GUIA RÀPIDA PER LICITAR ELECTRÒNICAMENT
El present document pretén recollir de manera sintetitzada els passos i recomanacions a seguir
per realitzar l’alta del licitador en el portal de licitació de CBSAU
https://seucontractacio.cbsa.cat/licitacion

Recordi que compta amb documentació d’ajuda i recolzament a la web de suport a empreses:
http://empresas.plyca.es

1. Com registrar‐se al portal de licitació
Accedir al Portal de licitació de CBSAU https://seucontractacio.cbsa.cat/licitacion,
identificar‐se al portal accedint a l’opció indicada a la part superior de la pantalla “Accedeix a
més informació amb el teu certificat digital”, utilitzant per això un certificat digital vàlid.

Recordi que en cas de tenir importat el certificat al seu navegador, haurà de tenir‐lo amb la clau
pública (.pfx) i amb la clau privada (.cer) a tots els navegadors des dels que es treballi.
Si té DNI electrònic, els passos a seguir són idèntics només que en lloc de tenir el certificat digital
importat al seu navegador, haurà de disposar d’un lector de targetes intel∙ligents que compleixi
l’estàndard ISO‐7816.
Posteriorment, s’haurà de seleccionar a l’opció de menú “Empreses/La meva empresa”.
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Se li remetrà a una pàgina en la que se li indica que per poder participar a qualsevol procediment
de contractació com interessat, licitador, adjudicatari o contractista per mitjans telemàtics,
haurà d’estat donat d’alta a la plataforma. A continuació, premi “Continuar”.
Es mostraran les dades de l’usuari connectat, havent de complimentar el camp “Email” i prémer
“Actualitzar email”. Se li obrirà una nova pàgina indicant‐li que el procés de validació està en
curs. Se li haurà enviat un correu electrònic a l’adreça indicada perquè segueixi les instruccions
descrites per completar el procés.
Tingui en compte que la recepció del correu de configuració podria no ser immediata, comprovi
la safata de correu no desitjat (spam) si aquest no apareix en un temps raonable. Després, premi
“Acceptar”.
En el correu que rebi, haurà de prémer sobre l’enllaç ressaltat en vermell per confirmar el
Procés

2. Com donar‐se d’alta com licitador
Un cop registrat en el portal, s’haurà d’accedir a l’apartat Empreses/La meva empresa.

Des d’aquesta pàgina podrà donar‐se d’alta com licitador a la plataforma, així com consultar els
diferents tràmits d’alta iniciats.
Si desitja donar‐se d’alta com licitador premi “Tràmit alta”.
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Per consultar el llistat dels tràmits que tenen disponible premi a “Els meus tràmits”.

Al seu cas haurà d’escollir l’opció “Tràmit alta”. Al formulari al que se’l redirigeix, haurà de
complimentar les dades obligatòries de:
 Tipus Empresa
 Tipus Document
 CIF/NIF
I prémer “Acceptar”
A la següent pantalla s’haurà de descarregar la sol∙licitud d’inscripció, desant‐la al seu disc local
amb extensió PDF.

En aquesta sol∙licitud s’observarà que s’hauran incorporat les dades que vostè ha complimentat
a la pantalla anterior. Aquestes dades ja no seran editables, és a dir, no podrà modificar‐les en
el PDF que vostè s’hagi descarregat.
Haurà de complimentar la resta d’informació de caràcter obligatori tenint en compte que a
l’apartat de “DADES DELS APODERATS” s’hauran d’incloure les dades dels
representants/apoderats de la seva empresa que disposin d’un certificat digital vàlid, i a
posteriori firmar la sol∙licitud des de l’apartat “Firma digital del Representant”.

Únicament els apoderats registrats al formulari o els representants autoritzats per aquests,
podran realitzar gestions en nom de l’empresa. És necessari que aquests apoderats i
representants disposin d’un certificat digital vàlid.
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Un cop complimentat i firmat el document, annexar la sol∙licitud d’inscripció des del botó
“Annexar l’arxiu”.

Si a l’annexar l’arxiu en el Portal li apareix un error indicant “Integritat de la firma no vàlida”,
provi a descarregar de nou la sol∙licitud, complimentar‐la i firmar‐la des de Valide; URL:
https://valide.redsara.es
1. Dirigeixis a l’apartat “Realitzar Firma”.
2. Prémer el botó "Firmar".
3. Seleccioni la sol∙licitud d’inscripció ja complimentada.
4. Seleccioni el certificat digital quan l’hi sol∙liciti.
5. Esperi a que li aparegui a la pantalla "Arxiu firmat correctament”.

Una vegada registrada la seva empresa en el Registre de Licitadors de CBSAU, identificar‐se de
nou a l’opció indicada a la part superior de la pantalla “Accedeixi a més informació amb el seu
certificat digital”, i accedir al menú “Canviar representació...”. Seleccionar l’empresa en
representació de la qual s’actua i prémer “Acceptar”, trigarà uns 5 minuts en poder seleccionar
l’empresa.

3. Com donar d’alta a altres representants
Si es requereix donar d’alta a més d’un representant, accedir a l’opció del menú “La meva
empresa” i dirigir‐se a l’opció “Si desitja gestionar els usuaris que podran accedir a la plataforma
per participar als processos de licitació representant a la seva empresa premi Gestió
d’apoderats”, i afegir a les persones necessàries (recordi incloure les dades de DNI/CIF, tal i com
apareixen als seus certificats).
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4. Notificacions telemàtiques
CBSAU posa a disposició un sistema de notificacions telemàtiques als interessats que estiguin
registrats i que admetin de manera expressa aquest mitjà de notificació, mitjançant subscripció.
La subscripció al sistema de notificacions es realitza de manera automàtica al moment de donar‐
se d’alta com licitador.

Des de l’opció dels Meus Expedients del menú d’empreses, un usuari registrat, tindrà
accés a la bústia de comunicacions i notificacions rebudes per la seva empresa.
Per poder realitzar la subscripció o donar‐se de baixa de la mateixa, serà necessari:


Especificacions tècniques: sistema operatiu Windows, Java 1.7 o superior



Tenir instal∙lat el client de notificacions, que es podrà descarregar en l’opció de menú
“Descàrrega de Software”



https://seucontractacio.cbsa.cat/licitacion/descargas.do



Realitzar el registre a la plataforma de licitació



Accedir al menú d’empreses “La meva empresa”, i prémer l’enllaç que permet
subscriure’s/donar‐se de baixa del procediment desitjat “Gestió de Subscripcions”

Des de l’opció dels Meus Expedients del menú d’empreses, un usuari registrat, tindrà accés a la
bústia de comunicacions i notificacions rebudes per la seva empresa.

5. Com instal∙lar el software de licitació i notificacions
Un cop registrada l’empresa, verificar que el seu PC compleix amb els requisits necessaris per la
instal∙lació del software requerit, per això, accedeixi a l’opció de menú del Perfil del Contractant
Licitacions > Descàrrega de Software i premi l’enllaç de comprovació “aquí”.
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Descarregar el software PLYCA‐Empresas per la gestió dels sobres electrònics, i el software Client
de Notificacions telemàtiques per la gestió de notificacions telemàtiques i subscripcions als
diferents procediments ofertats, accedint de nou a l’opció de menú “Descàrrega de Software”.

6. Com presentar ofertes electròniques
Accedeixi a l’apartat d’Últims Anuncis/Anuncis de licitació del Perfil del Contractant de CBSAU i
accedeixi a l’expedient per el qual es desitja licitar prement en ell, i a “l’Historial de
Publicacions”, prémer a l’enllaç que indica “Presentació d’Ofertes” i descarregar‐se el sobre
electrònic per a la presentació d’ofertes.
Si té correctament instal∙lat el software PLYCA‐Empresas, s’obrirà l’aplicació que li permetrà
complimentar l’oferta, guiant‐lo a través de diferents passos a seguir. La documentació a
incloure haurà de presentar‐se en formats d’aplicacions estàndards reconegudes (docx, odt, pdf,
xslx, zip, jpg, etc) de manera que puguin ser llegibles fàcilment.
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7. Què he de tenir en compte si el meu equip és un MAC
 Firmar el formulari d’alta d’empreses
Des d’un MAC pot ser que tinguin problemes a l’hora de firmar la sol∙licitud des d’Adobe a
l’apartat “Firma digital del Representant”.
Si així fos, poder firmar‐lo des de l’opció “Firmar/Firmar document” disponible en el propi
document PDF.

 Comprovar requisits tècnics
Comprovació de les especificacions tècniques d’un equip MAC per descarregar‐se el
Software de PLYCA‐Empreses i el Client de Notificacions Telemàtiques: els hi ha
d’aparèixer la següent alerta;
Desitja confiar en el lloc web “soporte.plyca.es” perquè utilitzi el mòdul “Java”?
Prémer a “confiar”.
Si aquesta alerta no aparegués:
1. Accedeixi a Safari/Preferències/Seguretat/Ajustos de Mòdul.
2. Seleccionar "Java" i a l’opció “Al visitar altres tipus de web”, posar “Permetre”.

 Configurar el magatzem de certificats del software PLYCA‐Empresas
Magatzem de certificats del sobre electrònic en un MAC:
1. Tenir importat el certificat digital al navegador.
2. Activar l’opció “Apple” des de ”Arxiu de Certificats” al sobre electrònic descarregat. Per això,
prémer a la icona de configuració (tres barres remarcades en negreta), “Eines/Magatzem de
certificats” i marcar l’opció de "Apple"

8. Possibles Incidències
Per qualsevol incidència als tràmits o processos de presentació d’ofertes consultar la pàgina
d’ajuda disponible des del menú Licitacions, “Ajuda Plyca‐Empreses”.
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