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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 
A. Objecte 
Descripció: Servei de traducció telefònica (on line) de 061 CatSalut Respon. 
 
Lots: No. És un servei que es realitza de forma centralitzada a la Sala de l’Hospitalet 
del Centre Coordinador Sanitari del SEM. 
 
Codi CPV:79530000-8. Serveis de traducció.  

B. Dades econòmiques 
B1. Determinació del preu:  
Preu variable en funció dels serveis efectivament realitzats, i un preu fix, que es 
calcula de la suma de l’aplicació d’un 8% de benefici empresarial i un 10% d’estructura 
sobre el màxim del preu variable. 
 
B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 
 
El valor estimat del contracte és de 278.810,40 €, que corresponen a 2 anys de 
contracte més una possible pròrroga de 2 anys més, i un 20% de modificació. 
 

Concepte Import (€) 
Import licitació (2anys) 126.732,00 € 

Import pròrrogues (2 anys) 126.732,00 € 

Import modificació (20%) 25.346,40 € 
Total 278.810,40 € 

 
B3. Pressupost base de licitació: 
El pressupost màxim de licitació serà el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepte Import (€) 

Import licitació (2anys) 126.732,00 € 

IVA 26.613,72 € 

Total 153.345,72 € 

 

Pressupost màxim (sense IVA) Import (€) 
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Quota fixa  19.332,00 
Quota variable  107.400,00 

 

B.4. Sistema de pagament al contractista 
 
El sistema de pagament serà mensual, amb una part fixa (la corresponent a la 
fragmentació en dotze mesos del fix anual) i el cost dels serveis efectivament realitzats 
cada mes. 
No es preveu l’aplicació d’un variable qualitatiu. 

B.5. Revisió de preus: No 

C. Existència de crèdit 
C1. Partida pressupostària: D/251000257/4190 
C2. Expedient d’abast plurianual: SI 
Acord de la Comissió Executiva del Consell d’Administració: 30/05/2018 
Distribució de les anualitats:  
 

 Import sense IVA 
 

Import IVA 
 

 Import total 
 

2018 29.042,78 6.098,98 35.141,76 
2019 63.366,00 13.306,86 76.672,86 
2020 34.323,22 7.207,88 41.531,10 
Total 126.732,00 26.613,72 153.345,72 

 
D. Termini de durada del contracte 
Termini de durada: El contracte tindrà una durada de dos anys, des del moment de 
l’inici de servei.  
 
Possibilitat de pròrrogues i termini: Es preveu la pròrroga del contracte fins a un màxim 
de dos anys addicionals, en dos períodes d’un any. 
 
Termini de garantia: durant tota la vigència del contracte. 
 
E. Variants 
No 
Elements: - 
Condicions: - 
 
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
Forma de tramitació: Ordinari 
Procediment d’adjudicació: Obert, serveis, subjecte a regulació harmonitzada.   
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí 
 
G. Solvència i classificació empresarial 
 
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional 
 
Solvència econòmica i financera 
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Volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereixi el contracte, referit al millor 
exercici dins dels tres darrers disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici 
d’activitats de l’empresari i presentació de les ofertes igual o superior al 70% del valor 
estimat del contracte.  

Mitjà per acreditar la solvència: Aportar els comptes anuals aprovats i dipositats en el 
Registre Mercantil corresponents a l’exercici de volum anual de negoci més elevat dels 
tres darrers exercicis esmentats. Els empresaris no obligats a presentar les comptes 
en registres oficials podran aportar, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats. 

 
Solvència tècnica o professional 
Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que els 
que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de (com a màxim els tres últims 
anys), en què s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos, en 
relació amb el lot corresponent. 

Mínim exigible: L’acreditació d’aquesta solvència tècnica o professional s’efectuarà 
mitjançant la relació dels principals serveis efectuats en els tres darrers anys, d’igual o 
similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, quin import anual 
acumulat en l’any de major execució (sigui igual o superior al 70 per cent) de l’anualitat 
mitjana del contracte.   

Mitjà d’acreditació: Declaració responsable. 

G2. Classificació empresarial: Si 
- Grup T, subgrup 5, categoria 1 o superior. 

G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte 
D’acord amb l’establert al Plec de prescripcions tècniques. 
 
G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la 
qualitat i/o de gestió mediambiental 
No 
 
H. Criteris d’adjudicació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) CRITERIS QUE DEPENGUIN DE JUDICIS DE VALOR 
 

49 
 

 

 

1. PLA IMPLEMENTACIÓ 
 

1.1. Procediment d’implementació del servei per donar compliment al 
que especifiquem de posada en marxa en el màxim d’1 mes de 
la justificació del contracte, i els altres requisits especificats en el 
plec com són definició dels informes des seguiment i concreció 
dels procediments a seguir: 

 

a. Detall del procés que especifiqui les accions prèvies 
necessàries a la posada en marxa del servei així com els 
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diferents procediments que garantiran el correcte 
funcionament del mateix 

b. Garantia de resposta en el termini previst en el plec de com a 
màxim 1 mes, valorant-se l’anticipació de la posada en 
marxa. 

 

2. PLA OPERATIU 
 

2.1. Procediment per la traducció de les llengües incloses en 
l’annex 1 del plec tècnic i de les ofertades per l’empresa 
licitadora, garantint la immediatesa del servei en qualsevol 
moment del dia les 24 hores els 365 dies de totes les 
llengües: 

 
a. Detall del procés 

 
b. Garantia de resposta en el termini previst especificat (com a 

màxim de 4 minuts) dins del procediment com a temps màxim 
de localització, valorant-se la millora del temps especificat al 
Plec de Prescripcions Tècniques.  
 

2.2. Número i detall de les llengües amb disponibilitat de 
traducció telefònica, a l’inici del contracte, valorant-se 
l’increment de llengües respecte a les sol·licitades al Plec de 
Prescripcions Tècniques 

 

2.3. Procediment i timing d’incorporació de noves llengües no 
especificades en l’annex 1 o ofertades per l’empresa i que 
siguin requerides per SEM, tenint en compte que el plec 
especifica com a màxim 5 dies de termini, valorant-se la 
millora d’aquest termini. 

 

2.4. Procediments de contingència que permetin assegurar la 
prestació del servei (tant tècnics que puguin impedir la 
correcta prestació del servei com a nivell de recursos 
humans que permetin una simultaneïtat de traduccions en 
aquelles llengües més demandades) sense interrupcions. 

 
a. Detall del procediment. 

 
b. Garantia de resposta en el termini previst. 

    

2.5. Procediments relatius a la gestió de les possibles incidències 
i reclamacions del servei especificant accions i gestió de les 
mateixes. Seguiment qualitatiu. 
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2.6. Proposta de models d’informe de seguiment del servei: 
 

a. Estructura dels informes en quant a contingut i forma de   
presentació. 
b. Variables que contemplen. 

 
 
 

3 
 
1 
 
2 
 

 
B) CRITERIS VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA. 
 

 
 

51 
 

 

 
OFERTA ECONÓMICA 
Fórmula de proporcionalitat 
Puntuació= puntuació màxima x (millor oferta/oferta avaluada) 
Dels 51 punts d’aquest apartat: 
 

c. 21 estaran relacionats amb la valoració de la part fixa, en la que 
es valorarà l’import anual. 

 
d. 30 amb la valoració econòmica de la part variable, en la que es 

valorarà l’import per servei. 
 

 
51 
 
 
 
 

21 
 
 

30 

 

 
Total 

 
100 

 
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament 
anormals 
 
Seran susceptibles de baixes presumptament anormals tots els criteris automàtics. 

Es consideraran, en principi, baixes presumptament anormals, les següents ofertes:  
 

A. Si només concorre un licitador, quan l’oferta sigui un 20% inferior al pressupost 
base  de licitació. 
 

B. Si concorren 2 o més licitadors, ho seran les que siguin inferiors en més del 
10% a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. 

 
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les 
empreses proposades com adjudicatàries. 
 
No s’aplica 
 
K. Garantia provisional 
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No 
 
L. Garantia definitiva 
Sí:  
Import: 5% de l’import de l’adjudicació (sense IVA)  
Forma de constitució: D’acord amb el plec de clàusules administratives 
 
M. Condicions especials d’execució 
És condició especial d’execució del contracte que es compleixi en tot moment el 
conveni col·lectiu sectorial i territorial que li sigui d’aplicació als treballadors que puguin 
desenvolupar tasques a l’empara d’aquest contracte.  

Aquesta condició té al mateix temps el caràcter d’obligació contractual essencial, i el 
seu incompliment pot donar lloc a la resolució del contracte. 

N. Modificació del contracte prevista 
Sí. 
Els supósits de modificació que s’han considerat per aquesta contractació són els 
possibles increments d’activitat derivats de situacions extraordinàries, puntes de 
demanda per sobreactivitat, accidents múltiples, catàstrofes, entre d’altres, i per aquest 
motiu es preveu un import econòmic del 20% de l’import inicial del contracte. 
 
O. Cessió del contracte 
No 
 
P. Subcontractació 
En el present contracte no es permet la subcontractació. 

Q. Revisió de preus 
No s’aplica 
 
R. Termini de garantia 
Sí 
Termini: Durant la vigència del contracte.  
 
S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les 
empreses adjudicatàries 
No es preveuen despeses. 
 
T. Programa de treball 
No s’aplica 
 
T. Òrgan de contractació.  

Òrgan de contractació: Consell Administració SEM, SA 

V. Penalitats 

Les penalitats resultants dels incompliments en els paràmetres de prestació del servei 
seran acumulatives dins del període de facturació mensual  en que recaiguin.  
Les penalitats aplicables són les següents: 
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- Penalització per no disponibilitat de traductor d’alguna de les llengües o 

idiomes demanades en el plec i/o ofertades per l’empresa, que podrà suposar 
un import entre 100 i 150€ per cada incidència d’aquest tipus. 

- Penalització per interrupció de la prestació del servei 24X7 sense comunicació 
prèvia a SEM que podrà suposar un import entre 100 i 150€ per cada situació 
ocorreguda, des del minut 0 en que es detecta la incidència i fins un límit no 
superior als 10 minuts, per causes imputables a l’empresa. 

- Penalització per no compliment del temps d’incorporació d’una nova llengua 
sol·licitada per SEM, que  podrà suposar un import entre 50 i 100€ per cada 
situació ocorreguda i segons els dies que superin el límit marcat. La nova 
incorporació haurà de ser abans de 5 dies naturals.  

- Penalització per no compliment estricte de traducció del diàleg entre el 
professional demandant del servei i el pacient, entrant a fer interpretacions o 
valoracions que no corresponen a l’objecte de la contractació, que podrà 
suposar un import entre 100 i 150€ per cada incidència d’aquest tipus. 

- Penalització per demora superior a 4 minuts en disposar del traductor demanat, 
en situació operativa per iniciar la traducció, que podrà suposar un import entre 
50 i 100€ per cada incidència d’aquest tipus. 
 

SEM es reserva el dret a rescindir el contracte en cas d’incompliment reiterat del 
mateix. 
Les penalitats esmentades s’aplicaran sobre l’import de facturació mensual sense IVA. 
Les penalitats a aplicar es graduaran en funció de la valoració tècnica per part de 
SEM, en base a criteris com la reiteració o reincidència, l’afectació al servei, la 
rellevància econòmica de l’incompliment. . 
 

W. Obligacions contractuals essencials 

Es considera una obligació essencial, la no interrupció del servei en més de 10 minuts. 
 
És també una obligació essencial, la disponibilitat 24x7 de traductors de totes les 
llengües sol·licitades en l’annex 1 i ofertades per l’empresa adjudicatària, i de les que 
es puguin anar incorporant al llarga de la durada del contracte, tenint en compte que 
les noves incorporacions de qualsevol nova llengua hauran de ser inferiors a 5 dies 
naturals. 
 

L’incompliment dels apartats anteriors podrà ser causa de resolució del contracte. 

X. Modificació i/o resolució del contracte per aplicació de mesures d’estabilitat 
pressupostària.  

D’acord amb allò que Disposició Addicional Primera de la Llei 5/2017, de 28 de març, 
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i 
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en 
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades 
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, el/s contracte/s administratiu/s 
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objecte d’aquesta licitació podran ser modificats o resolts per l’aplicació de mesures 
d’estabilitat pressupostària. 

Aquestes modificacions han de justificar-se per raons d’interès públic d’acord amb allò 
previst a la LCSP, amb l’abast que resulti de les mesures d’estabilitat pressupostària a 
aplicar, i els efectes que determini la legislació vigent aplicable. 

Y. Responsable del contracte  

Sra. Elisabeth Vives Vives. Directora d’Infermeria del SEM  

Z. Obligació de subrogació de personal 

No aplica 

Observacions  

Dades de caràcter personal.  

L’adjudicatari pot tenir accés a dades de caràcter personal, en concret. S’exigeix el 
nivell de seguretat alt. 

Per tal de validar les escriptures de poder i la compulsa de documents caldrà demanar 
hora a la Sra. Yolanda Ferrero prèviament al telèfon 93 264 44 32 

 


	L’incompliment dels apartats anteriors podrà ser causa de resolució del contracte.
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