les mateixes: 

Suport tècnic en el procés de preparació de la documentació necessària per 
afrontar la re-acreditació IISA a inicis de l’any 2024: 

 
BLOC A: Corresponent a l’ONZE PERCENT (11%) de l’import d’adjudicació, es 
facturarà a la finalització de la fase de posada en marxa del suport, aproximadament 
quan es compleixi un mes des de la formalització del contracte. 
 
BLOC B: Corresponent al CINQUANTA-SIS PERCENT (56%) de l’import 
d’adjudicació, es facturarà mensualment, al llarg dels dotze (12) mesos següents a 
partir de que es compleixi un mes des de la formalització del contracte. 
 

https://vhir.vallhebron.com/ca
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BLOC C: Corresponent al TRENTA-TRES PERCENT (33%) de l’import 
d’adjudicació, es facturarà a l’entrega de la versió final dels documents a elaborar, 
aproximadament quan es compleixin sis mesos des de la formalització del 
contracte. 

 
 
Clàusula 7ª. Responsable del contracte.  
 
La persona responsable del contracte serà Núria Gavaldà Batalla, Directora d’Estratègia de la 
Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR), a las qual 
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 
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 
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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 avaluables. 
 
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 100 punts) 
 
9.1.1. OFERTA ECONÒMICA........................................................................Fins a 40 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. 
 
 

https://vhir.vallhebron.com/ca
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9.1.2. CRITERIS D’AVALUACIÓ AUTOMÀTICS............................................Fins a 60 punts 
 
Es valorarà de manera automàtica, de conformitat amb la següent formula: 
 

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 la documentació necessària per l’acreditació dels següents criteris 
automàtics dins del sobre únic: 
 

• Presència d’un professional amb títol de doctor a l’equip encarregat de dur a terme 
els serveis .................................................................................................. 10 punts 

• Equip multidisciplinar, amb un mínim de tres perfils (p.e. llicenciatura científica, 
enginyeria, llicenciatura en l'àmbit social, etcètera) ...................................... 7 punts 

• Experiència en (mínim) un procés d’acreditació com a Instituto de Investigación 
Sanitaria Acreditado en els darrers cinc anys (es valorarà de manera 
proporcional) .............................................................................................. 12 punts 

• Experiència acreditada en processos d’acreditació de qualitat ISO (es valorarà de 
manera proporcional) ................................................................................... 5 punts 

• Experiència superior a 5 projectes en serveis de consultoria a entitats del sector de 
la recerca biomèdica (bàsica o clínica) en els darrers cinc anys (es valorarà de 
manera proporcional) ................................................................................. 11 punts 

• Experiència en l’elaboració de Plans Estratègics institucionals .................. 12 punts 
• Disposar d’un procés o canal, de caràcter públic, per la gestió de reclamacions i/o 

al·legacions .................................................................................................. 3 punts 
 
 
 
 
 

Barcelona, a data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Sra. Montserrat Gimenez Prous 
Gerent 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR) 

https://vhir.vallhebron.com/ca
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	CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA – PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT
	Clàusula 1ª. Objecte de la licitació.
	L’objecte del present plec és la contractació d'un proveïdor –Entitat Consultora- per als serveis d’assessorament i consultoria externa en matèria d’acreditacions, i en concret, pel que fa a la reacreditació com Instituto de Investigación Sanitaria Ac...
	A partir de la formalització d’aquest contracte, s’establirà un suport tècnic en el procés de preparació de la documentació necessària per afrontar la re-acreditació IISA a inicis de l’any 2024. I en concret:
	o Coordinació i seguiment de les actuacions necessàries per assegurar el compliment dels requisits / indicadors de la nova guia.
	o Centralització i organització de la documentació (evidències) que caldrà presentar en un repositori compartit.
	o Elaboració d’alguna de la documentació mancant, especialment aquella més de caire estratègic i generalista, i menys especialitzada.
	En aquest sentit, vinculat amb la necessitat de conèixer l’entitat i establir vincles de confiança amb les diferents unitats del VHIR implicades, és necessari que els serveis objecte del present plec siguin realitzats per un únic adjudicatari, donat q...
	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 divuit (18) mesos de contracte, sense opció de pròrroga, s’estableix en “TRENTA-DOS MIL EUROS” (32.000,00 €), que, si li afegim la quantia corresponent a l’IVA, que és de “SIS MIL SET-CENTS VINT EUROS” (6.720,00 ...
	El pressupost màxim pel suport tècnic en el procés de preparació de la documentació necessària per afrontar la re-acreditació IISA a inicis de l’any 2024 es fixa en “TRENTA-DOS MIL EUROS” (32.000,00 €)(*), IVA no inclòs.
	(*) Preus que el licitador podrà millorar en la seva OFERTA ECONÒMICA - SOBRE ÚNIC.
	El Valor Estimat del Contracte, s’estableix en “TRENTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS EUROS” (38.400,00 €), que, si li afegim la quantia corresponent a l’IVA, que és de “VUIT MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS” (8.064,00 €), l’import total ascendeix a la suma de “QUARA...
	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 donat que sorgeixi la possibilitat d’incrementar els serveis d’assessorament i suport tècni...
	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 de divuit (18) mesos,  vinculat amb el procés de preparació de documentació per la re-acreditació IISA.
	El servei començarà a partir de la data que s’estableixi en la formalització del contracte.
	Clàusula 4ª. Característiques tècniques del servei.
	 4.1. Objecte de la prestació
	Suport tècnic en el procés de preparació de la documentació necessària per afrontar la re-acreditació IISA a inicis de l’any 2024:
	El suport es conceptualitza en tres blocs, en cadascun dels quals es comptarà amb el suport de l’equip intern del VHIR:
	BLOC A. Posada en marxa del suport
	- Anàlisi dels requisits / indicadors descrits en la guia de re-acreditació.
	- Recopilació, revisió i organització de les evidències d’aquells requisits / indicadors que ja estan assolits.
	- Identificació dels requisits / indicadors pendents d’assoliment.
	- Construcció d’un quadre de comandament de l’estat d’assoliment global que es nodreixi de l’excel actual.
	- Suport en l’establiment d’un pla de treball per a l’assoliment dels requisits pendents, identificant accions a dur a terme, persona responsable i calendari d’execució.
	- Establiment d’un Comitè de Seguiment del projecte (a decidir).
	BLOC B. Seguiment de les accions necessàries per assegurar l’acompliment dels requisits/indicadors
	Establiment i execució d’una metodologia de seguiment que podria consistir en:
	- Contacte periòdic amb les persones responsables d’impulsar les accions per saber el grau d’avanç d’aquestes i l’aparició de dificultats o potencials riscs amb la major antelació possible.
	- Actualització del document excel de seguiment en base a les informacions rebudes.
	- Centralització de la documentació necessària per justificar l’assoliment dels requisits / indicadors.
	- Organització de la documentació generada en el marc del projecte en una estructura de carpetes ordenada i que faciliti la identificació de la documentació.
	- Celebració de reunions periòdiques del Comitè de Seguiment per tal de fer traspàs de la informació recopilada, analitzar l’estat d’avanç del projecte i, eventualment, prendre decisions en el cas que s’identifiquin dificultats o riscos.
	BLOC C. Seguiment de les accions necessàries per assegurar l’acompliment dels requisits/indicadors
	Per assegurar l’acompliment dels requisits/indicadors corresponents a la Nova Guia d’Acreditació del Instituto de Salud Carlos III, s’identifiquen set (7) documents que caldrà elaborar durant el primer semestre de 2023:
	- Pla Científic Compartit
	- Pla de Translació de Resultats
	- Pla de Comunicació
	- Política de Ciència Oberta
	- Pla de Recursos Humans
	- Política, Pla i Comitè de Qualitat
	- Pla, Procediments i Comitè per a la Integritat Científica
	Així com l’actualització dels següents documents existents d’acord a la Nova Guia:
	- Pla Estratègic
	- Pla de Formació
	- Pla d’Integració
	- Programa de Grups Emergents
	Les tasques de suport que haurà de dur a terme la consultoria es centraran en l’elaboració del Pla Científic Compartit i en l’actualització del Pla Estratègic i el Pla d’Integració, d’acord al següent:
	- Pla Estratègic
	 Anàlisi del PE vigent i dels PE i documentació relacionada de les entitats que conformen l’IISA.
	 Entrevistes amb persones clau per identificar els temes clau a plasmar en els documents en qüestió.
	 Organització d’una sessió de treball amb equip intern
	 Estructuració de la informació recollida
	 Redacció d’esborranys dels documents a elaborar.
	 Incorporació de les correccions i elaboració de les versions definitives de la documentació en qüestió.
	- Pla d’Integració i Pla Científic Compartit
	 Anàlisi de la documentació existent
	 Entrevistes amb persones clau per identificar els temes clau a plasmar en els documents.
	 Redacció d’esborranys dels documents a elaborar.
	 Incorporació de les correccions i elaboració de les versions definitives.
	Suport tècnic en el procés de preparació de la documentació necessària per afrontar la re-acreditació IISA a inicis de l’any 2024:
	A continuació es detallen els terminis per a la realització dels diferents blocs, així com l’estimació d’hores de dedicació segons les tasques a desenvolupar:
	BLOC A: gener 2023 (o mes de formalització del contracte). Amb una estimació aproximada de dedicació de seixanta-dues (62) hores totals.
	BLOC B: gener 2023 (o mes de formalització del contracte) a desembre 2023. Amb una estimació aproximada de dedicació de vint-i-sis (26) hores mensuals per dotze (12) mesos.
	BLOC C: gener 2023 (o mes de formalització del contracte) a juny 2023. Amb una dedicació estimada de cent vuitanta-vuit (188) hores.
	 4.3. Equip de treball que s’ocuparà del procés de renovació de la Certificació.
	Clàusula 5ª. Ubicació de prestació del servei.
	Clàusula 6ª. Facturació i pagament.
	Suport tècnic en el procés de preparació de la documentació necessària per afrontar la re-acreditació IISA a inicis de l’any 2024:
	BLOC A: Corresponent a l’ONZE PERCENT (11%) de l’import d’adjudicació, es facturarà a la finalització de la fase de posada en marxa del suport, aproximadament quan es compleixi un mes des de la formalització del contracte.
	BLOC B: Corresponent al CINQUANTA-SIS PERCENT (56%) de l’import d’adjudicació, es facturarà mensualment, al llarg dels dotze (12) mesos següents a partir de que es compleixi un mes des de la formalització del contracte.
	BLOC C: Corresponent al TRENTA-TRES PERCENT (33%) de l’import d’adjudicació, es facturarà a l’entrega de la versió final dels documents a elaborar, aproximadament quan es compleixin sis mesos des de la formalització del contracte.
	Clàusula 7ª. Responsable del contracte.
	La persona responsable del contracte serà Núria Gavaldà Batalla, Directora d’Estratègia de la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR), a las qual correspondrà bàsicament, entre d’altres, les funcions de gestió i super...
	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 avaluables.
	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 100 punts)

	9.1.1. OFERTA ECONÒMICA........................................................................Fins a 40 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.
	9.1.2. CRITERIS D’AVALUACIÓ AUTOMÀTICS............................................Fins a 60 punts
	Es valorarà de manera automàtica, de conformitat amb la següent formula:
	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 la documentació necessària per l’acreditació dels següents criteris automàtics dins del sobre únic:
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