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1. INTRODUCCIÓ

La Fundació Privada de la Salut del Consorci Sanitari del Maresme, en endavant FPS del
CSdM, convoca una licitació per a l’adjudicació de l’explotació del servei d’odontologia, que
integrarà la Unitat d’Odontologia a l’Hospital de Mataró.

La FPS del CSdM és una fundació del sector públic i, com a tal, sotmet la seva contractació, en
quant els seus efectes i extinció del contracte amb tercers al dret privat, si bé en quant a la
preparació i les formes d’adjudicació dels contractes es regeix pel text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. En conseqüència, el contracte que es formalitzi com a
conseqüència de l’adjudicació de la present licitació serà un contracte privat.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

2.1. ACTIVITAT QUE ES CONTRACTA

L’objecte del contracte és el dret a l’explotació del servei d’odontologia amb retribució mitjançant
cànon, que integrarà la Unitat d’Odontologia.

El valor estimat del contracte (volum de negoci previst per a la vigència total del contracte més
les seves possibles pròrrogues) és de 5.175.048 euros sense IVA, que s’estableix de forma
estimativa atenent a l’activitat dels tres exercicis anteriors. S’adjunta com Annex 1 del PPT
document on consta el volum anual de facturació del servei d’odontologia respecte d’exercicis
anteriors.

Les activitats objecte de contracte seran les pròpies de l’especialitat d’odontologia no
compreses en la cobertura del sistema sanitari públic, que com a mínim comprendran:

1

odontologia conservadora

2

odontopediatria

3

endodòncia

4

periodòncia

3

5

ortodòncia

6

pròtesi

7

higiene dental

Els tractaments que se’n surtin de la cartera de serveis hauran de ser autoritzats per la direcció
de la FPS del CSdM.

Els tractament maxil·lofacials és realitzaren preferentment per els professionals del CSdM.

No podrà haver llistes d’espera de cap activitat a excepció de plena ocupació en els horaris
fixats anteriorment.

Quan un espai no tingui ús de forma continuada, la Fundació de la Salut tindrà dret a fer ús del
mateix.

2.2. UBICACIÓ DELS SERVEIS

L’activitat assistencial de la Unitat d’Odontologia es prestarà a les dependències de l’Hospital de
Mataró, carretera de Cirera 230, en un gabinet adaptat per a tal fi.

El gabinet comptarà inicialment amb sis sillons dentals, sens perjudici de l’ampliació del nombre
de sillons en el decurs de l’execució del contracte, si atesa la demanda d’activitat, les parts així
ho acorden.

2.3. MITJANS PERSONALS PROPIS

Els treballadors de l’empresa contractista que prestin els seus serveis al servei d’Odontologia
objecte d’aquest contracte, hauran de ser acreditats per la FPS del CSdM a fi que se’ls pugui
identificar i facilitar l’accés a les instal·lacions. L’adjudicatari facilitarà per escrit a la Fundació la
llista del personal. Qualsevol modificació (baixa, alta o ampliació), serà comunicada per escrit.

La entitat jurídica adjudicatària del contracte serà la única responsable del compliment de la
normativa laboral, de seguretat social i de prevenció de riscs laborals del personal que aporti a
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l’execució del contracte, tal com s’indica a la clàusula trenta-tresena del Plec de Clàusules
Administratives Particulars que regeix la present licitació.

Els professionals que s’incorporin a la Unitat d’Odontologia, dependran del responsable
assistencial de la Unitat i hauran de comptar amb el vist-i-plau de l’equip directiu de la FPS del
CSdM amb caràcter previ a la seva incorporació a la Unitat.

L’empresa adjudicatària procedirà a dotar d’uniformitat al personal adscrit al servei.

Totes les despeses que s'originin en relació al personal de l’empresa adjudicatària, fix, eventual
o de qualsevol altra de les modalitats admeses en dret, seran sempre a càrrec d’aquesta,
obligant-se al seu puntual compliment en matèria laboral i de relacions humanes i, molt
especialment, en matèria de Seguretat Social.

L’empresa adjudicatària serà responsable davant dels Tribunals de Justícia dels accidents que
poguessin sobrevenir al personal en el compliment de les seves responsabilitats assumides en
virtut d’aquest contracte.

El personal de l’empresa adjudicatària no podrà tenir cap vinculació ni adquirir cap dret respecte
de la FPS del CSdM, assumint només dependència del contractista, que tindrà tots els drets i
deures respecte d’aquest personal segons la legislació vigent i en el seu cas la que se’n
promulgui més endavant, sense que en cap cas en resulti responsable la FPS del CSdM de les
obligacions del contractista respecte del seu personal, encara que els acomiadaments i
mesures que adopti siguin conseqüència directa o indirecta del compliment o interpretació del
present contracte.

2.4. NO APORTACIÓ DE MITJANS PERSONALS PER PART DE LA FPS DEL CSdM

La FPS del CSdM no aportarà cap mitjà personal per a l’execució del contracte objecte de
licitació. És a dir, que tots els mitjans personals necessaris per a l’execució del contracte seran
aportats pel contractista.
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2.5. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L’empresa adjudicatària del servei d’Odontologia garantirà a tots els seus treballadors tots els
mitjans de seguretat necessaris, obligant a complir tota la legislació vigent en matèria de salut
laboral, en particular la normativa de Prevenció de Riscos Laborals ( Llei 31/1995 i normativa de
desenvolupament ), essent el seu incompliment motiu de resolució del contracte, en virtut del
que es contempla en el punt 3 de l’article 24 de la llei esmentada.

L’empresa adjudicatària està obligada a disposar i col·locar, en nombre suficient, els mitjans
necessaris per a evitar qualsevol perill relacionat amb el servei objecte d’aquest contracte,
essent responsable únic dels accidents que puguin produir-se per l’incompliment d’aquesta
prescripció.

S’estableix un termini màxim de dos mesos des de l’adjudicació, per a que l’empresa que resulti
adjudicatària, desenvolupi el seu Pla de Prevenció de Riscos Laborals, propi de l’activitat a
desenvolupar per l’empresa, on es recollirà l’avaluació dels riscos i la planificació de l’acció
preventiva, essent el seu incompliment motiu de resolució del contracte.

En les ofertes que es presentin s’haurà de recollir la planificació de la implantació del Pla de
Riscos Laborals (Avaluació de riscos, acció preventiva, formació, etc.), detallant per a cada
fases mitjans humans i materials, per facilitar la seva valoració.

Respecte als diferents plans d’emergència del CSdM, l’empresa contractada s’haurà d’implicar i
participar en la mida que indiqui el pla corresponent, per garantir la pròpia seguretat i la de les
altres persones que puguin romandre en els centres, com per preservar la integritat dels béns i
patrimoni dels centres.

En el cas de que a la FPS del CSdM se l’imposés alguna sanció o se li derivés algun tipus de
responsabilitat per part de l’autoritat competent, com conseqüència de d’incompliment de mides
preventives per part del personal de l’empresa contractada, la Fundació Privada de la Salut del
Consorci Sanitari del Maresme repercutirà i deduirà aquestes quantitats de les factures que hagi
de abonar a l’empresa contractada.
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2.6. MITJANS MATERIALS I ALTRES OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI

L’adjudicatari haurà d’aportar els mitjans materials necessaris, inversions, instal·lacions,
adequació de l’espai, utillatge,.etc, per a la prestació dels serveis, tenint en compte que la
previsió inicial d’activitat és per a sis sillons, si bé podrà ser ampliada.

En el cas que els licitadors tinguin previst realitzar inversions per a l’explotació del servei (les
quals seran valorades tal com s’indica al quadre de característiques específiques), hauran
d’aportar una taula d’amortització dels equips, la durada de la qual no podrà excedir de la
vigència inicial del contracte. Els equips que es vagin amortitzant passaren a ser propietat de la
FPS del CSdM. En el supòsit de que el contracte finalitzés de forma anticipada i, per tant, amb
caràcter previ a la plena amortització dels béns aportats, les despeses pendents de pagar seran
sempre assumides pel nou contractista.

També seran obligacions de l’adjudicatari del contracte:

- Aportar qualsevol sistema d’informació que requereixi l’explotació de l’activitat adjudicada,
com per exemple: la gestió de pressupostos i facturació o qualsevol altra.

- Per a l’explotació del servei, l’adjudicatari haurà de:
Aportar qualsevol tipus de material fungible necessari per a la realització dels
diagnòstics i tractaments als pacients privats.
Fer-se càrrec de les proves diagnòstiques i d’altres tractaments necessaris en el
desenvolupament de les activitats d’atenció als pacients privats.
Aportar el personal necessari per a l’explotació del servei objecte del contracte
L’adjudicatari serà el responsable del manteniment de tots els seus equips
havent de realitzar els corresponents procediments preventius, correctius i
normatius per assegurar la màxima disponibilitat i seguretat dels sistemes. Tots
els elements necessaris per qualsevol dels manteniments descrits aniran a
càrrec de l’adjudicatari.
Fer-se càrrec de qualsevol despesa i impostos associats a l’explotació del servei
objecte del contracte.
Serà responsabilitat de l’adjudicatari l’obtenció de tots els permisos necessaris
per a la instal·lació de l’equipament i la realització de l’activitat, així com les
despeses derivades de la seva obtenció. Es lliurarà una còpia de tots els
documents a la Fundació privada de la Salut.
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2.7. INFORMACIÓ DE CARÀCTER LABORAL

L’empresa adjudicatària s'obliga a presentar mensualment els justificants de pagament de les
cotitzacions a la Seguretat Social, models TC-1 i TC-2, i trimestralment un certificat d'estar al
corrent de les obligacions fiscals. En cas que no es facin efectius els sous, cotitzacions del
personal i impostos corresponents, la Fundació privada de la Salut deduirà o retindrà del
pagament mensual aquestes quantitats. En cas de reiteració en d’impagament serà causa de
resolució contractual.

2.8. HORARIS

La Unitat d’Odontologia prestarà serveis als pacients que ho requereixin en horari de matí i
tarda de 8 a 20 hores de dilluns a divendres en dies laborables, i eventualment, quan el volum
de tasques ho requereixi, el dissabte, prèvia autorització de la FPS del CSdM.

2.9. ASPECTES ECONÒMICS

Les tarifes aplicables al públic pels serveis prestats per la Unitat d’Odontologia es fixaran de
comú acord entre el responsable de la Unitat i la Direcció de la FPS del CSdM.

El contractista abonarà a la FPS del CSdM un cànon anual mínim de 160.000 euros/any, IVA no
inclòs. Aquest cànon serà abonat mensualment, en dotze fraccions d’idèntic import. La millora
d’aquest cànon serà objecte de valoració, segons el previst al quadre de característiques
específiques.

Amb independència de l’abonament del cànon ofert, el contractista estarà obligat a abonar a la
Fundació les despeses incorregudes per aquest corresponents a subministraments energètics,
aigua, telefonia, dades i qualsevol altra despesa inherent a l’explotació del servei.
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2.10. PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL

L’adjudicatari, una vegada rebuda la comunicació i prèviament a la signatura del contracte,
haurà de subscriure una assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 600.000,00
euros, pels danys que es puguin ocasionar en el desenvolupament del servei objecte d’aquest
contracte als usuaris, visitants i personal del centre, així com els treballadors propis de
l’empresa adjudicatària que realitzin la seva funció en les dependències de la FPS del CSdM i
del CSdM. Tanmateix, aquesta pòlissa haurà de cobrir els danys que es puguin ocasionar a
l’edifici, les seves instal·lacions i el seu equipament. Serà causa de resolució del contracte el no
manteniment de la pòlissa en les condicions indicades durant tota la vigència del contracte.

2.11. CIRCUIT DE FACTURACIÓ I PAGAMENT

El cànon que el contractista ha d’abonar a la FPS del CSdM serà abonat mensualment, dins
prèvia presentació de la corresponent factura per part de la FPS del CSdM.

El termini de pagament serà el previst al plec de clàusules administratives particulars.

2.12. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS LICITADORS

SOBRE B:

1.

Proposta organitzativa i, en concret:
1.1. Organització del servei i pla operatiu
1.2. Descripció de l’equip tècnic i unitats tècniques
1.3. Protocols i procediments de treball
1.4. Descripció de l’organigrama actual de l’empresa, en relació al servei la gestió del
qual és objecte del contracte.

2.

Mitjans personals i, en concret:
2.1. Relació i descripció de l’equip humà de treball
2.2. Currículum professionals de la persona responsable, on haurà de constar
especialment la següent informació: especialitats clíniques addicionals a
l’especialitat d’estomatologia, titulació relacionada amb la gestió de serveis
odontològics, titulació relacionada amb la gestió de persones
2.3. Pla de formació de l’equip humà
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2.4. Vinculació a la docència universitària de l’equip humà.

3.

Mitjans tècnics: descripció dels recursos tècnics de l’empresa ja siguin propis o no, en
relació al servei la gestió del qual constitueix l’objecte del contracte.

4.

Pla de qualitat de l’empresa en relació a la prestació del servei la gestió del qual
constitueix l’objecte del contracte.

SOBRE C:
1. Cànon ofert, que en cap cas podrà ser inferior a 160.000 euros/any (IVA no inclòs).

2. Inversions en equipament odontològic, quantificades en euros (IVA no inclòs).
Caldrà acompanyar aquesta informació de la corresponent taula d’amortització de
les inversions, la qual no podrà tenir una durada superior a la vigència inicial del
contracte (4 anys).

ANNEX 1
Volum anual de facturació del Servei d’odontologia en els exercicis 2013, 2014 i 2015:
• Any 2013: 901.252€
• Any 2014: 815.851€
• Any 2015: 870.421€
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