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Entitat adjudicadora

a) Organisme: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, SA (CSCSA)
b) NIF: A59928424
c) Òrgan de contractació: Director General
d) Responsable del contracte: Directora de Recursos Humans
e) Òrgan destinatari de les factures derivades del contracte: Departament econòmic financer
f) Centres destinatari:
LOT 1: CONSORCI ASSOCIACIÓ PATRONAL SANITÀRIA I SOCIAL
LOT 2: a) CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SA
b) CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
c) FUNDACIÓ HOSPITAL DE SANT CELONI
Pel que fa a la part variables del lot 2, cada entitat que forma part d’aquest lot formalitzarà el contracte
amb l’empresa que resulti adjudicatària.
e) Número d’expedient: CSCSA 1-18
2

Objecte del contracte

a)

Descripció de l’objecte:. Serveis d’assessorament jurídic laboral amb destinació a CONSORCI
ASSOCIACIÓ PATRONAL SANITÀRIA I SOCIAL, CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA, SA, a altres entitats del Grup CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA i a entitats assessorades per entitats del Grup CONSORCI DE SALUT I
D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA
CPV: 7911000-5
NUTS:
Divisió per lots: SI X
NO
Número de Lots: 2
Les propostes s’hauran de presentar al lot sencer : SI x
NO
Les propostes es poden presentar a diferents lots : SI x
NO
Les propostes poden superar l’import màxim del lot : SI
NO x
Els licitadors poden ser adjudicatari de més d’un lot : SI x NO

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

LOT 1: assessorament laboral en matèria de dret laboral a la patronal del Consorci
Associació Sanitària Social.
LOT 2: assessorament en matèria de dret laboral a les entitats del Grup CSC i altres
entitats que tenen encarregat aquest assessorament al CSC.
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Pressupost del contracte

a)

Valor estimat del contracte: 874.260 euros sense IVA
LOT 1: 84.240 euros sense IVA
LOT 2: 790.020 euros sense IVA
Quota fixa: 136.080 euros sense IVA
Quota variable: 653.940 euros sense IVA
o CSC, SA: 248.400 euros sense IVA
o CSSV: 79.380 euros sense IVA
o HFSC: 326.160 euros sense IVA
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Pressupost licitació: 323.800 euros sense IVA ( 391.798 euros IVA inclòs)
LOT 1: 31.200 euros (37.752 euros IVA inclòs)
LOT 2: 292.600 euros (354.046 euros IVA inclòs)
Quota fixa: 50.400 euros (60.984 euros IVA inclòs)
Quota variable: 242.200 euros (293.062 euros IVA inclòs)
o CSC, SA: 92.000 euros (113.320 euros IVA inclòs)
o CSSV: 29.400 euros (35.574 euros Iva inclòs)
o HFSC: 120.800 euros (146.168 euros IVA inclòs)

c)

Import anual de licitació: 161.900 euros sense IVA
LOT 1: 15.600 euros
LOT 2: 146.300 euros
Quota fixa: 25.200 euros
Quota variable total: 121.100 euros
o CSC, SA: 46.000 euros
o CSSV: 14.700 euros
o HFSC: 60.400 euros

d)

Import possibles pròrrogues: 485.700 euros sense IVA
LOT 1: 46.800 euros
LOT 2: 438.900 euros
-

e)

Quota fixa: 75.600 euros
Quota variable: 363.300 euros
o CSC, SA: 138.000 euros
o CSSV: 44.100 euros
o HFSC: 181.200 euros

Import possibles modificacions:
LOT 1: 6.240 euros
LOT 2: 58.520 euros
-

f)
g)
h)

Quota fixa: 10.080 euros
Quota variable: 48.440 euros
o CSC, SA: 18.400 euros
o CSSV: 5.880 euros
o HFSC: 24.160 euros

Partida IVA: 21%
Anualitats: 2018-2019-2020
Aplicació pressupostària: -----------
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Règim de modificació del contracte

Es preveu la modificació del contracte, d’acord amb les condicions, abast i límits següents:
Aquest contracte es podrà modificar fins un màxim del 20% sobre el preu del contracte, en els casos
següents:
•

D’acord amb el que disposa la disposició final tretzena de la Llei 8/2013 de 26 de juny de
rehabilitació, generació i renovació urbanes, que afegeix una disposició addicional trentaquatrena al text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aquest contracte (lot 1 i 2) es
podrà modificar en el percentatge anteriorment indicat en el cas que les necessitats reals de
l’òrgan de contractació fossin superiors a les estimades inicialment o bé per increment del volum
d’activitat o del nombre de seus de les entitats a les quals van destinades les prestacions objecte
d’aquest contracte.

•

En el lot 2 el contracte podrà ser modificat a l’alça o a la baixa en cas d’haver-se d’incrementar o
reduir el nombre d’entitats del Grup destinatàries del servei. Aquesta modificació es realitzarà
aplicant els preus unitaris per tipus de centre oferts pel contractista.

•

També es contempla la possibilitat de modificació en el percentatge indicat per raó de l’aplicació
de mesures d’estabilitat pressupostària que tenen consideració de motiu d’interès públic, d’acord
amb la disposició addicional primera de la Llei 5/2017, de 28 de març de mesures fiscals,
financeres i administratives.

5 S’accepten variants
a) SI
NO x
b) Número de variants:-----c) Aspectes:-----6. Acceptació d’ofertes integradores
a) SI

NO x

7. Acceptació de mostres.
No hi ha mostres en el present expedient.

8. Solvència de les empreses
Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica mitjançant la
classificació empresarial assenyalada a l’apartat b) o mitjançant l’aportació dels documents
següents:
a)

Solvència econòmica i financera i tècnica
Solvència econòmica i financera:
El volum anual de negocis referit a l’any de major execució dels darrers tres anys
conclosos ha de ser d’almenys el valor anual mig del contracte.
Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil (és imprescindible que s’aporti el model normalitzat del
Registre Mercantil) o en el registre oficial que correspongui o, en el cas d’empresaris
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individuals no inscrits al Registre Mercantil, mitjançant el llibre d’inventaris i comptes
anuals legalitzats per aquest Registre.
O
Justificant d’existència d’una assegurança de responsabilitat civil de risc professionals
per import igual al valor estimat del contracte, vigent fins a la finalització del contracte,
aportant a més el compromís de renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de
la seva cobertura durant tota l’execució del contracte.
Aquesta circumstància s’acreditarà certificat expedit per l’assegurador, en el que constin
els imports i riscos assegurats i la data de venciment així com mitjançant el document de
compromís vinculant de subscripció, renovació o pròrroga de l’assegurança.
Solvència tècnica:
Els licitadors hauran d’acreditar que l’import anual acumulat en l’any de major execució
dels darrers tres anys dels serveis corresponents al mateix tipus o naturalesa que el que
correspon a l’objecte del contracte és d’almenys el 70% del valor estimat del contracte.
Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una relació dels serveis
realitzats per l’interessat en el curs dels darrers cinc anys, corresponents al mateix tipus
o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte, especificant l’import, les dates i el
destinatari públic o privat. En el cas de destinataris públics, els serveis realitzats
s’entendran acreditats si s’aporta certificat expedit o visat per l’òrgan competent. En el
cas de destinataris privats, els serveis realitzats es podran acreditar mitjançant certificats
expedients per aquests o, en el seu defecte, mitjançant declaració del licitador. Els
certificats de bona execució emesos per destinataris públics podran ser comunicats
directament per aquesta entitat a l’òrgan de contractació.

Per determinar la correspondència entre els serveis acreditats i els de l’objecte del
contracte es verificarà la coincidència entre els tres primers dígits dels seus respectius
codis CPV.

Solvència tècnica específica. Les empreses han d’acreditar l’obtenció de la següent
solvència:
Certificat del Col•legi d’Advocats corresponent acreditatiu de la col•legiació dels licitadors
així com de la seva condició d’advocats en exercici.
Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa en els 3 exercicis, acompanyada
de la documentació justificativa corresponent, la qual no pot tenir menys de 5 advocats
en exercici i col·legiats.

b) Classificació empresarial
No s’exigeix cap classificació

9.
a)

Obtenció de documentació
Pàgina web: https://contractaciopublica.gencat.cat , al perfil del Consorci de Salut i d’Atenció
Social de Catalunya, SA
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Documentació a presentar

Número de sobres a presentar: 3
Els assenyalats al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions
Tècniques i al present quadre de característiques específiques.
Sobre A: DEUC + declaracions responsables.
Sobre B: Tota la documentació necessària per poder valorar la part de l’oferta susceptible d’un
judici de valor.
Sobre C: oferta econòmica i currículums VITAE i documentació que justifiqui l’experiència i
formació de l’advocat interlocutor així com del segon advocat interlocutor.
*Cal presentar en documents diferents els criteris qualitatius objectius de l’oferta econòmica. En
aquest sentit, per una banda s’haurà de pujar el document on s’indiqui la informació per valorar els
criteris qualitatius automàtics i en un altre document l’oferta econòmica.

11.
a)
b)
c)

12.

Vigència del contracte
Període: 2 anys
Possibilitat de pròrroga: Si
Termini de pròrroga: 1+1+1

Condicions de participació – Requisits per licitar

Els assenyalats al Plec de Clàusules Administratives Particulars

13. Data màxima de formulació de consultes per parts del interessants a l’expedient:
De conformitat amb la clàusula ( presentació d’ofertes) la data màxima que l’Òrgan de Contractació
acceptarà dubtes on consultes en relació als plecs que regeixen la present licitació serà el dia 20 de
juny de 2018.

14. Programa de treball
No escau

15. Forma d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert harmonitzat
c) Forma: Utilització de diferents criteris per a determinar la millor oferta relació qualitat preu.

16. Garanties
a) Provisional: resta dispensada
b) Definitiva: L’adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva del 5 per 100 del total
adjudicat, exclòs IVA
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Presentació d’ofertes

a) Període: abans de les 14:00 Hores de dia 2 de juliol de 2018.
b) Forma de presentació: A través del sobre Digital i conforme l’establert a la clàusula setzena del
Plec de Clàusules Administratives.

18. Publicitat
Són a càrrec de l’adjudicatari amb un màxim de 3.000 euros

19.

Mesa de Contractació

President: Sra. Antonia Aguilar, Directora de Recursos Humans, o persona en qui delegui.
Secretari: Sr. Joaquim Monllau, secretari o persona en qui delegui.
Vocal: Sr. Eduard Casadevall, Director Econòmic-financer o persona en qui delegui.
Vocal: Sra. Pilar Rol, Directora Executiva de CAPSS, o persona en qui delegui.
Vocal: Sra. Paula Hors, cap del Servei de Contractacions i assessora jurídica, o persona en qui
delegui.
Vocal: Sra. Susanna Ortiz, tècnic del Servei de Contractacions o persona en qui delegui.

20.
Obertura pública de les ofertes dels sobres B (documentació tècnica i criteris susceptibles
de judici de valor)
a)
b)
c)
d)
e)

Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, S.A.
Domicili: Av. Tibidabo, 21
Localitat i codi postal: 08022 - Barcelona
Data: 10 de juliol de 2018
Hora: 11:00 hores

21. Obertura pública de les ofertes dels sobres C (proposició econòmica i criteris avaluables de
forma automàtica)
f) Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, S.A.
g) Domicili: Av. Tibidabo, 21
h) Localitat i codi postal: 08022 - Barcelona
d) Data i hora: es publicarà al perfil del contractant (https:/contractaciopublica.gencat.cat)
22. Criteris d’adjudicació
Per a cadascun dels lots (els quals seran valorats de forma independent entre si), els criteris que
s'aplicaran per a la formulació de la proposta d'adjudicació del contracte seran els següents:

I.

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA:..................................... 74 punts
VALORACIÓ DE LA PROPOSICIÓ ECONÒMICA.................................de 0 a 49 punts
La metodologia de valoració es basarà en l’assignació de la puntuació màxima a la proposició
més baixa, i la resta de proposicions, es puntuaran en proporció inversa a aquella, segons la
formula següent:
PX = (A*Y)/XP
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On
PX= Puntuació del licitador
A= Oferta econòmica més baixa
Y= Puntuació màxima de l’apartat
XP= oferta econòmica del licitador

VALORACIÓ INTERLOCUTORS .................................................................. de 0 a 25
punts
•

Es valorarà que l’interlocutor habitual i assessor principal responsable de l’execució
d’aquest contracte (advocat de referència) acrediti un ampli coneixement específic en les
normatives i regim jurídic d’aplicació en matèria laboral al sector Salut i Social.
Concretament, la puntuació d’aquest subcriteri es desglossa en:
- Anys d’experiència en el sector de salut i social: Màxim 10 punts
Obtenint la màxima puntuació l’oferta que presenti més anys d’experiència en el sector i
puntuant-se la resta d’ofertes econòmiques segons la formula següent:

PX = (A*Y)/XP
On
PX= Puntuació del licitador
A= Oferta econòmica més baixa
Y= Puntuació màxima de l’apartat
XP= oferta econòmica del licitador

*Important tenir en compte que és requisit imprescindible que els anys d’experiència siguin
superiors a 7, de conformitat amb el previst al plec de prescripcions tècniques.
- Formació relacionada amb les funcions: Màxim 5 punts
No serà tinguda en compte les titulacions que no tinguin relació amb dret laboral i dret
sanitari.

•

-

Màster i postgraus ............................. 5 punts

-

Màster................................................. 3 punts

-

Postgrau o mínim 2 cursos....................1 punts

Es valorarà que el segon advocat de referència d’aquest contracte acrediti un ampli
coneixement específic en les normatives i regim jurídic d’aplicació en matèria laboral al
sector Salut i Social. Concretament, la puntuació d’aquest subcriteri es desglossa en:
- Anys d’experiència en el sector: Màxim 6 punts

Obtenint la màxima puntuació l’oferta que presenti més mes anys d’experiència en el sector
i puntuant-se la resta d’ofertes econòmiques segons la formula següent:
PX = (A*Y)/XP
On
PX= Puntuació del licitador
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A= Oferta econòmica més baixa
Y= Puntuació màxima de l’apartat
XP= oferta econòmica del licitador

*Important tenir en compte que és requisit imprescindible que els anys d’experiència siguin
superiors a 7, de conformitat amb el previst al plec de prescripcions tècniques.

- Formació relacionada amb les funcions: Màxim 4 punt
No serà tinguda en compte les titulacions que no tinguin relació amb dret laboral i dret
sanitari.
Màster i postgraus ............................. 4 punts

II.

-

-

-

Màster................................................. 3 punts

-

Postgrau o mínim 2 cursos..................1 punts

CRITERIS SUSCEPTIBLES D’UN JUDICI DE VALOR:............................................26 punts

VALORACIÓ PROPOSTA DE SERVEIS I ORGANITZACIÓ DEL SERVEI...........de 0 a 20
punts
•

Proposta de serveis: Es valorarà la proposta de serveis respecte als serveis mínims
previstos en el plec. Especialment es valorarà que s’incloguin en la quota fixa serveis que
no estaven previstos com a obligatoris o que formaven part de la quota
variable............................................................................................ de 0 a 10 punts

•

Organització del servei: Es valorarà la metodologia d'organització, control de qualitat i
millora continua del servei i recursos humans i físics addicionals dedicats a tal fi , personal
administratiu, eines informàtiques...). en recolzament del servei a prestar en el present
contracte. S’atorgarà la màxima puntuació a aquella l'oferta que en el seu conjunt
presenti una proposta que millor respongui a l’organització i planificació del servei que
s’ha de prestar de forma clara, coherent i detallada.

1.

Determinació dels sistemes d’anàlisi dels serveis que s’ofereixen i que permetin establir
elements permanents de millora continua...........................de 0 a 3 punts

2.

Metodologia de tractament de casos i procediments de treball........ de 0 a 2 punts

3.

Sistema d’accessibilitat al servei (horari d’atenció i disponibilitat desplaçament, atenció
per
via
telefònica
o
correu
electrònic,
i
d’altres
sistemes
de
comunicació…)……………………. 5 punts

VALORACIÓ GESTIÓ DOCUMENTAL DELS EXPEDIENTS.................................de 0 a 3
punts

Es valorarà amb la màxima puntuació l'oferta que en el seu conjunt presenti la millor gestió
documental i de suport, així com de registre de totes les actuacions en la gestió del servei. Es
valorarà el sistema de relació i suport documental que el licitador proposi per facilitar la
comunicació amb l’ens contractant, així com els documents i registres d’indicadors que facilitin el
seguiment sobre l’estat d’evolució dels casos en curs.
Els documents que es presentin podran ser utilitzats per completar els documents interns del
departament de recursos humans de l’ens contractant. (Es valorarà l’existència de models

8

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES

CSCSA 1-18

emprats pel bufet que s’aportin a tall d’exemple)

-

VALORACIÓ FORMACIÓ............................................................................. de 0 a 3 punts

Es valorarà la relació de accions formatives especifiques relacionades amb l'objecte del contracte
per al personal gestor de l’ens contractant . Es valorarà el número d'hores de formació específica
d'interès sobre novetats jurídiques (relacionades amb l’objecte del contracte o determinades
matèries concretes de l'àmbit laboral, que caldrà determinar-les de forma coordinada amb l’ens
contractant, que s’hauran d’explicitar definint la proposta de continguts i abast).

NOTA: Els licitadors que no obtinguin una puntuació del 50% en els criteris qualitatius,
seran exclosos de la licitació.

23. Termini mínim de garantia
a) SI
NO X
b) Termini:

24. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
a) SI x
NO
b) Són les següents: Són les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Tipus

25.
a)
b)

Obligació de Pòlissa de Responsabilitat Civil
Obligació de constituir una pòlissa de responsabilitat civil: SI X
Import:
CAPSS: 1.000.00 euros
CSC,SA: 1.000.000 euros
CSSV: 1.000.000 euros
FHSC: 1.000.000 euros

NO

26. Subcontractació
Les parts del contracte que no son susceptibles de subcontractar son: Atès que es tracta d’un contracte
de serveis en el que la persona que prestarà l’assistència és valorable, no és possible la
subcontractació del present servei a tercers.

27.

Forma de pagament del preu
La que s’assenyala al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

28.

Revisió de preus
SI hi ha revisió de preus
NO hi ha revisió de preus X

29. Obligacions contractuals essencials
a) SI X
b) Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. X
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30. Aspectes relatius a criteris socials i ambiental
Els que consten en el plecs de clàusules administratives.
31. Sancions i Penalitats
a) SI X NO
b) Són les següents: Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de
prescripcions tècniques
32. Causes específiques de resolució contractual
La Sanció per part de l’òrgan de la competència, al contractista, per una infracció greu en matèria de
falsejament de la competència a causa del seu comportament en el procediment de licitació.

33. Lloc de prestació del servei:
a)
b)

A les dependències de l’entitat contractant X
A les dependències de l’empresa contractista: X

34. Cessió del contracte
a) Si X
b) No

35. Visita del centre
Atès l’objecte contractaul, no es preveu visita al centre

36. Per més informació o aclariments
Consultes : Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya: (mpf@consorci.org)
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