A la Fundació Salut Empordà, entitat privada sense ànim de lucre, li ha estat concedida pel
Servei Català de la Salut, mitjançant resolució de 26 de març de 2019, una subvenció per a
portar a terme el “Projecte d’Innovació Territorial en Oftalmologia. Descentralització de
l’assistència, autotest de visió online i empoderament de l’usuari” en relació a la convocatòria
per a l’any 2017 de la línia d’ajuts als projectes de compra pública d’innovació per entitats
titulars de centres pertanyents al sistema sanitari integral d’utilització pública (Ordre
SLT/184/2017, de 27 de juliol. DOGC núm. 7425 de 2 d’agost de 2017).
Per si els pot interessar presentar-nos una oferta cara a desenvolupar el mencionat projecte,
hauria de constar, com a mínim, de les següents fases de desenvolupament.


Acompanyament en el disseny efectiu del projecte descrit, l’aplicació del model i la
justificació d’accions segons el criteri CPI



La posada en marxa dels tests visuals necessaris (abans de gener 2020)



La integració dels tests en els dispositius assistencials definits. En tot cas s’haurà de
considerar l’existència dels models d’Història Clínica del territori (Gavina i e-cap) i la
seva connexió amb l’HCC de Catalunya.



El suport en el desplegament territorial del model, liderat per la FSE

En tot cas, la empresa finalment escollida s’haurà de coordinar amb els equips informàtics de
la FSE per a portar a terme el projecte, així com també amb la autoritat sanitària segons els
compromisos de la pròpia convocatòria.
El preu màxim del contracte serà de 258.000 Euros (IVA exclòs)
El projecte en la seva totalitat haurà d’estar acabat com a molt tard en data de 31 de juliol de
2023.
Per a la selecció de la empresa finalment escollida procedirem de la següent manera:
Podeu demanar hora per a fer una primera entrevista amb el Director d’Innovació, Recerca i
Desenvolupament de la Fundació Salut Empordà, Sr. Pere Plaja i Roman. Aquesta primera
entrevista es obligatòria, i es portaria a terme la setmana del 22 al 26 d’abril de 2019, i serviria
per a clarificar conceptes i dubtes que puguin tenir al respecte.

Per demanar cita per a aquesta primera entrevista s’ha de trucar a secretaria de direcció de la
Fundació en horari de dilluns a divendres laborals de 09:00 a 14:00, al telèfon 972 67 74 81, i
com a molt tard fins el 17 d’abril de 2019. Es considerarà que no estan interessades les
empreses que encara que hagin demanat hora, no es presentin a aquesta primera entrevista.
Per a la presentació de les ofertes definitives els citarem per al dijous dia 16 de maig per a què
ens facin una presentació dels aspectes tècnics de la seva oferta.
El dia de la presentació, si no ho han fet abans, ens poden portar també en un sobre tancat la
proposta tècnica i la proposta econòmica seguint les instruccions que adjuntem.
La Fundació Salut Empordà escollirà de les ofertes presentades la que li sembla que pugui
desenvolupar amb més garanties el projecte. Es tindrà en compte especialment la oferta
tècnica presentada: grau d’adequació amb el document tècnic presentat per la Fundació,
solucions tècniques proposades, fases d’execució, factibilitat i grau de detall de les mateixes i,
terminis. La oferta econòmica es ponderarà tan sols en un 15%.
La Fundació Salut Empordà estima que es podrà notificar a la empresa a qui se li adjudica
provisionalment la execució del projecte entre el 24 i el 31 de maig.
Una vegada feta la notificació es requerirà a la empresa que firmi el contracte en un termini
màxim de 15 dies naturals, de no fer-ho per causes imputables a la pròpia empresa es
considerarà que aquesta no està interessada en el contracte i la Fundació Salut Empordà es
posarà en contacte amb la empresa que hagi fet la segona oferta més beneficiosa procedint de
la mateixa manera i així successivament.
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