PLEC DE CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT
JURÍDIC LABORAL SEGONS PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD D’OFERTES
EXPEDIENT L170000009
1. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
a) Organisme: Prestacions d’Assistència Mèdica, S.L.
b) NIF: B-63076392
c) Òrgan de contractació: Gerent de Prestacions d’Assistència Mèdica, S.L.
d) Responsable del contracte: Directora de Recursos
e)Òrgan destinatari de les factures derivades del contracte: Directora de Recursos PAM S.L.
f) Número d’expedient: L170000009
2. OBJECTE DE LA LICITACIÓ
L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei d’assistència jurídica laboral a la societat
Prestacions d’Assistència Mèdica S.L.
Aquest servei hauria de consistir com a mínim en les següents tasques:
1.- Resolució verbal de consultes, ja sigui en
telecomunicada (servei "on line'').

presencia física o

2.- Redacció d'informes, notes i dictàmens per escrit sobre consultes
plantejades, quan la seva importància ho requereixi.
3.- Redacció i/ o revisió de tota mena de documents de contingut jurídic que
es generin tant en l’àmbit de relacions amb tercers (contractes, instancies,
etc.) com en l’àmbit pròpiament intern (acords, resolucions, expedients
disciplinaris, etc.)
4.- Direcció jurídica de tota mena d'assumptes de caràcter contenciós (ja
siguin expedients administratius com jurisdiccionals).
5.- Assistència a actes de conciliació, mediació i/o Inspeccions de Treball que
siguin de mer tràmit.
6.- Participació en grups de treball, reunions i processos negociadors que
mantingui aquest amb tercers.
7.- Informació sobre
novetats en el
món
del
dret
(legislatius jurisprudencials) que afectin la naturalesa i activitat de
l’empresa.

3. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE
a) Període: 2 anys
b) Possibilitat de pròrroga: SI
c) Termini de pròrroga: 1+1
4. PRESSUPOST LICITACIÓ
a) Valor Estimat del Contracte: 67.200€ IVA exclòs
b) Import licitació: 33.600€ IVA exclòs
c) Import anual licitació:16.800€ IVA exclòs
d) Import possibles pròrrogues:33.600€ IVA exclòs
e) Import possibles modificacions: 0
f) IVA anualitat : el que correspongui segons legislació vigent

5. PRESENTACIÓ D’OFERTES
a) Període: Fins el 21 de novembre de 2016 a les 19:00h
b) Lloc de presentació:
Entitat: Prestacions d’Assistència Mèdica, S.L.
Domicili: Viladomat, 127
Localitat i codi postal: Barcelona, 08015
Telèfon: 93 325 95 00
Mail: etalens@pamem.org / aescosa@pamem.org / ncebrian@pamem.org
6. CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA fins a 100 punts
Obtenint la màxima puntuació l’oferta més econòmica i puntuant-se la resta d’ofertes econòmiques
segons la fòrmula següent:
Px=(A/Xp)*y
On
Px Puntuació del licitador
A Oferta econòmica més baixa
Xp Oferta econòmica del licitador
y Puntuació màxima de l’apartat
7. A l’adjudicatari se li demanarà la declaració responsable i la corresponent solvència tècnica i
econòmica.

