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

NÚM. EXPEDIENT: 2022-029 CURS INTERNACIONAL NOTES-WIDER

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA – PROCEDIMENT OBERT
CONTRACTACIÓ D'UN PROVEÏDOR PER ALS SERVEIS D'ORGANITZACIÓ I SEGUIMENT
DELS ESDEVENIMENTS EN EL MARC DEL CURS INTERNACIONAL NOTES, DESTINAT
AL PROJECTE WIDER BARCELONA DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL
D’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. Objecte de la licitació.
L’objecte del present plec és la contractació d'un proveïdor per als serveis d'organització
seguiment i edició dels esdeveniments en el marc del Curs Internacional NOTES-WIDER
per l’any 2022 així com els consegüents, dins del projecte WIDER, de la Unitat
d’Endoscòpia, de la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca
(VHIR).
Al llarg d’aquest plec es descriuen concretament les tasques incloses dins l’objecte
d’aquest contracte, així com l’abast del servei proposat.

Clàusula 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 “CENT
TRENTA MIL EUROS” (130.000,00 €)*, que, si li afegim la quantia corresponent a l’IVA,
que és de “VINT-I-SET MIL TRES-CENTS EUROS” (27.300,00 €), l’import total ascendeix
a la suma de “CENT CINQUANTA-SET MIL TRES-CENTS EUROS” (157.300,00 €).
El pressupost anual màxim de licitació es fixa en “SEIXANTA-CINC MIL EUROS”
(65.000,00 €)*, 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 d’un (1) any més a instància del VHIR, serà de “CENT
NORANTA-CINC MIL EUROS” (195.000,00 €), que, si li afegim la quantia corresponent
a l’IVA, que és de “QUARANTA MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS” (40.950,00 €),
l’import total ascendeix a la suma de “DOS-CENTS TRENTA-CINC MIL NOU-CENTS
CINQUANTA EUROS” (235.950,00 €).
Concepte

Import (IVA exclòs)

Pressupost base de licitació total
Possibles pròrrogues

130.000,00 euros
65.000,00 euros

Possibles modificacions

0,00 euros
195.000,00 euros

Total

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.
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*** 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 un (1) any més.
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 a les jornades del 2022
en el marc del Curs Internacional NOTES-WIDER 2022. En termes generals, es precisa
contractar una empresa que ofereixi el següent:
4.1 Edició i enviament dels programes.
4.2 Secretaria tècnica.
4.3 Organització i cobertura gràfica del sopar inaugural i del sopar simposi.
4.4 Edició i enviament de Revistes
Un cop establertes les condicions generals precitades, a continuació es detallaran la relació
de tasques i requisits necessaris per a desenvolupar aquest servei.
4.1 Edició i enviament dels programes.
• Disseny y realització de PDF interactiu, anunci dates nou Curs (espanyol i
anglès).
•

Edició de 200 programes en anglès i 200 en espanyol, enviats per missatger a
el domicili del Dr. Armengol-Miró.

•

Edició i enviament per correu de 2.400 programes a endoscopistes i cirurgians
de tot Espanya, impressió de 2.500 sobres, manipulats, etiquetes i franqueig
postal, ha de tenir un fitxer propi homologat.

•

Edició del Programa Oficial, (200 en espanyol i 200 en anglès) per lliurar als
assistents del Curs Internacional WIDER-Barcelona 2022.

•

Confecció de PDF'S per a la Web i enviaments de correu electrònic (diversos
models en anglès i espanyol).
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4.2 Secretaria tècnica.
• Secretaria Tècnica: seguiment, trucades i correus electrònics durant l'any.
•

Secretària Tècnica durant el curs: 2 persones de l’empresa adjudicada (horari
de 08:00h a 20:00h) i hostesses bilingües en anglès (horari de 08:00h a 20:00h)
3 el primer dia, i 2 el segon dia.

•

Edició de 150 diplomes personalitzats (aprox.)

•

Edició i personalització de 150 identificadors (inclou cinta xerografiada i plàstic)

•

Transport i missatgeria

4.3 Organització, decorats i cobertura gràfica del sopar inaugural i del sopar simposi.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Disseny i programació d'invitacions pel sopar en online (anglès/espanyol).
Disseny i edició de 200 invitacions pel sopar (100 en anglès i 100 en espanyol).
Disseny i edició de 200 díptics del menú sopar inaugural (anglès/espanyol).
Disseny i edició de 200 díptics del menú sopar Simposi (anglès/espanyol).
Disseny i realització dels cartells de taula presidencial Simposi.
Disseny i realització dels cartells per projecció (saló d’actes i Simposi) 2 models.
2 fotògrafs per a un període de 5 hores (inclosa nocturnitat).
5 estructures de fusta per als murals:
o 1 de 260 x 240 x 60 cm
o 1 de 300 x 240 x 60 cm
o 1 de 130 x 240 x 60 cm
o 2 de 250 x 290 x 60 cm (Photocall)
5 murals de les mateixes mesures, dissenyats i impresos en foam.
o El de 300 x 240 x 60 cm, per les dues cares.
2 expositors (roller) de 120 x 200 cm.
Transport especial a la seu on es realitza el sopar.
Muntatge de murals i Photocall (4 persones x 5 hores).
Desmuntatge (4 persones x 3 hores, inclou nocturnitat).
Transport i emmagatzematge de murals i altres materials.

4.4 Edició i enviament de Revistes.
COBERTURA PERIODÍSTICA
•
•
•
•
•
•
•
•

1 periodista (metge) amb domini de l’anglès en sala (2 dias-20 hores).
1 periodista (metge) amb domini de l’anglès per entrevistes (2 días-10 hores).
2 fotògrafes per la sala, quiròfans, entrevistes i ambient (2 días-20 hores).
Traducció al castellà de ponències i entrevistes realitzades en anglès.
Redacció de textos.
Correcció orto-tipogràfica.
Disseny i maquetació.
Confecció de PDF'S per a la web.
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EDICIÓ DE LA REVISTA WIDER NEWS Núm.15 (Edició en espanyol)
Característiques Tècniques:
N.º pàgines:
Format:
Paper:
Impressió:
Enquadernació:
Tiratge:

24
297 x 420 mm (tabloide)
Couché brillantor 100 g/m2
Quadricromia
Cosit 2 grapes i plegat al centre
5.000 exemplars

ENVIAMENT PER CORREU POSTAL
•
•
•
•
•
•

Fitxer propi homologat, 4.000 registres (endoscopistes, cirurgians i especialistes
en aparell digestiu de tota Espanya i Hospitals de Catalunya).
Edició d’etiquetes
Retractilat
Franqueig de 4.000 exemplars (envio per Correos).
Enviament en bloc de 1.000 exemplars al HUVH.
Enviament personalitzat a membres de la Generalitat i de La Caixa.

EDICIÓ DE LA REVISTA WIDER NEWS Núm.15 (Edició en anglès)
Característiques Tècniques:
N.º pàgines:
Format:
Paper:
Impressió:
Enquadernació:
Tiratge:
Distribució:
Inclou:
•
•
•
•

24
297 x 420 mm (tabloide)
Couché brillantor 100 g/m2
Quadricromia
Cosit 2 grapes i plegat al centre
500 exemplars
En bloc al HUVH

Traducció especialitzada a l’anglès
Correcció orto-tipogràfica
Disseny i maquetació
Confecció de PDF’S per a la web

Clàusula 5ª. Ubicació de prestació del servei.
El servei es realitzarà a les instal·lacions del Pavelló Docent, edifici annex de l’Hospital
General (Passeig Vall d’Hebron 119-129, 08035, Barcelona). Les persones que prestin el
servei seguiran les normes de coordinació d'empreses establertes.
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Clàusula 6ª. Facturació i pagament.
El contractista facturarà cada prestació de servei a través de la seva factura mensual
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 qual correspon la mateixa, el
desglossament/descripció de les despeses per concepte, així com indicar les referències
“LICI-2022-029 CURS INTERNACIONAL NOTES-WIDER”.
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 Josep Ramón Armengol Miró, Director del Projecte WIDER
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
adjudicatària del present procediment de licitació, es comprometrà expressament, a no
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donar la informació i/o dades proporcionades per el VHIR, o qualsevol ús no previst en el
present Plec, i/o expressament autoritzat per el Cap de la Unitat assignat.
L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació,
haurà de fer extensives als empleats que adscrigui al servei, les obligacions contingudes i
assumides per l’empresa adjudicatària, en referència a la confidencialitat, propietat
intel·lectual i protecció de dades, en particular les relatives al secret, la reserva y
confidencialitat de tota la informació que en virtut del servei pugui tenir coneixement.
S’entendran cedits en exclusiva a favor del VHIR a tot el món, per al temps màxim establert en
les lleis i/o tractats internacionals vigents que resultin d’aplicació i per a la seva explotació a
través de qualsevol format i/o modalitat d’explotació, tots els drets, inclosos els d’explotació
sobre qualsevol descobriment, invenció, creació, obra, procediment, idea, tècnica, dibuix,
disseny, imatge o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial generat, plantejat o
adquirit com a conseqüència de la tasca desenvolupada per l’empresa adjudicatària del
contracte que es derivi del present procediment de licitació (en endavant, “Propietat
Intel·lectual i/o Industrial”), i que derivin directa o indirectament de la relació entre VHIR i
l’empresa adjudicatària pel contracte que es derivi del present procediment de licitació.
L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació
s’obliga a informar al VHIR de qualsevol descobriment, creació, invent, idea o qualsevol
altre element que constitueixi o sigui susceptible de constituir un dret de Propietat Industrial
i/o Intel·lectual i que desenvolupi parcial o totalment durant la vigència del contracte que es
derivi del present procediment de licitació.
En el supòsit de que l’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present
procediment de licitació descobrís o desenvolupés qualsevol creació de propietat
intel·lectual o industrial, s’entendrà que l’esmentat descobriment o desenvolupament
constitueix informació confidencial del VHIR.
L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació
s’obliga a signar tots aquells documents públics i/o privats que siguin necessaris, a lliure
discreció del VHIR, per a permetre l’acreditació de la titularitat del VHIR o l’adequada
protecció dels referits drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial a favor de la mateixa o
de qualsevol tercer designat per aquest.
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:
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9.1 criteris avaluables amb fórmules automàtiques ........................(MÀXIM 55 punts)
OFERTA ECONÒMICA................................................................................FINS 45 PUNTS

Pv = �1 − �

Ov − Om
1
� x � �� x P
IL
VP

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 10 PUNTS
Els licitadors aportaran una declaració responsable als relació als criteris de valoració
d’aquest apartat i abans a la adjudicació as 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.............................05 punts
Que els licitador participant tingui un percentatge de contractació indefinida entre la
plantilla que executarà el contracte, que sigui superior al 50 % ...................03 punts
Que els licitador participant tingui elaborat i apliquin voluntàriament un pla d’igualtat
efectiva de dones i homes............................................................................ 02 punts

9.2 Criteris avaluables mitjançant judicis de valor.............................(MÀXIM 45 punts)
Els criteris que a continuació s’indicaran, s’avaluaran mitjançant judicis de valor. Els criteris
d’adjudicació per a valorar el contingut del sobre nº 2 són els següents:
OFERTA TÈCNICA
Els licitadors han de presentar una proposta organitzativa i de desenvolupament del servei.
D’aquesta proposta presentada, es valorarà:
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9.2.1. Característiques qualitatives i tècniques del servei....................Màxim 40 punts
Cada empresa haurà de presentar una memòria tècnica on quedin detallats els següents
apartats:
•

•
•
•

Experiència en activitats dedicades a Ciències de la Salut.....................Màxim 25 punts
Es valorarà l’experiència en el camp de l’endoscòpia digestiva, i de forma especial es
valoraran les experiències prèvies del Curs Internacional NOTES del projecte WIDER,
de la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR).
Qualitat dels materials oferts....................................................................Màxim 5 punts
Serveis de disseny....................................................................................Màxim 5 punts
Estructura de l’equip.................................................................................Màxim 5 punts

9.2.2. Millores Addicionals.......................................................................Màxim 5 punts
Memòria informativa on consti el coneixement previ dels espais on es realitzen els
esdeveniments.

Les empreses licitadores que no presentin tota la documentació relativa als criteris
avaluables mitjançant judicis de valor, seran excloses de la licitació de referència.
Es requereix una puntuació mínima total de 20 punts en la valoració tècnica perquè les
empreses licitadores puguin continuar en el procés selectiu i optar als criteris avaluables
amb fórmules automàtiques. En cas de no obtenir 20 punts o més en l’oferta tècnica,
seran exclosos del present procediment de licitació.

Barcelona, 03 de maig de 2022.

40881366Q
JOAN XAVIER
COMELLA (R:
G60594009)

Firmado digitalmente
por 40881366Q JOAN
XAVIER COMELLA (R:
G60594009)
Fecha: 2022.05.03
16:44:46 +02'00'

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Dr. Joan X. Comella Carnicé
Director
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR).
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