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

NÚM. EXPEDIENT: 2022-020 CONCURS DE FOTOGRAFIA DISSENY I PRODUCCIÓ DE MATERIALS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA – PROCEDIMENT OBERT
SERVEI DE DISSENY I PRODUCCIÓ DE MATERIALS RELATIUS AL CONCURS DE
FOTOGRAFIA DIVIDIT EN QUATRE (4) LOTS DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL
UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR).

Pg. Vall d’Hebron 119-129 | 08035 Barcelona
Edifici Mediterrània, 2ª planta
T. 93/489 44 59
contractacio.publica@vhir.org / www.vhir.org

Clàusula 1ª. Disseny i producció de materials relatius al concurs de fotografia
L’objecte del present plec és la contractació d’un servei per al Disseny i producció de
materials relatius al concurs de fotografia, gestionat a través de la Unitat de Comunicació
de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR).
L’objecte de la licitació es divideix en els següents lots:


LOT 1: Disseny i producció dels calendaris de sobretaula



LOT 2: Disseny i producció dels calendaris planning



LOT 3: Disseny i producció de murals



LOT 4: Disseny i producció de les làmines pels guanyadors

Al llarg d’aquest plec es descriuen concretament les tasques incloses dins l’objecte
d’aquest contracte, així com l’abast del servei proposat.
*** El servei ha de complir amb tots els requeriments legals en el moment de la contractació,
i durant tota la vigència del contracte.

Clàusula 2ª. Pressupost màxim de licitació i valor estimat
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 de dos (2)
anys, és de “VINT MIL NOU-CENTS NORANTA-U EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS” (20.991,74 €), al qual, si se li suma l’import de “QUATRE MIL QUATRE-CENTS
VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS” (4.408,26 €), corresponent a l’IVA, suma un
total de “VINT-I-CINC MIL QUATRE-CENTS EUROS” (25.400,00 €),
El pressupost queda desglossat de la següent forma:


El pressupost màxim del LOT 1, pels dos (2) anys inicials, s’estableix en “NOU MIL
VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS” (9.834,71
€), al qual, si sumem l’import corresponent a l’IVA, “DOS MIL SEIXANTA-CINC
EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS” (2.065,29 €), fa un total d’ “ONZE MIL NOUCENTS EUROS” (11.900,00 €).
Pel que el pressupost màxim anual és de “QUATRE MIL NOU-CENTS DISSET
EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS” (4.917,36 €) (*), al qual, si sumem l’import
corresponent a l’IVA, “MIL TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXENTA-CINC
CÈNTIMS” (1032,65 €), fa un total de “CINC MIL NOU-CENTS CINQUANTA
EUROS” (5.950,00 €).
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El pressupost màxim del LOT 2, pels dos (2) anys inicials, s’estableix en “QUATRE
MIL QUATRE-CENTS SEIXANTE-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS”
(4.462,81 €), al qual, si sumem l’import corresponent a l’IVA, “NOU-CENTS TRENTASET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS” (937,19 €), fa un total de “CINC MIL QUATRECENTS EUROS” (5.400,00 €).
Pel que el pressupost màxim anual és de “DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-UN
EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS” (2.231,41 €) (*), al qual, si sumem
l’import corresponent a l’IVA, “QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB
SEIXANTA CÈNTIMS” (468,60 €), fa un total de “DOS MIL SET-CENTS EUROS”
(2.700,00 €).



El pressupost màxim del LOT 3, pels dos (2) anys inicials, s’estableix en “TRES MIL
VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS” (3.884,30 €),
al qual, si sumem l’import corresponent a l’IVA, “VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB
SETANTA CÈNTIMS” (815,70 €), fa un total de “QUATRE MIL SET-CENTS EUROS”
(4.700,00 €),
Pel que el pressupost màxim anual és de “MIL NOU-CENTS QUARANTA-DOS
EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS” (1.942,15 €) (*), al qual, si sumem l’import
corresponent a l’IVA, “QUATRE-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-CINC
CÈNTIMS” (407,85 €), fa un total de “DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA
EUROS” (2.350,00 €).



El pressupost màxim del LOT 4, pels dos (2) anys inicials, s’estableix en “DOS MIL
VUIT-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS” (2.809,92 €), al qual, si
sumem l’import corresponent a l’IVA, “CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB VUIT
CÈNTIMS (590,08 €), fa un total de “TRES MIL QUATRE-CENTS EUROS” (3.400,00
€),
Pel que el pressupost màxim anual és de “MIL QUATRE-CENTS QUATRE EUROS
AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS” (1.404,96 €) (*), al qual, si sumem l’import
corresponent a l’IVA, “DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB QUATRE
CÈNTIMS” (295,04 €), fa un total de “MIL SET-CENTS EUROS” (1.700,00 €).

(*) Preus que el licitador podrà millorar en la seva OFERTA ECONÒMICA- SOBRE C, per
cadascun dels lots.
En el preu màxim unitari s’inclouen tots els costos associats a la prestació del servei.
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 valor estimat per aquesta licitació és de “QUARANTA-SIS MIL CENT VUITANTA-UN
EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS” (46.181,83 €), al qual, si se li suma l’import de
“NOU MIL SIS-CENTS NORANTA-VUIT AMB DIVUIT CÈNTIMS” (9.698,18€),
corresponent a l’IVA, suma un total de “CINQUANTA-CINC MIL VUIT-CENTS VUITANTA
EUROS AMB UN CÈNTIM” (55.880,01 €).
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Concepte
Pressupost base de licitació
total
Possibles modificacions

Import (IVA exclòs)
20.991,74 euros
4.198,35 euros

Possibles pròrrogues

20.991,74 euros

Total

46.181,83 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.
Les empreses licitadores hauran de presentar-se obligatòriament als quatre (4) lots, com a
requisit indispensable. Per tant, no s’admetran ofertes d’empreses a un sol lot, i aquestes
quedaran excloses del procediment de licitació.

Cláusula 3ª. Durada del contracte.
El servei objecte del contracte tindrà una duració inicial de dos (2) anys, amb possibilitat
de prorrogar la prestació per dos (2) anys més, d’any en any, en el conjunt dels seus
quatre lots.
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. 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. En concret la facturació es realitzarà per lots i la factura s’enviarà un
cop finalitzat i rebut el material de cada lot.
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Cada fJactura emesa haurà de detallar el desglossament/descripció de les despeses per
concepte, així com indicar les referències “LICI 2022-020 CONCURS DE FOTOGRAFIA
DISSENY I PRODUCCIÓ DE MATERIALS (LOT “_”)”.
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 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.

Clàusula 5ª. Característiques tècniques del servei.
Per a la realització de tots els materials es proporcionaran els arxius originals de les
fotografies, la composició dels logos que s’han d’aplicar i el manual d’ús de la identitat
corporativa del Campus Vall d’Hebron.
A continuació es detalla la relació de tasques i requisits necessaris per a dur a terme aquest
servei:
LOT 1: Disseny i producció dels calendaris de sobretaula
Disseny
Maquetació: 12 fulls Calendari (format horitzontal).
12 Imatges. Retoc digital i proves de color adaptades per a CMYK.
Peanya trípode: muntatge de fotos i textos dels guanyadors.
Presentació de maquetes i originals definitius.
Producció
2500 unitats (aprox)
12 fulls de 12 x 21 cm. Paper estucat. Tintes 4 + 4 i vernís. Doble cara.
Peanya trípode de cartolina impresa a 4 colors.
Enquadernat en Wire-o en espiral metàl·lica.
Retractilat de 25 u. / encaixat / paletitzat.
Honoraris, materials i enviaments
*Disseny i materials de producció subjecte a noves propostes

LOT 2: Disseny i producció dels calendaris planning
Disseny
Maquetació: Muntatge del calendari 63’5 x 63’5 cm.
12 Imatges. Retoc digital i proves de color adaptades per a CMYK
Presentació de maquetes i originals definitius.
Producció
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1300 unitats (aprox)
1 plana mida: 63’5 x 63’5 cm. 1 cara.
Empaquetats i retractilats de 50 u.
Honoraris, materials i enviaments
*Disseny i materials de producció subjecte a noves propostes

LOT 3: Disseny i producció de murals
Disseny
Selecció de les imatges
Maquetació i adaptació als formats i mides establertes.
Incorporació dels noms dels autors a cada imatge.
Retocs i proves digitals a color.
Presentació de maquetes i originals definitius.
Producció
12 murals (aprox)
Mida 70 x 55 cm (aprox)
Impressió digital sobre material Forex de 5 mm amb suport per a penjar-ho (velcro
adhesiu o amb marc metàl·lic al dors)
12 plaques identificatives (noms, autors i títol obres) de 18 x 6 cm amb velcro adhesiu al
dors.
Muntatge
Lloc segons necessitats
Honoraris i materials
*Disseny i materials de producció subjecte a noves propostes

LOT 4: Disseny i producció de les làmines pels guanyadors
Disseny
Maquetació i muntatge de les làmines
Incorporació dels noms dels autors a cada imatge.
Retocs i proves digitals a color.
Presentació de maquetes i originals definitius.
Producció
25 unitats (aprox)
- Làmines/còpies fotogràfiques en alta qualitat A3
- Carpetes cartolina folding. Impressió a 2 colors/1 cara.
- Papers vegetals de protecció
- Bosses/carpeta polipropilè (solapa adhesiva)
Honoraris, materials i enviaments
*Disseny i materials de producció subjecte a noves propostes
En cap cas es podrà superar l’import màxim estipulat per a cada concepte. El licitador que
excedeixi el màxim establert serà exclòs del present procediment de licitació.
En cap cas el VHIR estarà obligat a esgotar el pressupost màxim de licitació
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Clàusula 6ª. Requisits obligatoris
Equip professional






Disposar d’un/a gestor/a de l’empresa que serà el responsable dels encàrrecs i de
coordinar la producció dels diferents lots durant tot el període de vigència del
contracte. Aquest responsable haurà de ser l’únic interlocutor amb el VHIR.
Disposar d’un/a dissenyador/a o director/a d’art amb dedicació directa i continuada
sobre l’execució dels treballs encarregats.
Qualsevol canvi en aquestes posicions serà comunicat a la Unitat de Comunicació,
així com també les persones que les substitueixen durant els períodes de vacances.
L’empresa adjudicatària posarà a disposició de la Unitat de Comunicació el personal
tècnic i de producció necessaris per a la bona realització de cadascun dels encàrrecs
que rebi.
L’empresa adjudicatària ha d’estar disposada en tot moment a treballar de forma
paral•lela i conjunta amb altres proveïdors en serveis que pugui tenir la Unitat de
Comunicació, ja es tracti d’estudis, centrals de mitjans, agències d’esdeveniments,
agències d’Internet, productores, fotògrafs, etc.

Reunions periòdiques



El gestor dels encàrrecs assistirà a les reunions que la Unitat de Comunicació cregui
oportunes, per a la presentació i supervisió dels elements produïts.
També aportarà els seus criteris professionals en relació a:
-

Noves propostes dels materials a produir.
Informació periòdica sobre l’evolució dels productes.

Pressupost




L’empresa adjudicatària farà un pressupost per a cada comanda que haurà de ser
aprovat per escrit per la Unitat de Comunicació abans d’iniciar la feina.
Cada oferta haurà d’incloure els terminis de realització previstos.
Els preus han d’incloure el transport dels materials fins a les instal•lacions del
Campus i en alguns casos, com els calendaris, a d’altres edificis fora del Campus
(Barcelona).

Producció dels materials





Serà necessari proporcionar els arxius gràfics per tal de revisar-los i validar-los
abans de produir qualsevol material.
Per tal que es puguin valorar les qualitats de les peces a produir, caldrà presentar
mostres dels models abans d’iniciar la producció final.
L’empresa adjudicatària ha de garantir la correcció ortogràfica i gramatical de totes
les peces, tant en català com en castellà. Els textos han de passar correcció
humana. En el cas del català, el corrector o correctora ha de tenir el nivell K.
L’empresa adjudicatària ha de cedir tots els drets d’autor de forma universal.
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Clàusula 7ª. Responsable del contracte.
La responsable del contracte és el Cap de la Unitat de Comunicació, 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 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. 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.
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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 d’adjudicació
9.1. OFERTA ECONÒMICA....................................................................Màxim 50 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
*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.
P(N) = 0.

Els criteris que a continuació s’indicaran, s’avaluaran mitjançant judicis de valors i
s’aplicaran al contingut del sobre nº 2:
Els criteris que a continuació s’indiquen, s’avaluaran mitjançant judicis de valor.
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.

9.2 OFERTA TÈCNICA....................................................................... (MÀXIM 50 PUNTS).
S'avaluaran els quatre (4) lots sota les mateixes condicions i característiques:
Lot 1: Disseny i producció dels calendaris de sobretaula
Lot 2: Disseny i producció dels calendaris Planning
Lot 3: Disseny i producció de murals
Lot 4: Disseny i producció de les làmines pels guanyadors
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Característiques qualitatives i tècniques del servei .........................MÀXIM 50 PUNTS.


Qualitat dels materials ofertats............................................................fins a 20 punts



Servei de disseny................................................................................fins a 20 punts



Estructura de l’equip ..........................................................................fins a 10 punts

Serà necessari presentar exemples de treballs anteriors similars per tal de poder valorar la
qualitat dels materials i el servei de disseny, així com una relació del personal que integrarà
l’equip de treball tal i com es demana a continuació:
-

Presentar fins a 3 mostres de calendaris de sobretaula, planning, làmines, murals o
materials similars.

-

Relació de les persones que integraran l’equip de treball.

-

El gestor haurà de tenir capacitat provada en la coordinació d’equips de diferents
empreses i ha de tenir un mínim de 3 anys d’experiència en la implementació de les
tasques requerides. Per això, caldrà que demostri la seva experiència en coordinació
d’equips dins el sector de la comunicació i la imatge corporativa, en el domini dels
processos de producció de materials de comunicació i en la gestió administrativa
que això genera, presentant el seu currículum vitae.

-

Es requereix dels serveis d’un dissenyador capaç de maquetar qualsevol dels
materials que es relacionen, seguint les pautes i manual d’aplicació de la identitat
gràfica de la marca Vall d’Hebron i les seves institucions. Els serveis professionals
del dissenyador els ha de facilitar l’empresa adjudicatària
El dissenyador haurà de tenir capacitat provada en el disseny de materials de
comunicació, havent de presentar el seu book i currículum vitae per acreditar-ho i ha
de tenir un mínim de 3 anys d’experiència en les tasques requerides. Per això, caldrà
que demostri la seva capacitat per dissenyar i confeccionar originals i adaptacions
dels materials de comunicació requerits.

Es donarà la màxima puntuació a la proposta que garanteixi el nivell del servei necessitat
tenint en compte els aspectes esmentats.

Barcelona, 24 de març de 2022
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