CONTRACTE D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS
INFORMÀTICS PER AL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Barcelona, 18 de gener de 2021
D’una banda, el CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, amb NIF
S0800038B, amb seu a Barcelona, carrer dels Vergòs 36-42, 08017 de Barcelona i
representat pel senyor Roger Loppacher i Crehuet, President del Consell, d’acord
amb les facultats que li atorga la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya i el seu Estatut Orgànic i de Funcionament, aprovat per
l’Acord 3/2001, de 28 de febrer, i, la Llei 22/2005, de 29 de desembre de la
comunicació audiovisual de Catalunya.
D'altra part, SERVICIOS DE MICROINFORMÁTICA, SA, amb CIF núm. A25027145,
amb domicili a Parc Científic i Tecnològic Lleida, Edif. H1 2ªplta, 25003 Lleida,
representada en aquest acte pel senyor Oscar López Gombau en qualitat d’apoderat
de l’empresa, d’acord amb l’escriptura pública atorgada davant el notari de Lleida,
Sr. Manuel Soler Lluch, el 05 de juny de 2017, amb el número 1413 del seu
protocol.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves
respectives entitats i

MANIFESTEN

I. El 9 de setembre de 2020, el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya,
mitjançant la Resolució 15/2020, va aprovar l’expedient de contractació del
subministrament d’equips informàtics per al Consell de l’Audiovisual de Catalunya i
va disposar iniciar el procediment d’adjudicació per mitjà d’un procediment obert i
fer-ne pública la licitació al perfil del contractant del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya (Exp. Proc_Ob_02_2020), per un pressupost de licitació de 105.245.-€
(IVA exclòs).
II. Finalitzat tot el procés d’adjudicació, per mitjà de la resolució PR 34/2020 de
l’òrgan de contractació, s’ha adjudicat a SERVICIOS DE MICROINFORMÁTICA, SA,
el contracte de subministrament d’equips informàtics per al Consell de l’Audiovisual
de Catalunya, per un import de 60.956.-€ (IVA exclòs).
III. A aquests efectes existeix dotació pressupostària suficient al pressupost vigent.
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Ateses les anteriors manifestacions, ambdues parts convenen en subscriure el
present CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, d’acord amb els següents
PACTES
1. OBJECTE
Aquest contracte té per objecte adjudicar a SERVICIOS DE MICROINFORMÁTICA,
SA (en endavant, SEMIC), el subministrament d’equips informàtics per al Consell de
l’Audiovisual de Catalunya, d’acord amb l’oferta presentada per l’empresa i que
s’adjunta com Annex I.
2. RÈGIM JURÍDIC
2.1. El present contracte te caràcter administratiu i l’execució del subministrament
objecte del mateix es regeix específicament pels pactes establerts en aquest
contracte, pel plec de clàusules administratives i pel plec de prescripcions tècniques
que regeixen la contractació.
A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda,
principalment, en les disposicions següents:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD
817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni
derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.
f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE.
g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu
sector públic.
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Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti
d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i,
en el seu defecte, les normes de dret privat.
2.2. Corresponen al CAC les prerrogatives d’interpretació, modificació i suspensió en
la forma i en les condicions que estableix la legislació de contractes del Sector
Públic.
2.3 Les parts queden sotmeses a la normativa nacional i a la de la Unió Europea de
protecció de dades.
2.4 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes,
dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o
altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix a
SEMIC de l’obligació de complir-les.
3. PREU DEL CONTRACTE I PAGAMENT
3.1. D’acord amb l’oferta econòmica presentada per SEMIC, l’import màxim d’aquest
contracte és de 73.756,76.-€ (IVA inclòs), dels quals 60.956.-€ es corresponen al
preu del contracte i 2.800,76.-€ es corresponen a l’impost sobre el Valor Afegit (IVA),
i d’acord amb els preus unitaris oferts.
3.2. El pagament del preu s’efectuarà a la finalització del contracte, prèvia firma de
l’acta de recepció del subministrament per part del Cap del Servei de Tecnologia i
Sistemes d’Informació del CAC i prèvia emissió de la factura corresponent.
3.3. El pagament de la factura es realitzarà en un termini de 30 dies des de la seva
emissió, mitjançant transferència bancària al compte que SEMIC indiqui, una vegada
signada per la persona responsable del Servei de Tecnologia i Sistemes d’
Informació del CAC.
4. DURADA DEL CONTRACTE
El contracte entrarà en vigor a la data de la seva signatura i finalitzarà en el termini
màxim de sis (6) setmanes, prèvia firma de l’acta de recepció del subministrament
per part del Cap del Servei de Tecnologia i Sistemes d’Informació del CAC, moment
en què s’iniciarà a computar el període de garantia dels equips subministrats.
5. SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
En el termini màxim de 7 dies hàbils des de la signatura d’aquest contracte, SEMIC,
ha de designar una persona de contacte responsable del seguiment i de l’execució
del contracte.
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6. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES
6.1 SEMIC es compromet a garantir que en tot moment guardarà el màxim secret i
confidencialitat de tota la informació del CAC a la qual tingui accés durant la vigència
d’aquest contracte.
Aquesta obligació, que SEMIC assumeix, subsistirà un cop finalitzada la vigència
d’aquest contracte.
L’incompliment del previst en aquest pacte, fins i tot una vegada finalitzada la
vigència d’aquest contracte, donarà dret al CAC a iniciar les actuacions judicials que
consideri oportunes.
6.2. SEMIC, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió
del contracte, s’obliga a complir el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la
normativa de desplegament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
En aquells supòsits on es produeixi un accés a dades, ni que sigui incidental,
SEMIC, ostentarà la condició d’encarregat de tractament, i per tant caldrà que signi
el corresponent annex de conveni regulador, on entre d’altres obligacions, es
determinarà que la documentació i la informació que es desprengui o a la qual es
tingui accés amb ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i
que correspon al CAC com a responsable del fitxer de dades personals, té caràcter
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o
suport.
Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers
fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. En el mateix annex en el
que es reguli el conveni de l’encarregat del tractament, aquest també manifestarà
responsablement, quina serà la ubicació física dels servidors que tractin dades
personals, d’acord amb allò establert en el RD14/2019 de 31 de octubre.
7. GARANTIA DEFINITIVA
SEMIC ha constituït la garantia exigida, que s’acompanya com Annex II, que es
correspon amb el 5% del pressupost de licitació (IVA exclòs) i es retornarà en el
termini d’un mes a partir de la data de signatura per part del responsable del
contracte de l’acta de conformitat i recepció del subministrament.
8. ANNEXOS I MODIFICACIONS
8.1 El present contracte constitueix el total acord entre les parts i qualsevol esmena
o addenda posterior s’ha de fer per escrit, i perquè sigui vàlida ha d’anar signada per
ambdues parts, fent constar de manera clara i distinta que és una esmena, addenda
o annex del present contracte.
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8.2 A la signatura d’aquest contracte formen part del mateix i per tant es consideren
part integrant del contracte els documents següents:
-

L’oferta econòmica i tècnica presentada per SEMIC, (Annex I).
El justificant de constitució de la garantia definitiva (Annex II).
El Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació
aprovat per l’òrgan de contractació (Annex III).
El Plec de prescripcions tècniques aprovat per l’òrgan de contractació (Annex
IV).

9. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Serà causa de resolució del present contracte l’incompliment de qualsevol dels seus
pactes, així com les causes de resolució previstes en els Plecs de clàusules i en la
Llei de Contractes del Sector Públic.
També serà causa de resolució del contracte, l’incompliment de l’obligació de SEMIC
de guardar secret respecte les dades o antecedents que no essent públics o notoris
estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.
10. JURISDICCIÓ APLICABLE
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present contracte, les
parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

I en prova de conformitat, signen electrònicament aquest contracte.
EL CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE
CATALUNYA

Sr. Roger Loppacher i Crehuet

SERVICIOS DE MICROINFORMÁTICA,
SA

Sr. Oscar López Gombau
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ANNEX I: OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA SEMIC
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Servicios Microinformática S.A. Reg. Merc. de Lleida. Tomo 166. Libro 122. Folio 40. Hoja 1621. Inscrita 23-11-82. C.I.F. A-25.027.145

ANNEX 2 MODEL D’OFERTA
Documentació a incloure en el SOBRE B:
A. OFERTA ECONÒMICA
El Sr. Oscar López Gombau
amb residència a Lleida al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari Edf. H1 2º A NIF
40843448W declara que, assabentat de les condicions i els requisits que s’exigeixen per
poder ser adjudicatari del contracte corresponent al subministrament d’equips informàtics
per al CAC es compromet en nom i representació de l’empresa, Servicios Microinformática
SA, a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat
total de 73.756,76 €, setanta tres mil set cents cinquanta sis amb setanta sis cèntims EUR
(xifra en lletres i números), dels quals 60.956 €, seixanta mil nou cents cinquanta sis EUR es
corresponen al preu del contracte i 12.800,76 €, dotze mil vuit cents amb setanta sis cèntims
EUR es corresponen a l’impost sobre el Valor Afegit (IVA), i pels preus unitaris següents:
Producte

Preu unitari
màxim (IVA
exclòs)

Ordinadors
portàtils
estàndards
Ordinadors
portàtils
avançats
Ordinador
edició tipus
Macbook o
similar
Monitor 27"
Dock station
Servidor control
de domini
Instal·lació de
l’equipament
TOTAL

Import IVA
21%

795,00 €

Preu
unitari
ofert (IVA
exclòs)
499 €

965,00 €

589 €

1.800,00 €

104,79 €

Preu unitari
ofert (IVA
inclòs)

Total
import* (IVA
exclòs)

603,79 €

34.930,00 €

123,69 €

712,69 €

5.890,00 €

1.049 €

220,29 €

1.269,29 €

1.049 €

199,00 €
199,00 €
3.865,00 €

125 €
86 €
3.766 €

26,25 €
18,06 €
790,86 €

151,25 €
104,06 €
4.556,86 €

4.375 €
6.880 €
3.766 €

11.710,00 €

4.066 €

853,86 €

4.919,86 €

4.066 €
60.956 €

*L’import total per cada producte correspon a la multiplicació del preu unitari ofert pel
nombre d’unitats.
Lleida 25 de setembre de 2020
Oscar López Gombau

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida H1 2
25003 Lleida
T. 902 109 120
www.semic.es
MADRID

BARCELONA

LLEIDA

GIRONA

SEVILLA

ZARAGOZA

Oferta

B. OFERTA TÈCNICA
1. Durada d’execució de la Fase 2 (Instal·lació) del contracte
DURADA D’EXECUCIÓ
Durada Proposada

INDICAR DURADA
2 setmanes

2. Valoració tècnica dels equips


Equip portàtil estàndard
CONCEPTE

CONFIGURACIÓ PROPOSADA

Disc Dur
Disc Dur
Memòria
Memòria
Pantalla
Processador

512 GB SSD
1 TB SSD
12 GB
16 GB
Superior a 14”
Processador Intel i7 o Processador superior
d’un altre fabricant equivalent







INDICAR MILLORA
(Si/No)
No
No
Si
Si
No
No

Equip portàtil avançat
CONCEPTE

CONFIGURACIÓ PROPOSADA

Disc Dur
Memòria
Memòria
Pantalla

1 TB SSD
12 GB
16 GB
Superior a 14”

INDICAR MILLORA
(Si/No)
No
Si
Si
Si

Equip d’edició tipus Macbook o similar
CONCEPTE

CONFIGURACIÓ PROPOSADA

Disc Dur
Memòria
Pantalla

512 SSD
16 GB
Superior a 13”

INDICAR MILLORA
(Si/No)
No
No
No

Servidor
CONCEPTE

CONFIGURACIÓ PROPOSADA

INDICAR MILLORA
(Si/No)
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Disc Dur
Memòria
Processador



2 discos de 512 SSD
32 GB
Superior a 2 x CPU’s Intel Xeon a 2,0 GHz o
Processador d’altre fabricant equivalent

Si
Si
Si

Monitor
CONCEPTE

CONFIGURACIÓ PROPOSADA

Pantalla

Superior a 27”

INDICAR MILLORA
(Si/No)
No

3. Garantia
GARANTIA
Ampliació Proposada

INDICAR AMPLICACIÓ (Valors admesos: 1 Any, 2 Anys, Sense
Ampliació)
Sense Ampliació

4. Polítiques concretes d’eliminació de desigualtat entre home i dona
POLÍTIQUES
COMPROMÍS
Compromís de l’empresa licitadora d’aplicar durant
l’execució del contracte, com a mínim una acció de X SÍ
formació, de durada mínima de tres hores sobre els drets en NO
matèria d'igualtat i conciliació recollits en la normativa
vigent.
Perquè puguin ser puntuades, les empreses licitadores
presentaran la planificació de la formació, que s'ha de dur a
terme, així com el seu contingut.
Compromís de l’empresa licitadora d’aplicar alguna de les
mesures següents de conciliació entre la vida personal i
laboral a la seva plantilla (xec servei o accés a recursos soci- SÍ
comunitaris que faciliten l'atenció de menors o persones X NO
dependents).
Perquè puguin ser puntuades, les empreses licitadores
hauran d’indicar quin xec servei o recursos soci-comunitaris
es comprometen a aplicar.

DETALL POLÍTIQUES
Descripció de la planificació
contingut de la formació :

 xec servei o accés a recursos
soci-comunitaris que faciliten
l'atenció de menors o persones
dependents.
Especificar quin xec servei o recurs:

T. 902 109 120
www.semic.es
MADRID
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2 Sumari executiu
SEMIC, com a proveïdora d'equips, programes, perifèrics, accessoris i consumibles informàtics de tot tipus i
especialitzada en la prestació de tot tipus de serveis de tecnologies de la informació i les comunicacions com ara:
serveis de desenvolupament i manteniment de programes d'ordinador, serveis de manteniment i reparació d'equips i
instal·lacions informàtiques i de telecomunicacions, serveis d'explotació i control de sistemes informàtics i
infraestructures telemàtiques, serveis de telecomunicacions i serveis de formació i assessorament informàtic en
general; presenta mitjançant el present document, la proposta per al desenvolupament de aquest servei amb els
següents àmbits:
 Direcció i coordinació tècnica del projecte.


Subministrament ordinadors portàtils, monitors i un servidor de domini.

La prestació del subministrament es realitzarà segons les indicacions requerides per l'organisme contractant i tenint en
compte en tot moment:
 Els procediments i controls de SEMIC recollits en la documentació interna del sistema segons:


La norma ISO 9001 de gestió de la qualitat.



La norma ISO 14001 de medi ambient.



La norma ISO 27001 per a la gestió de la seguretat de la informació.



La metodologia ITIL per a la gestió de les tecnologies de la informació.

 Les pautes marcades per l'organisme contractant.

2.1. Localització
SEMIC és una empresa d’àmbit nacional amb 8 oficines distribuïdes per tot el territori nacional i Andorra.
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3 Característiques tècniques
Considerant l’àmbit i l’abast del servei, s’exposen a continuació les activitats que es portaran a terme per part de SEMIC
durant la seva prestació.

3.1. Descripció del producte ofertat
Veure Annex 2: Fitxes de Productes

3.1.1. 70 x HP Portatil Probook 440G7

6XJ55AV
6XJ62AV
4SS11AV
6XK49AV
6XJ75AV
6XK36AV
6XK41AV
6XK52AV
6XJ45AV
6XJ39AV
6XK26AV
6XJ58AV
6XJ65AV
3AH75AV
7UN76AV
UK721AV

Modelo base de PC Notebook HP ProBook 440 G7
Pike Silver Aluminum
OS Localization SP
Integrated HD 720p DualAryMic Webcam
14 inch HD (1366x768) Anti-Glare LED SVA 220 for HD Webcam with 2 Antennas slim
16GB (1x16GB) DDR4 2666
256GB PCIe NVMe Value Solid State Drive
Intel Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2 MU-MIMO nvP +Bluetooth 5 WW with 2 Antennas
3 Cell 45 WHr Long Life
45 Watt Smart nPFC Right Angle AC Adapter
C5 1.0m Sticker Conventional Power Cord SP
Country Localization SP
Clickpad spill-resistant SP
EU RED Pictogram Label
Core i5 sz3 G10 Label
Servicio HP de 3 años para portátiles
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3.1.2. 10 x HP Portatil Probook 450 G7 avançat

6XJ57AV
6XJ62AV
4SS11AV
6XK49AV
6XJ75AV
6XK36AV
6XK43AV
6XK52AV
6XJ45AV
6XJ39AV
6XK26AV
6XJ58AV
6XJ65AV
3AH75AV
7UN77AV
UK721AV

Modelo base de PC Notebook HP ProBook 450 G7
Pike Silver Aluminum
OS Localization SP
Integrated HD 720p DualAryMic Webcam
15,6” inch HD (1366x768) Anti-Glare LED SVA for HD Webcam with 2 Antennas slim
16GB (1x16GB) DDR4 2666
512GB PCIe NVMe Value Solid State Drive
Intel Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2 MU-MIMO nvP +Bluetooth 5 WW with 2 Antennas
3 Cell 45 WHr Long Life
45 Watt Smart nPFC Right Angle AC Adapter
C5 1.0m Sticker Conventional Power Cord SP
Country Localization SP
Clickpad spill-resistant SP
EU RED Pictogram Label
Core i7 sz3 G10 Label
Servicio HP de 3 años solo para portátiles

3.1.3. 1 x Apple Portatil MacBook Pro ref.- MXK32Y/A

Procesador / Chipset
CPU

Intel Core i5 8ª Gen 1.4 GHz

Velocidad turbo máx.

3.9 GHz

Número de núcleos

Quad-Core

Computación de 64 bits

Sí
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Características

Intel Turbo Boost Technology

Memoria
RAM

8 GB (la memoria suministrada está integrada en placa)

Tecnología

LPDDR3 SDRAM

Velocidad

2133 MHz

Almacenamiento
Almacenamiento principal

256 GB SSD - (integrada en placa)

Display
Tipo

13.3" - IPS

Tecnología de retroiluminación de LCD
Resolución

Retroiluminación LED

2560 x 1600 (WQXGA)

Pantalla panorámica

Sí

Densidad de píxeles (ppi) 227
Brillo de imagen 500 cd/m²
Tipo de bisel

Frontal plano

Características Sin BFR/PVC, Sin mercurio, cristal sin arsénico, sin berilio, pantalla Retina, pantalla True Tone,
frecuencia de actualización a 60 Hz, P3 Wide Color Gamut
Audio & Vídeo
Procesador gráfico

Intel Iris Plus Graphics 645

Cámara Sí - 720p
Propiedades de cámara

Cámara HD FaceTime

Sonido Altavoces estereofónicos, tres micrófonos
Cumplimiento de normas Dolby Atmos
Entrada
Tipo

Teclado, trackpad Force Touch, Touch Bar

Retroiluminación del teclado

Sí

Características Sensibilidad a la presión, touchpad multitáctil, Multi-Touch Gesture Recognition, sensor luminoso
ambiental, clic fuerte, Sensor de ID táctil
Comunicaciones
Inalámbrico

802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

Batería
Tecnología

Litio-polímero

Capacidad

58.2 Wh

Tiempo de funcionamiento

Hasta 10 horas

Tiempo de funcionamiento de la batería Navegación Web en Wi-Fi: hasta 10 horas ¦ Reproducción de vídeo: hasta
10 horas ¦ Tiempo en espera: hasta 30 días
Transformador de CA
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Entrada CA 120/230 V (50/60 Hz)
Salida

61 vatios

Conexiones & Expansión
Interfaces

2 x USB-C 3.1 Gen 2/Thunderbolt 3/DisplayPort (Power Delivery) ¦ Salida de auriculares

Software
Software incluido
iTunes, Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine,
Apple FaceTime, Apple Preview, Correo, Mapas, Fotos, Recordatorios, App Store, Contactos, Acciones, Notas,
Calendario, Siri, Messages, Apple iBooks, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Voice Memos, Home

3.1.4. 35 x Monitors HP de 27” model P27h G4 ref.-7VH95AA

Full HD WLED - 16:9 - Negro - 690 mm Class - Tecnología de Conmutación in-Plane (IPS) - 1920 x 1080 - 250 cd/m² - 5 ms
GTG - 60 Hz Refresh Rate - HDMI - VGA – DisplayPort.

3.1.5. 80 x HP Dockstation USB-C G5 ref.- 5TW10AA

HP USB Tipo C para Netbook - 100 W - 6 x puertos USB - 4 x USB 3.0 - Red (RJ-45) - HDMI - DisplayPort - Cableado
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3.1.6. 1 x Servidor de domini HPE DL360 Gen10 8SFF

1

867959-B21

HPE DL360 Gen10 8SFF
CTO Server

1

867959-B21#B19

Europe - Multilingual
Localization

1

860659-L21

Intel Xeon-S 4112 FIO Kit
for DL360 G10

1

860659-B21

Intel Xeon-S 4112 Kit for
DL360 Gen10

2

815098-B21

HPE 16GB 1Rx4 PC42666V-R Smart Kit

2

P18422-B21

HPE 480GB SATA RI SFF SC
MV SSD

1

804326-B21

HPE Smart Array E208i-a
SR Gen10 Ctrlr

2

865408-B21

HPE 500W FS Plat Ht Plg
LH Pwr Sply Kit

1

BD505A

HPE iLO Adv 1-svr Lic 3yr
Support

1

874543-B21

HPE 1U Gen10 SFF Easy
Install Rail Kit

1

H7J32A3

HPE 3Y Foundation Care
NBD Service

1

H7J32A3#WAG

HPE DL360 Gen10 Support
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3.1.7. Subministrament
El servei inclou el subministrament e instal·lació del maquinari i el programari.
3.1.7.1. Subministrament e instal·lació
Amb l’objectiu d’assegurar l’eficiència i l’efectivitat en el proveïment dels productes associats al servei, es portarà a
terme la definició d’un pla de subministrament on s’especificarà la següent informació:
 La conformitat i verificació del productes a proveir.
 La identificació i personalització dels productes.
 La identificació i la ubicació dels llocs d’entrega.
 La confirmació de dates per llocs d’entrega, així com la identificació i dades de contacte dels interlocutors i
els receptors d’aquestes entregues.
 La confirmació de la identificació i verificació dels accessos als llocs d’entrega dels productes.
 Els requeriments de elements de suport logístic per fer efectiva l’entrega i la instal·lació de l’equipament.
 Els requeriments de confirmació d’entrega del productes.

Tasques instal·lació del servidor:
 Desembalatge de l’equip.
 Retirada i del reciclatge de l’embalatge d’aquest.
 Ubicar el nou equip a l’armari del CPD del CAC.
 Realitzar les connexions del cablejat necessàries.
 Instal·lació del sistema operatiu.
 Configurar l’equip per a que realitzi les funcions de controlador de domini principal.
 Realitzar la bateria de proves que siguin necessàries per assegurar el bon funcionament de l’equip amb l’Àrea
TIC.
 Un cop validades les funcionalitats detallades realitzar la retirada de l’equip substituït.

Tasques instal·lació equips client:
 Desembalatge dels nous equips.
 Retirada i reciclatge de l’embalatge d’aquests
 A partir d’un equip tipus d’idèntiques característiques al proposat en l’oferta, generar conjuntament amb els
tècnics del CAC la corresponent imatge, amb el sistema operatiu, paquet ofimàtic, i les diferents aplicacions
que siguin comuns a tots els equips (lector documents pdf’s, desempaquetador de fitxers comprimits,
reproductor de vídeo, etc...), tot amb el vist i plau dels tècnics del CAC.
 Un cop finalitzada la imatge, es procedirà a desplegar-la a tots els nous equips.
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 Muntatge i connexió dels components del nou equip, realitzant la connexió física a la xarxa elèctrica i a la
xarxa de dades del nou equip fent el sanejament d’aquestes connexions per adequar-les als estàndards de
Riscos Laborals (connexions elèctriques i a la xarxa de dades amb proteccions de tub co-arrugat).
 Traspàs d’informació de l’antic equip al nou (bàsicament la carpeta d’Escriptori, Els meus Documents i la
carpeta Preferits), configurarà el client d’Outlook i realitzarà la connexió dels dispositius externs (lectors de
targeta digital, impressores locals).
 Etiquetat de cada equip seguint les instruccions dels tècnics del CAC en cas de que sigui necessari. Les
etiquetes seran subministrades pel propi CAC.
 Lliurament del llistat en format electrònic corresponent als equips instal·lats efectivament amb el número de
sèrie i l’adreça ethernet de cada equip.
 Embalatge de l’equip substituït en la caixa del nou equip, convenientment identificat per a que, si es dones el
cas, es pogués cercar informació sota demanda d’algun usuari.
 Passat un període prudencial acordat entre adjudicatari i el CAC, si tot es correcte, es procedirà a la retirada
dels equips substituïts, formatant-los a baix nivell per a procedir a l’eliminació de totes les dades, seguint els
estàndards de la RGPD (Reglament General de Protecció de Dades), endur-los al Punt de Reciclatge i
lliurament posterior al CAC del corresponent certificat de destrucció.
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4 Servei de Manteniment postvenda
Efectuat el subministrament, SEMIC prestarà assistència tècnica presencial, per resoldre els problemes relacionats amb
la instal·lació de l'equipament subministrat, com a màxim l'endemà al matí, després de rebre la comunicació de la
incidència per part de l’organisme contractant.
Durant el període de garantia del fabricant, els equips estaran coberts per la garantia i serveis tant del fabricant com de
SEMIC
No obstant, SEMIC prestarà assistència tècnica necessària per la posada en marxa dels equips i pel correcte
funcionament en tots els aspectes necessaris.
 Abans de prestar assistència a les dependències del client, es podrà iniciar i dur a terme diagnòstics remots,
si estan disponibles, per tenir accés als seus equips per facilitar la resolució remota del problema.
 Per aquells problemes que no es pugui resoldre remotament, un tècnic SEMIC anirà a les instal·lacions de
l’òrgan contractant a fi de prestar assistència tècnica per al producte objecte de la garantia i repararà o
substituirà components o la unitat complerta, segons sigui necessari, per a restablir el funcionament normal
del producte. Les peces i unitats de substitució seran noves o de rendiment equivalent a una nova.
 Un cop el tècnic arribi a les instal·lacions, seguirà prestant els seus serveis fins que es restableixi el correcte
funcionament del producte o mentre s’aconsegueixin avançades raonables en la resolució del problema El
treball es podrà suspendre temporalment si es necessiten peces o recursos addicionals, i es reprendrà tan
punt com estiguin disponibles.
 Es posarà a disposició dels usuaris de l’òrgan contractant un telèfon de contacte per resoldre qualsevol dubte
en relació al funcionament del maquinari.

4.1. Atenció als usuaris i suport tècnic
EL servei d’atenció a l’usuari donarà suport a la gestió d’incidència relacionats amb el manteniment de l’equipament.
En qualsevol cas SEMIC per tal de cobrir demandes puntuals d’activitats o altres elements no coberts per la present
proposta, proporcionarà oferta de serveis i/o productes que puguin satisfer les necessitats puntuals de l’organisme
contractant en tot moment.

4.1.1. Horari del Servei
El desenvolupament de les diferents activitats del servei, portades a terme per l’equip professional de SEMIC, es regiran
pels següents horaris de servei:
 Les instal·lacions d’equipament es portaran a terme durant l’horari habitual de treball, tot considerant
prioritàries aquelles hores on la càrrega de treball dels usuaris sigui mínima, d’acord amb les seves agendes
de treball.
 Les activitats de manteniment als centres del organisme contractant es portaran a terme atenent al següent
horari: de 8:00 h a 19:00 h de Dilluns a Divendres.
Amb avís previ, per coordinar els recursos necessaris, l’horari de servei es modificarà sempre que sigui necessari en
funció de les demandes del organisme contractant a fi i efecte de fer front a situacions extraordinàries.

4.1.2. Horari de recepció de comunicacions
Les incidències es podran notificar via:
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 Telefònica dins l’horari de jornada laboral.
 Fax les 24 hores.
 Mail les 24 hores.

4.2. Resultat del servei.
Com a resultat de l’execució dels serveis es planteja l’obtenció dels següents resultats:
 Entrega de equipament informàtic segons el lots indicats.
 Compliment dels nivells de servei proposats i gestió d’una millora contínua de la qualitat de servei.
 Alta satisfacció del client en la prestació del servei.
 Processos de manteniment i suport tècnic efectius, eficients i eficaços que donen resposta a les necessitats
del organisme contractant i plenament integrants amb la seva operativa de treball.
 Entrega d’un servei plenament documentat en la planificació, execució, control i seguiment i tancament de
totes les activitats que el composen.

4.3. Activitats no incloses en el servei.
Queden explícitament fora de l’àmbit i abast d’execució dels serveis les activitats que s’exposen a continuació:
 Suport informàtic a usuaris.
 Proporcionar suport a usuaris externs al organisme contractant.
 Proveir informació als clients externs de organisme contractant sobre els productes, serveis i activitats de
l’entitat.
 Incidents, avaries i problemes fora de l’àmbit i abast contemplats en el servei.
 Cap tipus de maquinari i/o programari no explícitament inclòs en aquesta proposta de serveis.
 Proveir de material fungible i/o consumible addicional al que incorpora l’equipament d’origen.
 Qualsevol altre aspecte no considerat explícitament en aquest document de proposta.
En qualsevol cas, SEMIC, per tal de cobrir demandes puntuals d’activitats o altres elements no coberts per la present
proposta, proporcionarà oferta de serveis i/o productes que puguin satisfer les necessitats puntuals del organisme
contractant en tot moment.
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5 Model organitzatiu i equip de treball
5.1. Model organitzatiu
El model organitzatiu proposat persegueix disposar de:

Visió
Estratègica

Visió Tàctica

Visió Operativa
 Visió estratègica, per supervisar l'aplicació de totes i cadascuna de les polítiques establertes en cada un dels
eixos estratègics definits del servei.
 Visió tàctica, orientada a mantenir els més alts estàndards de qualitat i millora contínua, estandardització de
processos i d'arquitectura, seguretat i continuïtat dels serveis i de les operacions, monitoratge, innovació i
l'optimització de recursos.
 Visió operativa, per aconseguir l'excel·lència operativa i la generació i control de documentació, lliçons
apreses i indicadors necessaris per escalar a nivells superiors i elevar els temes que ho requereixin.

5.2. Equip de treball
En un món tant tecnològic com l'actual , depenem de les TIC per dirigir i fer avançar els negocis . Si la infraestructura de
les TIC és feble o els processos són ineficaços, serem menys productius i, en conseqüència, menys rendibles. Per contra,
com més eficaç siguin les TIC, més competitius i pròspers serem.
Dins d'aquest entorn , no només és important la tecnologia , sinó també el personal especialitzat que pugui implantar-la
i gestionar-la : els professionals tècnics qualificats que puguin mantenir una infraestructura nova i adaptar-la per al
futur.
SEMIC estableix un equip de treball dirigit pel director de projecte , el qual durà a terme el projecte de
desenvolupament de l'equipament subministrat sota l'àmbit i abast del servei.
Per a un eficient i eficaç desenvolupament dins del termini temporal marcat com a objectiu , SEMIC portarà a terme la
instal·lació i configuració de l'equipament a través de diferents equips de treballs itinerants d'acord amb la planificació
ia la distribució geogràfica dels lliuraments.
Els equips estaran constituïts per Tècnics de Sistemes per dur a terme les instal·lacions, coordinats per la Direcció del
Projecte i comandats per un Tècnic de Sistemes responsable de l'equip de treball i d'un coordinador per a la
coordinació amb els usuaris del centre de l'organisme contractant.
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Atenent als lliuraments d'equipament i les planificacions prèvies s'aplicarà el protocol de coordinació amb els usuaris.
Els equips de desenvolupament estaran recolzats pels Tècnics de Suport que prestaran l'atenció a l'usuari via telefònica
o telemàtica i per un Enginyer de Sistemes Certificat en les tecnologies associades al servei per tal de fer front a
incidències i problemes , així com la figura del coordinador de logística

5.2.1. Identificació inicial de parts interessades del servei
En base a l'anàlisi prèvia del servei a proporcionar, s'han identificat les següents parts Interessades:
Organisme contractant - Àrea TIC del Servei
Cap de l'Àrea TIC:

Màxim responsable de les TIC a l'organisme contractant qui entén com a impulsor del
servei. Proveirà la informació relativa a estratègia, objectius del servei i de la presa de
decisions crítiques que afecten el desenvolupament del servei o la resolució de
conflictes.

Responsable (s) del
Servei:

Serà la persona que, determinada per l'organisme contractant, actuï com a interlocutor
únic en els aspectes de seguiment, control i qualitat de servei o els serveis associats de
desenvolupament, manteniment i suport tècnic.

Interlocutors i
coordinadors Àrea TIC:

Serà necessària la interlocució i coordinació amb els responsables de l'Àrea TIC per tal
d'assegurar el desenvolupament de les activitats de subministrament, desenvolupament,
suport tècnic i manteniment.

Altres interlocutors:

Per tal que l'equip de projecte pugui desenvolupar de manera òptima els serveis
associats al servei serà necessària la interlocució amb altres persones que puguin estar
directament o indirectament vinculades.

SEMIC
Director de Projecte:

Com a màxim responsable del servei realitzarà la coordinació del projecte, tant a nivell
intern de SEMIC, com en els aspectes referents a les relacions amb el personal de
l'organisme contractant. Tots els components de l'equip de SEMIC depenen d'aquesta
figura.

Equip de treball:

Es l'equip responsable de prestar els serveis associats al servei. Proveiran al director de
Projecte de la informació necessària per a l'elaboració dels documents necessaris de
gestió i seguiment del servei i l'organisme contractant perquè aquest pugui adquirir la
informació i el coneixement generats com a propis.

Per assegurar la consecució dels objectius marcats, i en conseqüència l'èxit del projecte, serà absolutament necessària
la col·laboració i implicació de les persones que es designin per ocupar els rols esmentats durant l'execució del servei.

5.2.2. Estructura organitzativa
Dins d'aquest apartat es defineixen els rols i les responsabilitats de l'equip de projecte i els òrgans de gestió del projecte
SEMIC estableix un equip de treball dirigit pel director de projecte, el qual durà a terme el projecte de
desenvolupament de l'equipament subministrat sota l'àmbit i abast del servei.
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Per a un eficient i eficaç desenvolupament dins el termini temporal marcat com a objectiu, SEMIC portarà a terme la
instal·lació i configuració de l'equipament a través de diferents equips de treballs itinerants d'acord amb la planificació i
la distribució geogràfica dels lliuraments.
Els equips estaran constituïts per Tècnics de Sistemes per dur a terme les instal·lacions, coordinats per la Direcció del
Projecte i comandats per un Tècnic de Sistemes responsable de l'equip de treball i d'un coordinador per a la
coordinació amb els usuaris del centre de l'organisme contractant.
Atenent als lliuraments d'equipament i les planificacions prèvies s'aplicarà el protocol de coordinació amb els usuaris.
Els equips de desenvolupament estaran recolzats pels tècnics de suport que prestaran l'atenció a l'usuari via telefònica
o telemàtica i per un Enginyer de Sistemes Certificat en les tecnologies associades al servei per tal de fer front a
incidències i problemes, així com la figura del coordinador de logística.
Director del Projecte per part de l'organisme contractant
El director de projecte del servei per part de
l'organisme
contractant
coordina
les
col·laboracions entre les persones i els centres
afectats per l'àmbit i abast del servei, així com
les relacions amb SEMIC.

 Definició dels objectius del projecte.
 Definició general de l'abast del projecte.
 Assignació de prioritats.
 Subministrar la informació necessària per al desenvolupament
del servei.
 Validar els estàndards de qualitat i els criteris d'acceptació.
 Assignació de recursos del client al projecte.
 Dictat de normes, polítiques i procediments de treball.
 Supervisió del control de canvis i aprovacions dels canvis.
 Participar en la identificació de riscos del servei.
 Presa de decisions respecte a l'evolució del servei i del
compliment de nivells de servei.
 Coordinació dels departaments del client afectats pel projecte.
 Interpretació de polítiques i objectius del client.
 Seguiment de la planificació detallada del client.
 Control de terminis i qualitat.
 Iniciar les peticions de canvi o informes de problemes.
 Coordinar l'acceptació dels productes i documentació
 Definició i aplicació d'accions preventives i correctives.
 Coordinació de les sol·licituds d'aprovació parcials i finals.

Direcció de serveis de SEMIC
Seguint els processos d'escalat, la Direcció de
Serveis de SEMIC serà la màxima figura de la
cadena jeràrquica de l'equip de projecte de
SEMIC i assumirà la presa de decisions respecte a
les incidències, problemes i conflictes crítics que
puguin ser determinants per a la correcta
evolució del servei.

 Coordinació general.
 Centralització de relacions amb el client.
 Definició i compliment dels objectius del projecte.
 Revisió del compliment de l'abast del projecte.
 Assignació de recursos de SEMIC al projecte.
 Validació de normes, metodologies i procediments de treball.
 Supervisió del compliment dels nivells de servei.
 Supervisió del control de canvi.
 Supervisar el pla de riscos del projecte.
 Control de recursos, costos, terminis i qualitat.
 Presa de decisions respecte a problemes, incidents i conflictes
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escalats pel director de Projecte de SEMIC.
Director del Projecte per part de SEMIC
Capacitat de control i seguiment d'activitats.

 Coordinació general.

Capacitat resolutiva de conflictes.

 Compliment d'objectius i expectatives del servei.
 Gestió de l'abast del servei i del seu marc de tolerància.

Lideratge i direcció de grups de treball.

 Definició i supervisió dels productes a lliurar.

Gestió i distribució de tasques.

 Gestió de la documentació del servei.

Treball en equip i habilitats de comunicació.

 Preparació i seguiment de la planificació del servei.

Coneixement i experiència en les metodologies.

 Assignació del treball als components de l'equip.

Experiència en la Direcció Informàtica.

 Coordinació tècnica.
 Control de recursos, terminis, costos i qualitat.
 Identificar i gestionar els riscos del projecte.
 Definició i aplicació d'accions preventives i correctives.
 Funcionament del sistema de gestió de canvis.
 Escalat de problemes, incidents i conflictes al Sponsor.

Equip de treball de SEMIC
L'equip de treball és el responsable de realitzar
les activitats dels diferents serveis que
conformen el servei d'acord al seu abast i àmbit
d'actuació. Està dirigit pel director del projecte
per part de SEMIC.

 Realitzar les tasques establertes pel director del projecte en els
plans d'activitat, de comú acord amb la persona involucrada.

L'equip del projecte estarà format pels següents
perfils professionals: Coordinador de Servei,
Enginyer de Sistemes, Tècnic de Sistemes i
Tècnics de Suport. Les funcions de l'equip de
treball són les següents:

 Compliment de les normes, metodologies i procediments de
treball.

 Realitzar la documentació tècnica i del projecte.
 Revisar el treball i els productes intermedis o finals abans de la
seva finalització.

 Proporcionar noves estimacions i suggeriments respecte a les
activitats assignades.
 Participar en les revisions dels productes intermedis i els
productes finals.

Coordinador del Servei
El seu objectiu serà la de vetllar pel bon
funcionament del servei, assegurant la seva
qualitat i el compliment dels nivells de servei.
Capacitat de control i seguiment d'activitats.
Capacitat resolutiva de conflictes.
Gestió i distribució de tasques. Amb mentalitat
organitzativa.
Treball en equip i habilitats de comunicació.
Experiència en la definició i gestió de qualitat i
nivells de servei.
Experiència en la definició de quadres de
comandament i reporting.

 Suport al Director de Projecte.
 Supervisió, seguiment i control dels indicadors del servei.
 Gestiona la base de coneixements del servei i col·laborar en la
generació d'informes de servei pertinents
 Coordinar la implantació de procediments i metodologies en
l'àmbit del servei.
 Gestionar els recursos, la planificació i coordinació de les
activitats del servei.
 Elevar propostes de millora contínua en el servei al Comitè de
Seguiment del Servei.
 Avaluar la satisfacció dels usuaris del servei.
 Coordina les activitats de formació i gestió del coneixement.

Coneixement i experiència en l'entorn tecnològic
de l'usuari.
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Comprensió de l'activitat i els objectius de
negoci, així com la perspectiva del departament i
els usuaris del servei.
Tècnic de sistemes/instal·lacions
Capacitat de control i seguiment d'activitats.
Capacitat resolutiva de conflictes.

 Conduir amb eficiència i efectivitat el procés de gestió dels
casos.
 Gestionar la base de coneixements, generar la documentació i
els informes de servei pertinents.

Gestió i distribució de tasques.
Mentalitat organitzativa.

 Implantar els procediments i la metodologia en el seu àmbit.

Treball en equip i habilitats de comunicació.

 Gestió d'actius, control i manteniment d'inventaris.

Experiència en la gestió de qualitat i nivells de
servei.

 Coordinar i planificar les intervencions de manteniment i la
gestió de garanties.

Coneixement i experiència en l'entorn tecnològic
de l'usuari.

 Elevar propostes de millora contínua en el servei.

Comprensió de l'activitat de negoci, així com la
perspectiva de l'usuari.
Atenció telefònica exquisida i aptituds verbals
suficients.

 Coordinar la recepció del subministrament d'equipament.
 Avaluar la satisfacció de l'usuari del servei.
 Resolució de consultes, incidències en primera instància.
 Recepció, registre, seguiment, comunicació i tancament
d'incidències, problemes, peticions i consultes.

Ràpida comprensió i assimilació de procediments
i processos d'atenció a l'usuari.

 Informar els usuaris proactivament l'estat i procés de resolució
d'incidències, així com de problemes identificats i accions
planificades.

Alta capacitat d'adaptació, treball en equip i
empatia amb l'usuari.

 Escalat d'incidències, peticions i consultes a nivells superiors
de suport.

Metòdic i amb capacitat d'anàlisi i diagnòstic.

 Suport tècnic remot l'usuari i activitats planificades.

Capacitat organitzativa per documentar,
seqüenciar i prioritzar assistències.
Experiència en l'atenció telefònica i suport tècnic
presencial a usuaris.
Tècnics de suport
Seran els encarregats de realitzar les tasques de
suport de primer nivell dins dels serveis
d'atenció a usuaris i suport informàtic objecte
d'aquesta proposta.

 Suport telefònic.

Capacitat de control i seguiment d'activitats.

 Generar la documentació de configuracions pertinent.

Gestió i distribució de tasques.

 Gestió d'actius, control i manteniment d'inventaris relatius a la
renovació de maquinari.

Treball en equip i habilitats de comunicació.
Comprensió de l'activitat de negoci, així com la
perspectiva de l'usuari.

 Conduir amb eficiència i efectivitat el procés de renovació
tecnològica de l'equipament microinformàtic.
 Seguiment i control dels indicadors del servei ofert per CAE.

 Preparar les maquetes per als nous ordinadors de sobretaula i
portàtils.

Atenció telefònica exquisida i aptituds verbals
suficients.

 Resolució de consultes i incidències en primera instància
relacionades directament amb el nou maquinari i la retirada
del vell.

Coneixements sobre l'entorn tecnològic del lloc
de treball de l'usuari.

 Recepció, registre, seguiment, comunicació i tancament
d'incidències, problemes, peticions i consultes relatives al nou
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Ràpida comprensió i assimilació de procediments
i processos d'atenció a l'usuari.
Alta capacitat d'adaptació, treball en equip i
empatia amb l'usuari.
Experiència en l'atenció telefònica i suport tècnic
presencial a usuaris.

maquinari i la retirada del vell.
 Formar els usuaris a nivell bàsic sobre la nova plataforma
instal·lada.
 Escalat d'incidències, peticions i consultes a nivells superiors
de suport.
 Coordinació per a la logística de materials.
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6 Metodologia de projectes de subministrament, instal·lació,
servei tècnic
SEMIC aposta per un marc metodològic de referència contrastat, constituït per una sèrie de mètodes, normes,
polítiques, procediments i bones pràctiques acceptades internacionalment.
Aquest marc metodològic és aplicable a tot tipus d'organitzacions (públiques i privades), de menor o major grandària,
amb la clara voluntat d'oferir als seus clients la consecució dels seus objectius de negoci i tecnològics de la forma més
ràpida i eficaç possible.
SEMIC estableix un marc metodològic base sobre el qual desenvolupa de manera sistematitzada les seves solucions, no
per això descarta l'adopció d'altres mètodes, normes, polítiques, procediments o bones pràctiques reconegudes o
pròpies del client.

COBIT / IT Governance
ITIL
ISO 20000

PRINCE2

ISO 9001/
EFQM

ISO 27001

Gestió del
Canvi

Els diferents àmbits o pilars base són:
 Model de Treball: CobiT / IT Governance
 Gestió de Projectes: PRINCE2
 Gestió de Serveis: ITIL / ISO 20000
 Gestió de la Qualitat: ISO 9001 / EFQM
 Gestió de la Seguretat: ISO 27001
 Gestió del Canvi
A continuació passem a descriure cada un d’ells

6.1. Model de treball
El model de treball COBIT l'IT Governance Institute té com a objecte el proveir la informació que l'organització (que
adopta) requereix per aconseguir els seus objectius, les necessitats corporatives en inversió, gestió i control dels
recursos TIC utilitzant un conjunt estructurat de processos per proporcionar els serveis que generen la informació
corporativa necessària.
La següent figura il·lustra aquest concepte:
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La informació gestionada proporcionada té en compte els següents criteris:
 Efectivitat.
 Eficiència.
 Confidencialitat.
 Integritat.
 Disponibilitat.
 Seguiment del marc legal.
 Fiabilitat.
I servirà per alinear l'estratègia i objectius del negoci amb els objectius, arquitectura i indicadors de control. En aquest
punt és on prenen especial rellevància els processos TIC indicats pel model COBIT i que s'agrupen en quatre grans
dominis:
 Planificació i organització.
 Adquisició i implementació.
 Lliurament i suport.
 Monitorització i avaluació.
En el següent diagrama veiem la relació:
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6.2. Gestió de serveis
La norma ISO 20000 és un estàndard internacional , compost per tretze processos .
Per a la seva obtenció, SEMIC ha portat a terme una detallada procedimentació dels processos de negoci , determinació
d'acords de nivells de servei ( SLA ), amb clients i proveïdors i una elevada inversió en recursos tècnics humans que ens
han permès assolir el màxim nivell de qualitat i eficiència en el desenvolupament i prestació dels nostres serveis .
Aquesta certificació és, internament, el reconeixement a la tasca i l'esforç de totes les persones de SEMIC que han
participat en el projecte i, externament, constitueix el compromís davant de tots els nostres clients que SEMIC
continuarà prestant en el futur els seus Serveis d'implantació d'Infraestructures i serveis gestionats d'impressió
enquadrats en els estàndards de gestió de serveis tecnològics establerts per la norma ISO 20000 .
La qualitat és la pedra angular sobre la qual es recolza el model de negoci de SEMIC des dels seus orígens . Amb aquesta
certificació , materialitzada en un segell de qualitat d'abast internacional , SEMIC ratifica i amplia el seu compromís amb
la qualitat, ja que garanteix als seus clients l'excel·lència en tots els seus models i pràctiques de gestió en matèria de
serveis TI .

6.2.1. Política de gestió dels serveis TIC
SEMIC considera que la provisió de serveis de TI als nostres clients és una part fonamental del nostre negoci, i per això
la Gestió de Serveis ocupa un lloc destacat dins dels seus objectius, alineada amb l'estratègia definida per al
desenvolupament del negoci. És per això que ha desenvolupat i implantat un Sistema de Gestió de Serveis, de
conformitat amb els requisits de la norma ISO 20000-1 com a suport organitzatiu i metodològic, per emprendre el camí
de la millora contínua a través dels següents principis:
 Assegurar que els serveis TI estan alineats amb les necessitats dels seus clients i usuaris .
 El compliment dels requisits de negoci, els legals i els reglamentaris .
 Disposició de personal tècnicament competent i degudament ensinistrat per dur a terme les tasques amb les
garanties de qualitat exigibles .
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 La participació activa de tot el personal basada en el concepte d'autogestió del lloc de treball i en la formació
contínua.
 La posada a disposició dels recursos materials adequats al procés productiu i d'acord amb el grau de precisió
exigit.
 L'establiment de les mesures necessàries per prevenir, estudiar i eliminar, sempre que això sigui possible, els
factors que puguin afectar de forma negativa la gestió dels serveis de TI.
 L'establiment d'objectius anuals i l'assignació dels recursos , tant tècnics com materials i humans , per a la
seva realització, que garanteixi la millora contínua dels nivells de qualitat desitjats.
 Millorar la comunicació entre el personal que participa en la prestació de serveis TI i els clients i usuaris
d'aquests serveis.
 Millorar l'eficàcia i eficiència dels processos interns de prestació dels serveis TI.
Per a la prestació dels serveis de manteniment i suport tècnic, l'equip professional de SEMIC proveirà de processos ITIL
/ ISO 20000
ITIL / ISO 20000 és un model de millors pràctiques per a la Gestió de Serveis TIC orientat a processos per a la millora
contínua de la qualitat total dels serveis TIC i la satisfacció de l'usuari. Els processos de Gestió de Serveis són el cor
d'ITIL, i poden subdividir-se en dues àrees ben diferenciades:
 Suport als serveis.
 Prestació de serveis.
A continuació es fa una breu referència als processos i a la funció d'atenció a l'usuari.
6.2.1.1. Suport als serveis
Tracta d'assegurar que els clients tenen accés als serveis de suport i les funcions de negoci. El Suport als Serveis
generalment es concentra en les operacions quotidianes, així com en donar suport als serveis de TI.
 Atenció a l'usuari ( * ), proporciona una interfície amb l'usuari per a la gestió i control d'incidències, peticions
consultes i canvis, suport a les operacions de negoci i proporciona informació d'activitat dels serveis.
 Gestió del Incident, s'encarrega de la restauració ràpida dels serveis, classificació i escalat d'incidències i
peticions de servei.
 Gestió del Problema, procés orientat a identificar causes i debilitats en les infraestructures, actua de segon
nivell de suport, s'encarrega dels processos de diagnòstic i realitza les accions correctores i preventives.
 Gestió del canvi, procés que assegura que el canvi no té un impacte negatiu sobre els serveis de
l'organització, que la implementació del mateix es realitza d'acord amb els circuits adequats i les aprovacions
pertinents.
 Gestió del lliurament, la seva funció és la d'aplicar canvis sobre les infraestructures de TIC que prèviament
han estat estudiats i aprovats per la gestió del canvi.
 Gestió de la Configuració, procés que manté la informació dels actius, anomenats elements configurables, i
la relació existent entre ells perquè altres processos tinguin informació comuna.
(*) Es tracta d'una funció i no d'un procés.
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6.2.1.2. Prestació dels serveis
Se centra en el tipus de servei requerit pel negoci pel proveïdor per tal de proporcionar el suport requerit pels usuaris
del negoci. A diferència de l' Suport a Serveis, a la Prestació de Serveis s'ocupa de la planificació a llarg termini i del
perfeccionament de la provisió d'aquests serveis.
 Gestió del Nivell de Servei, d'acord amb la necessitat de proporcionar serveis de qualitat, defineix quins
criteris determinen la qualitat així com els seus indicadors, els mecanismes per identificar requisits i serveis.
Negociats els nivells de servei, els monitoritza per vetllar pel seu compliment i identificar desviacions.
 Gestió Financera dels serveis TIC, proveeix de processos i models de costos per garantir l'efectivitat de
l'activitat del servei i les infraestructures relacionades.
 Gestió de la capacitat, proveeix de processos responsables d'assegurar que les infraestructures estan
correctament dimensionades. Inclou la planificació de futurs canvis, l'anàlisi i estudi de càrregues,
rendiments, plans de capacitat de producció i previsió de demandes.
 Gestió de la Disponibilitat, recull activitats destinades a assegurar la disponibilitat dels serveis quan aquests
siguin requerits, manteniment, Gestió de la continuïtat dels serveis TIC. Proveeix de processos orientats a la
reducció de riscos en la prestació de serveis, plans de restauració i contingència, identificació de serveis
crítics nivells mínims acceptables en la prestació de serveis.
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7 Compromís amb la Qualitat
La qualitat es basa en la satisfacció de les necessitats del client. Per a això cal concentrar els esforços en la millora
contínua del treball quotidià, incorporant al llarg de tots els processos (productius o indirectes) que es realitzen per
obtenir un producte o servei. A SEMIC la infraestructura per aconseguir aquests objectius es materialitza en un Sistema
Integral de Gestió de Qualitat i el Medi Ambient, que respon a les exigències de la norma ISO 9001 i la norma ISO 14001
i està en línia amb el model europeu d'excel·lència empresarial de l'EFQM.
Els objectius fonamentals del Sistema Integral de Gestió de Qualitat de SEMIC són:
 Aconseguir la satisfacció del client.
 Incrementar l'eficàcia i la productivitat.
 Incorporar la qualitat en el procés productiu (elaboració de productes i prestació de serveis).
 Possibilitar la millora contínua de tots els processos.
 Facilitar el desenvolupament de les aptituds personals i professionals dels recursos humans de SEMIC.

7.1. Sistema integral de Gestió de la Qualitat
L'estructura bàsica de documents i eines de suport del Sistema Integral de Gestió de Qualitat de SEMIC es sintetitzen
en:
 Manual de Qualitat: Resumeix els compromisos de la Direcció, enuncia la política de qualitat i descriu el
Sistema Integral de Gestió de Qualitat.
 Manual de Procediments Generals: Descriu i regula les diferents activitats, dins l'àmbit global de SEMIC,
materialitzant els diferents processos perquè la qualitat sigui una realitat quotidiana.
 Manual de Documents Normalitzats: Agrupa tots aquells formats que serveixen de suport als diferents
processos de gestió i operatius de SEMIC.
 Millora Contínua: Incorpora tots aquells mètodes, tècniques i eines que ajuden a consolidar un procés
constant de millora en SEMIC.
 Entorn Metodològic: Sustenta la realització sistemàtica dels diferents projectes / serveis ( cobrint tant les
activitats de desenvolupament, outsourcing, consultoria, i implantació de productes, com la seva gestió),
incloent tècniques i guies d'ajuda per a la realització dels mateixos.
 Automatització: Incorpora les eines programari que ajuden a que la implantació dels components del Sistema
sigui més efectiva.
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7.2. Certificat de Qualitat ISO 9001:2015

DOCUMENT CONFIDENCIAL D’ÚS EXCLUSIU PER PART DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
www.semic.es
BARCELONA

Pàgina 26 de 35
BILBAO

LLEIDA

GIRONA

MADRID

SEVILLA

ZARAGOZA

Memòria Tècnica: Exp.OB_02_2020

8 Ecològicament responsables
SEMIC segueix estrictes normes de qualitat i medi ambient, selecciona els equips i proveïdors que ajuden als clients a
ser ecològicament responsables.
 Certificació ISO 14001.
 Recollida i reciclatge de consumibles i equips.
 Planificació intel·ligent de les compres. Sols es compra allò que es consumirà.
 Selecció d'equips menys contaminants, tant en el seu funcionament, com en el seu procés de fabricació, com
en el reciclatge al final de la seva vida útil.

8.1. Política de gestió Mediambiental
SEMIC vol ser una empresa referent en el respecte i la preservació del medi ambient, entenent que aquest és un bé
comú que podem gaudir però que no hem de comprometre per a les generacions futures.
És per això que hem fixat els següents punts específics en la nostra política ambiental:
 SEMIC es compromet a tenir un respecte cap al medi ambient adequat a les nostres activitats, productes i
serveis.
 Compromís per complir la legislació i així com altres pactes subscrits relacionats amb els possibles impactes
mediambientals que genera la nostra activitat.
 Prevenir la contaminació entenent que és la clau pel respecte del medi ambient.
 Cercar la màxima sostenibilitat, assumint i compensant els impactes de les nostres activitats en el medi
ambient.
 Gestionar els residus, reduint la producció, augmentar la reutilització i fomentar el reciclatge.
 Dedicar esforços per aconseguir objectius mediambientals i de protecció del medi ambient, així com la
millorar contínua.
 SEMIC aspira a poder realitzar els seus treballs de manera més sostenible per tal d'aconseguir un futur millor.
 Compromís en la utilització eficient dels recursos naturals.
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Memòria Tècnica: Exp.OB_02_2020
8.2. Certificat del sistema de Gestió Mediambiental: ISO 14001:2015
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9 Seguretat de la Informació
La Seguretat és un aspecte que ha d'estar present en tot el cicle de vida dels projectes TI i que abasta des de la definició
dels requisits de seguretat del sistema fins al procés d'auditoria periòdic.
La metodologia operativa ja contempla, per si mateixa, els punts en què cal tenir en compte el factor seguretat. No
obstant això, perquè l'aplicació dels criteris de seguretat es faci d'una manera efectiva i eficient ha d'existir un model de
gestió de seguretat de manera que es garanteixi el compliment del cicle de seguretat com un procés continu i no
projecte a projecte.

9.1. Política de Seguretat
L'objectiu de la política de seguretat de SEMIC és garantir el compliment de la legislació vigent i preservar la
confidencialitat, privacitat, disponibilitat i integritat de la informació, així com dels sistemes i aplicacions que tractin
aquesta informació.
La política es desenvolupa en polítiques de segon nivell, normes, guies i procediments per abordar temes més específics
i establir que assegurin el compliment de la política general.
Utilitza com a referència les "Especificacions per a Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació (ISO 27001)". Així
mateix, la Política de Gestió de Riscos està basada principalment en OCTAVE i MAGERIT.

Confidencialitat

Disponibilitat

Privacitat

Integritat

SEMIC contempla una sèrie de directrius globals per articular la seva política de seguretat:
 Salvaguarda interessos: Salvaguardar els interessos dels clients, l'empresa i els seus empleats.
 Gestió del risc i la continuïtat de negoci: Anàlisi del risc i la corresponent adopció de mesures per garantir la
continuïtat del servei en cas que es materialitzi.
 Propietat i classificació de la informació: Tota informació ha de tenir un propietari responsable, per controlar
el seu cicle de vida i autoritzar l'accés.
 Accés en funció del principi de necessitat: Només facilitar l'accés a la informació a aquelles persones que
sigui necessari pel desenvolupament de les seves funcions.
 Compliment legal: Compliment de la legislació vigent en matèria de seguretat de la informació (dades de
caràcter personal, propietat intel·lectual, signatura electrònica ...).
 Relació amb tercers: Adoptar les mesures necessàries per garantir la seguretat de la informació en relació
amb les terceres parts.
 Divulgació: Accions de formació i conscienciació de tots els usuaris en matèria de seguretat de la informació.
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 Disponibilitat de recursos: Assignar els recursos necessaris per garantir i controlar la correcta implantació de
la seguretat de la informació.
 Seguiment continuat: Seguiment dels indicadors de seguretat, auditoria dels sistemes per garantir l'aplicació
dels controls i mesures de seguretat de la informació establerta, i detectar possibles vulnerabilitats.
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9.2. Certificat de Seguretat de la Informació: ISO 27001:2013
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10 Compliment normatiu
10.1. Informació sobre protecció de dades
RESPONSABLE: Serveis Microinformàtica SA (A25027145), Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, Edifici H1
2pta 25003 Lleida (LLEIDA) - lopd@semic.es
FINALITAT: Presentar la nostra proposta de serveis i remetre-li informació comercial personalitzada, pròpia i d'altres
establiments del GRUP SEMIC (http://www.semic.es/)
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l'interessat.
CESSIONS: Les previstes legalment. Entre les empreses del Grup SEMIC per a enviaments comercials.
CONSERVACIÓ: Fins l'acceptació o no de la proposta i / o sol·licitud de baixa comercial.
DRETS: Pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se a les dades del
responsable. En cas de divergències, pot presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades
(www.aepd.es).

10.2. Confidencialitat
Tota la informació o documentació que qualsevol de les parts aportació a l'altra en desenvolupament i execució del
present projecte es considerarà confidencial i exclusiva de qui els aporti i no podrà ser reproduïda, divulgada,
comunicada públicament a tercers sense el consentiment de l'altra part ni emprada per cap de les parts per a fins aliens
a aquest.
Qualsevol comunicació pública que pogués afectar la Informació Confidencial que una de les parts hauria de realitzar
per exigència d'una norma imperativa, ha de ser sotmesa amb caràcter previ al coneixement de l'altra part.
L’organisme contratant es compromet expressament a no utilitzar, sota cap concepte, l'experiència, saber fer,
coneixement, resultats, etc. que poguessin derivar-se o adquirir com a conseqüència del seu accés a la informació
confidencial de SEMIC en projectes i / o serveis prestats i / o desenvolupats a tercers.
Les dues parts han d'informar de l'existència d'aquesta obligació de confidencialitat als seus treballadors i / o als
professionals que prestin el servei de manera que les persones de cadascuna de les parts, assumeixin per la seva part,
el mateix compromís de confidencialitat que SEMIC i l’organisme contratant.

10.3. Propietat intel·lectual
Les dues parts accepten de forma expressa que els productes i serveis i, en general, el know-How de SEMIC estan
subjectes a drets intel·lectuals o industrials la plena titularitat (tant dels drets morals com econòmics) correspon en
exclusiva a SEMIC (Serveis Microinformàtica SA, amb CIF: A25027145).
En conseqüència, l’organisme contratant no podrà, sense l'autorització, prèvia, expressa, i per escrit de SEMIC, realitzar
cap altre ús diferent de l'autoritzat sobre els productes i serveis d'aquesta, ni protegir al seu favor, o en favor de
qualsevol tercer, aquesta propietat intel·lectual o industrial o model d'utilitat propietat de SEMIC.
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10.4. Compliance
L’organisme contratant declara conèixer i s'obliga a complir el Model de Prevenció de Delictes de la Llei Orgànica
5/2010, de 22 de juny.
En particular, SEMIC, declara estar en coneixement que sempre haurà, tenir cura que els béns i / o pagaments, que en
virtut d'aquest projecte rebi, no provinguin d'activitats il·lícites i es comprometi a posar el seu major cura per tal de
descobrir i denunciarà davant el client de qualsevol sospita que tingués respecte de l'origen dels mateixos.
Per això, SEMIC deixa expressament establert que cap instrucció rebuda de part de l’organisme contratant podrà
interpretar-la com destinada a autoritzar-lo per cometre o participar en qualsevol fet constitutiu de delicte i qualsevol
instrucció en contra es considera com mancada de tot valor i que no l'eximeix de tota responsabilitat pels perjudicis
que s'ocasionen per no acatar-la.
A més, SEMIC s'obliga a comunicar a l’organisme contratant, tot acte o conducta que tingui caràcters dels delictes
abans esmentats, dels que prengui coneixement en el context de la prestació dels seus serveis.

10.5. Prevenció de riscos laborals
SEMIC es compromet a complir amb la normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, tenint especial
consideració en els següents punts:
 El compliment de la legislació vigent en matèria de Seguretat i Salut Laboral.
 Totes les operacions que es realitzin es regiran per la normativa vigent.
 Les màquines, eines i productes que s’utilitzin en la realització dels treballs tindran la corresponent
certificació de la CE.
 Els recursos destinats al projecte per part de SEMIC hauran rebut o rebran la formació necessària, per part de
la pròpia empresa, la formació necessària en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
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11 Annex 1: Certificacions tècniques
SEMIC disposa, entre d’altres, de les següents Certificacions tècniques per donar qualitat al servei objecte del
contracte:
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12 Annex 2: Fitxes de productes
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Oferta

5. Ampliació de prestacions
INDICAR UNITATS I
EQUIP OFERTAT
Equipament de reserva (back-up): ratolins USB, teclat USB, 5
dock station, carregadors
Equips portàtils de Disc Dur per al traspàs d’informació)
4
Adaptadors i altres equips de comptabilització de connexió 7
(Conversors HDMI a VGA)

T. 902 109 120
www.semic.es
MADRID

BARCELONA

LLEIDA

GIRONA

SEVILLA

ZARAGOZA

ANNEX II: JUSTIFICANT GARANTIA SEMIC
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Caixa:

CAIXA GENERAL DE DIPÒSITS
Núm. de document:

0000205904

Resguard del dipòsit:

FIANCES DEFINITIVES EN VALORS
Garantia Global de Referència:

Resguard del dipòsit en valors: avals
Nom i cognoms o raó social del propietari/ària del dipòsit

NIF

SERVICIOS MICROINFORMATICA,S.A.
Adreça

A25027145

Municipi

PARC CIENT.I TEC.LLEIDA ED-H1 PL 2

Codi Postal

LLEIDA

25003

Nom i cognoms o raó social del finançador

NIF

GENERALI ESPAÑA S.A.DE SEGUROSY REASEGUROS

A28007268

Descripció de l'objecte de la garantia

EXPEDIENT: PROC_OB_02_2020.
SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS PER EL CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE
CATALUNYA.
CERTIFICAT NÚM: 2N-G-410.001.217.

Expedient

Autoritat o organisme a disposició del qual es constitueix el dipòsit

1667 - CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
Import en lletres (EUR)

CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS AMB VINT-I-CINC

Import en xifres (EUR)

5.232,25
Número i data del dipòsit que complementa

Per la Tresoreria,

Barcelona, 03 de desembre de 2020, 10:40:30

DILIGÈNCIA per fer constar que: en aplicació de l’apartat segon de la Disposició addicional primera del Decret llei 26/2020, de
23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa, la validesa d’aquest resguard queda condicionada
a l’aportació a Caixa General de Dipòsits del document original d’aval/assegurança de caució en un termini no superior a un
mes des que s’aixequi la suspensió de presentació de forma presencial, circumstància que s’informarà en la fitxa “Constitució i
devolució de garanties i dipòsits” de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.
En cas contrari, s’anul·larà el dipòsit.

Caixa:

CAIXA GENERAL DE DIPÒSITS
Núm. de document:

0000206288

Resguard del dipòsit:

FIANCES DEFINITIVES EN METÀL·LIC
Garantia Global de Referència:

Resguard del dipòsit en metàl·lic
Nom i cognoms o raó social del propietari/ària del dipòsit

NIF

SERVICIOS MICROINFORMATICA,S.A.
Adreça

A25027145

Municipi

PARC CIENT.I TEC.LLEIDA ED-H1 PL 2

Codi Postal

LLEIDA

25003

Nom i cognoms o raó social del finançador

NIF

SERVICIOS MICROINFORMATICA,S.A.

A25027145

Descripció de l'objecte de la garantia

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS PER AL CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE
CATALUNYA.
EXPEDIENT: PROC_OB_02_2020.

Expedient

Autoritat o organisme a disposició del qual es constitueix el dipòsit

1667 - CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
Import en lletres (EUR)

TRENTA

Import en xifres (EUR)

30,00
Número i data del dipòsit que complementa

Per la Tresoreria,

Barcelona, 17 de desembre de 2020, 08:51:14

ANNEX III: PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT
D’EQUIPS INFORMÀTICS PER AL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
Exp. núm. Proc_Ob_02_2020
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. Objecte
A.1 Objecte de la contractació: És objecte d’aquesta contractació el subministrament
d’equips informàtics per al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, d’acord amb els plecs de
prescripcions tècniques que regeixen la present contractació i la justificació que consta a
l’expedient.
A.2. Codificació CPV: 30200000-1(Equip i material informàtic)
A.3. Divisió en lots: No, tal i com queda justificat a l’expedient de contractació.
B. Dades econòmiques:
B1. Determinació del preu: Atenent a les característiques de l’objecte del contracte, es fixa
un pressupost màxim de licitació de cent-cinc mil dos-cents quaranta-cinc euros (105.245 €),
IVA exclòs.
El preu del contracte s’ha determinat, d’acord amb la justificació que consta en l’expedient, en
base a preus unitaris, als preus de mercat dels equips i d’acord amb les necessitats
especificades al Plec de prescripcions tècniques.
B2. Valor estimat del contracte: 105.245,00 € (IVA exclòs)
De conformitat amb l’article 101 de la LCSP, el contracte ha d’incloure l’import de les eventuals
pròrrogues i l’import màxim al qual es pot arribar com a conseqüència de les modificacions
previstes al plec de clàusules administratives.
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és el següent:
Desglossament del valor estimat del contracte:
-

Pressupost de licitació (sense IVA):
Possible pròrroga:
Possibles modificacions:

105.245 €
0,00 €
0,00 €

B3. Pressupost base de licitació: El pressupost base de la licitació de la contractació es fixa
en la quantitat total de 127.346,45 €, i es desglossa de la següent manera:
•

Subministrament de tot el maquinari, amb les llicències d’usuari de tot el programari
(sistema operatiu i programes): NORANTA-TRES MIL CINC-CENTS TRENTA-CINC
EUROS (93.535,00 €) IVA exclòs.
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•

Instal·lació de tot el maquinari i equipament auxiliar, sistemes operatius, llicències de
sistemes i retirada dels equips antics: ONZE MIL SET-CENTS DEU EUROS (11.710
€) IVA exclòs.

L’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de 22.101,45 €.
Aquest pressupost s’ha formulat en base als preus unitaris següents:
Descripció

Costos directes
Ordinador portàtil
estàndard
Ordinador portàtil
avançat
Ordinador edició
tipus macbook o
similar
Monitor 27”
Dock station
Servidor Control de
Domini
Total equipament
Instal·lació de
l’equipament
Costos indirectes
Total
IVA (21%)
Total costos

Unitats
estimades

Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

Import total
màxim (IVA
exclòs)

70

795,00 €

55.650,00 €

10

965,00 €

9.650,00 €

1

1800,00 €

1.800,00 €

35
80
1

190,00 €
199,00 €
3.865,00 €

6.650,00 €
15.920,00 €
3.865,00 €

11.710,00 €

93.535,00 €
11.710,00 €

0,00 €

0,00 €
105.245,00 €
22.101,45 €
127.346,45 €

C. Existència de crèdit i partida pressupostaria:
C1. Existència de crèdit: Sí
C2. Partida pressupostària: D/650000100/1110/0000
C3. Expedient d’abast pluriennal: No.
D. Durada del contracte, termini i lloc de lliurament:
D1. Durada del contracte: El contracte entrarà en vigor a la data de la seva signatura i
finalitzarà en el termini màxim de sis (6) setmanes, prèvia firma de l’acta de recepció del
subministrament per part del Cap del Servei de Tecnologia i Sistemes d’Informació del CAC,
moment en què s’iniciarà a computar el període de garantia dels equips subministrats.
La durada del contracte i el termini de garantia establerts per aquesta licitació estan
degudament justificats a l’informe tècnic que consta a l’expedient.
D2. Lloc de lliurament i execució: Seu del CAC, carrer dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona.
D3. Pròrroga: No es preveu.
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E. Admissió de variants: No s’admeten variants.
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació:
Forma de tramitació de l’expedient: Ordinària
Procediment d’adjudicació: De conformitat amb l’article 131.2 de la LCSP el procediment
d’adjudicació del contracte serà mitjançant el procediment obert i adjudicació amb més d’un
criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i
concordants de la LCSP.
Tramitació electrònica: Si
Subjecte a regulació harmonitzada: No
G. Solvència econòmica i financera i tècnica:
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica:
a) Solvència econòmica i financera:
Declaració sobre el volum anual de negocis en l’àmbit de l’objecte del contracte, referit al
millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de la data de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.
El volum global de negoci anual haurà de ser de com a mínim de 157.867,50 €, i s’acreditarà
a través dels comptes anuals dels tres últims exercicis.
Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades podrà
acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant una declaració de l’empresari
indicant el volum de negocis global de l’empresa o qualsevol altra documentació referida a
l’article 87.2 de la LCSP.
b) Solvència tècnica o professional:
La solvència tècnica i/o professional dels licitadors es considerarà tenint en compte els seus
coneixements tècnics, experiència i fiabilitat en la matèria objecte de licitació.
Caldrà aportar una relació dels subministraments principals efectuats de la mateixa naturalesa
o similar que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres
últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat.
Els subministraments efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents que tingui en poder seu
que acreditin la realització de la prestació. Si s’escau, aquests certificats els ha de comunicar
directament a l’òrgan de contractació del CAC. Per determinar que un subministrament és de
la mateixa o similar naturalesa que el que constitueix l’objecte del contracte, es tindran en
compte els tres primers dígits dels codis respectius de la CPV.
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Els empresaris hauran d’acreditar haver executat, durant l’any de major execució del període
indicat, un import mínim de 157.867,50 € (IVA exclòs).
Aquest mitja de solvència no serà exigible a les empreses de recent creació, entenent com a
tal les d’antiguitat inferior a 5 anys, en els termes previstos a l’article 89.1 lletra h) de la LCSP.
En aquest cas, es podrà acreditar la solvència mitjançant la indicació del personal tècnic o de
les unitats tècniques integrades o no en l’empresa, dels que es disposi per a l’execució del
contracte o bé mitjançant qualsevol dels mitjans establerts a les lletres c) a g) del referit article
89.1 lletra h) de la LSCP.
G2. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: No es
preveuen.
H.

Altra documentació a presentar pels licitadors: No es descriu.

I.

Garantia provisional: No procedeix de conformitat amb l’article 106.1 de la LCSP.

J.
Garantia definitiva: Sí. En tractar-se d'una licitació basant-se en preus unitaris, es
calcularà el 5% de l'import sobre el pressupost de licitació IVA exclòs.
K.

Programa de treball: No es preveu.

L.
Condicions especials d’execució: Als efectes del que indica l’article 202.2 LCSP, i
d’acord amb les previsions de l’article 10 de la Llei 17 2015 de 21 de juliol, d’igualtat efectiva
de dones i homes, el contractista quedarà obligat a donar compliment, durant l’execució del
contracte, almenys a alguna de les següents condicions especials d’execució:
a) A aplicar mesures que afavoreixin la conciliació del treball i la vida familiar del personal
adscrit a l’execució del contracte.
b) A beneficiar al personal adscrit a l’execució del contracte de mesures de formació i/o de
protecció de la salut en el lloc de treball.
La condició especial d’execució per la qual opti l’empresa licitadora s’haurà d’indicar en el
SOBRE B d’acord amb el model que s’indica a l’ANNEX 5 d’aquest plec. A manca de
preferència, s’entendrà que s’ha optat per la que recull la lletra a).
Amb caràcter previ a la finalització del contracte, l’empresa contractista reportarà un informe
de seguiment amb la concreció de quines mesures ha activat i el compliment efectiu que se
n’ha fet.
En tot cas, són condicions especials d’execució del contracte les que s’assenyalen com a tals
en el plec de clàusules administratives particulars d’aquesta licitació.
M.

Subcontractació: Fins a un 30% sobre el preu inicial del contracte, IVA exclòs.

N.

Revisió de preus: No.

O.
Termini de garantia: D’acord amb la justificació que consta a l’expedient, els equips
subministrats hauran de disposar de garantia, que serà de 3 anys, a comptar des de la
signatura per part del Responsable de l’àrea TIC del CAC de l’acta de recepció dels equips.
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Transcorregut aquest termini l’adjudicatari queda rellevat de qualsevol responsabilitat, i es
procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si s’escau,
al pagament de les obligacions pendents que resultin de la liquidació.
En cas que l’acta de conformitat i recepció del sistema no sigui favorable, o bé perquè
l’adjudicatari hagués incomplert amb les seves obligacions, o bé perquè hi haguessin
qüestions pendents, si fossin avaluables econòmicament, el responsable del contracte
procedirà a la seva valoració.
P.
Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte i Responsable del
contracte:
Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte: Servei de Tecnologia i
Sistemes d’Informació del CAC.
Responsable del Contracte: El secretari o secretària general del CAC.
Q.
Facturació electrònica:
Les factures per a poder ser registrades han d’incloure les dades següents:
Número de l’expedient: es genera un cop adjudicat el contracte. S’ha de posar amb guions,
sense espais i sense zeros.
NIF del Consell de l’Audiovisual de Catalunya: S 0800038 B
Identificació d’òrgans en la factura: Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Per donar compliment a la Llei 25/2013 d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del
Registre Comptable de Factures al Sector Públic i a l’Acord de Govern 151/2014, d’11 de
novembre, sobre el punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya, la
facturació s’haurà de trametre en format electrònic i enviar-se a través de la plataforma eFACT.
Aquesta emissió serà de caràcter obligatori per a les Societats Anònimes, les Societats de
Responsabilitat Limitada i les Unions Temporals d’Empreses quan la factura sigui superior a
5.000 euros.
Les factures hauran d’incloure necessàriament el número d’expedient de contractació en el
camp Filereference, ja que en cas contrari els registres comptables del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya rebutjaran automàticament la factura.
El seguiment de l’estat de les factures es pot consultar, a partir de l’endemà del registre de la
factura, a través de la bústia d’entrada e-FACT, a https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7
Per a consultes relacionades amb el lliurament i els requisits formals de la factura electrònica
podeu consultar el web: http://web.aoc.cat/suport/knowledge-base/com-es-pot-consultarlestat-duna-factura-2/
Informació codis DIR3:
Unitat tramitadora: Consell de l’Audiovisual de Catalunya (codi A09006736)
Carrer dels Vergós 36-42 08017 Barcelona ESP
Unitat superior jeràrquica: Generalitat de Catalunya
R. Òrgan de contractació: President del CAC, senyor Roger Loppacher i Crehuet.

S. Publicitat i utilització de mitjans electrònics:
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D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electrònics.
S’articularan a través del perfil de contractant del CAC a la plataforma de serveis de
Contractació
pública
de
la
Generalitat
de
Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CAC diverses actuacions i la comunicació
d’informació relativa a la tramitació de la licitació.
La publicació d’aquesta informació en el tauler d’anuncis de la Plataforma té plena validesa
als efectes del contingut d’allò que es comunica i del còmput de terminis que es
comptabilitzaran a partir d’aquesta publicació.
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de
notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques
No es preveuen despeses per publicacions d’anuncis oficials atès que de conformitat amb
l’article 159.2 de la LCSP, la publicació d’aquesta licitació es farà a través del perfil del
contractant del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
T. Modificacions del contracte: No es preveuen.
U. Persones de contacte: El secretari o secretària general del CAC.
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació relacionats amb la present contractació
s’hauran de formular a la següent adreça de correu electrònic: contractacio.cac@gencat.cat
com a molt tard 7 dies abans de que finalitzi el termini per presentar les ofertes. A l’assumpte
del missatge s’haurà de fer constar obligatòriament el codi/número de l’expedient.
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I.

DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecte del contracte
1.1.
L’objecte del contracte és, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient, el que
es determina a l’apartat A.1 del quadre de característiques i la seva descripció i
característiques s’especifiquen al plec de prescripcions tècniques.
1.2.
Expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú
de Contractes (CPV) D’acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de
novembre de 2007, que modifica el Reglament (CE) 2195/2002 del Parlament Europeu i del
Consell, pel qual s’aproven el Vocabulari Comú de Contractes públics (CPV)i les directives
2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels
contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV). Es determina a l’apartat A.2 del
quadre de característiques
1.3 El contracte no es divideix en lots, tal com s’especifica a l’apartat A.3 del quadre de
característiques i queda justificat en l’expedient de contractació.
Segona. Necessitats que es volen satisfer i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte, són les que consten
en el plec de prescripcions tècniques i a l’informe de necessitat que consta a l’expedient de
contractació.
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
3.1
El sistema per a la determinació del preu del contracte serà el que s’indica a l’apartat
B.1 del quadre de característiques.
3.2
El valor estimat del contracte s’assenyala a l’apartat B.2 del quadre de
característiques.
3.3
El pressupost base de licitació es determina a l’apartat B.3 del quadre de
característiques.
L’import que figura a l’apartat B.3 del quadre de característiques, s’ha formulat en base a
preus unitaris i els licitadors no podran superar-los en cap cas. Les ofertes que superin
aquests imports seran desestimades automàticament.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus unitaris
màxims, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
Les propostes hauran d’incloure la totalitat dels preus unitaris que comprèn la present
contractació. En absència d’algun preu unitari es considerarà que l’oferta es correspon amb
el preu unitari tipus de licitació.
El pressupost base de licitació, formulat en termes de preus unitaris, s’ha calculat d’acord amb
les estimacions de les prestacions a realitzar durant l’execució del contracte i als preus de
mercat dels equips i no suposa una obligació de despesa per part del CAC, atès que aquesta
es determinarà en funció de les necessitats que es produeixin durant l’execució del contracte.
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3.4
S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al
pagament del contracte tal com s’acredita a l’apartat C.1 del quadre de característiques.
La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta en l’apartat
C.2. del quadre de característiques.
Quarta. Termini d’execució del contracte
4.1
El termini d’execució del contracte és, d’acord amb la justificació que consta a
l’expedient, el que s’estableix a l’apartat D del quadre de característiques.
4.2
De conformitat amb el que estableix l’article 29 de la LCSP el contracte podrà ser
prorrogat si així s’ha previst en l’apartat D.3 del quadre de característiques. La pròrroga
s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresari sempre que el seu
preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització del termini de durada
del contracte. Està prohibida la pròrroga tàcita.
Cinquena. Règim jurídic del contracte
5.1
El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren
part integrant del contracte.
A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda,
principalment, en les disposicions següents:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions
esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals.
f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals
i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions
electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en
l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
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5.2
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes
que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària
de l’obligació de complir-les.
Sisena. Admissió de variants
S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques, amb els
requisits mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen.
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte és
l’establerta a l’apartat F del quadre de característiques.
Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics
8.1
D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electrònics.
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums
escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.
8.2
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del
sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes,
s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les
adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que l’empresa hagi facilitat a aquest efecte
en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clàusula onzena d’aquest plec. Un cop rebuts
el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS,
indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà d’accedir
la persona o persones designades, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai
virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat
digital o amb contrasenya.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la
recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.
No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de
recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data
d’enviament de l’avís de notificació.

9

8.3
Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho
vulguin i, en tot cas, l’empresa licitadora s’han de subscriure com a interessades en aquesta
licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a
tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de
contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CAC
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta
licitació.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran
mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que
deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la
informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al
contracte.
A més, l’empresa licitadora es pot donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia l’autenticació
requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a l‘empresa
licitadora amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit
d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donars’hi d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit.
8.4
Certificats digitals:
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l’ús de la signatura
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica
en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança
per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva
1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de
signatura electrònica admès per a la signatura del DEUC i de l’oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’accepten els certificats qualificats a
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE)910/2014/UE
sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre
serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”.
Novena. Aptitud per contractar
9.1
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les
condicions següents:
- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de
la LCSP.
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- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en
l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l’article 85 de la LCSP.
- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena d’aquest
plec.
- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme la
prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i
A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa
contractista determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus
beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment
d’adjudicació, aquests s’han d’acreditar per l’empresa licitadora.
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de l’empresa licitadora, segons resulti dels seus estatuts
o de les seves regles fundacionals.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar
han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció
del contracte.
9.2
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui
exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura
o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen
la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el
NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció
en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la
presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI
de la Directiva 2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea
ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe
emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del
domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites
en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen
habitualment en el trànsit local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte.
També han d’aportar un informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP.
9.3
També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessari formalitzar-les en escriptura
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses resten obligades
solidàriament davant el CAC i han de nomenar una persona representant o apoderada única
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte
fins que s’extingeixi, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a
cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
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9.4
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins que
s’extingeixi.
9.5
Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins
l’apartat “Perfil del licitador”.
9.6
Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o
dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant
la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es
garanteixi que la seva participació no falseja la competència.
Desena. Solvència de l’empresa licitadora
10.1 L’empresa ha d’acreditar que compleix amb els requisits mínims de solvència que es
detallen a l’apartat G.1 del quadre de característiques a través dels mitjans d’acreditació
que es relacionen en aquest mateix apartat.
10.2 L’empresa licitadora s’ha de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G.2 del
quadre de característiques. Aquest compromís d’adscripció té el caràcter d’obligació
essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP.
10.3 L’empresa licitadora pot recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats d’altres
entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per
tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que
aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que l’empresa licitadora
demostri que durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels
recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les
entitats esmentades.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la
unió o d’altres entitats.
10.4 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als quals fa
referència l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els
requisits de selecció qualitativa que hi figurin.
10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència,
en els termes indicats a l’apartat G del quadre de característiques. Per tal de determinar la
solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ
DEL CONTRACTE
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions
11.1 Les empreses licitadores, han de presentar la documentació que configuri les seves
ofertes en dos sobres (SOBRE A i SOBRE B), en el termini màxim que s’assenyala a l’anunci
de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible al web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CAC
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Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, l’empresa licitadora
haurà d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebrà un missatge, al/s
correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que l’empresa licitadora indiqui en el formulari d’inscripció de l’eina
de Sobre Digital, que seran les empleades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús
de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el DEUC per a
rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
L’empresa licitadora ha de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, l’empresa
licitadora haurà de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic
en els sobres corresponents. L’empresa licitadora pot preparar i enviar aquesta documentació
de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a l’empresa licitadora que
introdueixi una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la
licitació (per al sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està
xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la
mateixa paraula clau, la qual ha de custodiar l’empresa licitadora. Cal tenir en compte la
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per
tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només l’empresa licitadora la/les tenen
(l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són
imprescindibles per desxifrar les ofertes i, per tant, per accedir al seu contingut.
El CAC demanarà a l’empresa licitadora, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre
Digital per introduir la seva paraula clau en el moment que correspongui.
Quan l’empresa licitadora introdueixi la paraula clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
L’empresa licitadora ha d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura del primer
sobre xifrat.
En cas que l’empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut
del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es
basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de
l’empresa licitadora de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés,
per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la
documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la
paraula clau.
Una vegada formalitzada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que en
formen part, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta la qual no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de
l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la
documentació tramesa.
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11.2 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la disposició addicional setzena de la
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital es podrà fer en dues fases,
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació
a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita,
en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el
termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta
digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics
que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de
no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut
idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per
garantir la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
11.3 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus
amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves
ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que el CAC no pugui accedir al contingut
d’aquests.
En cas que algun document presentat per l’empresa licitadora estigui malmès, en blanc o sigui
il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, en
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos, podrà
ser sol·licitada a l’empresa licitadora una còpia de seguretat dels documents electrònics
presentats en suport físic. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular
aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà
per garantir la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic
electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir
en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb
virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de
poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no
modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.
11.4 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes
es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CAC
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: PDF / ZIP.
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L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest
motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses
parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar
de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de
la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).
11.5 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
11.6 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el
qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació
d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentació de les proposicions.
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai
virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través
del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CAC
11.7 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut d’aquest plec, així com del plec
de prescripcions tècniques, i de l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per
consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector
públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
11.8 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més
d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les
propostes que hagi subscrit.
11.9

Contingut dels sobres

CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)
a)

Document europeu únic de contractació (DEUC)

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC)
el qual s’adjunta com a ANNEX 1 a aquest plec, mitjançant el qual declaren el següent:
- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social
es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la deguda
representació per presentar la proposició i el DEUC;
- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de
conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;
- Que no està incursa en prohibició de contractar;
- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden
acreditar mitjançant el DEUC.
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El DEUC s’adjuntarà com a plantilla a l’anunci de licitació i s’ha d’emplenar de conformitat
amb les indicacions que consten al Perfil de Contractant. Així mateix, s’ha d’incloure el nom,
cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades per accedir a les notificacions
electròniques, així com les adreces de correu electrònic i, addicionalment, els números de
telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest
plec.
Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més
d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i
telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han
d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la
persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC
s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la
deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió
temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar un DEUC
separat. A més del DEUC, han d’aportar un document on consti el compromís de constituirse formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i els mitjans d’altres empreses de
conformitat amb el que estableix l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre DEUC
separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui
intenció de subcontractar.
D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota de
reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat s’ha de fer mitjançant
la presentació del DEUC.
Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de
la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la
Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (Gran via de les
Corts
Catalanes,
635,
08010-Barcelona,
telf
935
528
090;
http://www.gencat.cat/economia/jcca), o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació
que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En
tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti
a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius
corresponents.
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de
la Unió Europea, amb un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge
electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de
facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest
plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora
en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa
econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.
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Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les empreses
licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment
dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat
del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment.
b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb
renúncia expressa al seu fur propi.
CONTINGUT DEL SOBRE B
a) En tractar-se d’una licitació amb únicament criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica, les empreses licitadores han d’incloure en el Sobre B tota la documentació que
configura la seva oferta, d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 2 i com a plantilla al
Sobre B d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital i s’ha de signar electrònicament pel
seu representant. Concretament, els licitadors hauran d’incloure:
a) Oferta econòmica i altres criteris avaluables automàticament
b) Memòria / proposició tècnica, amb descripció detallada dels equips ofertats.
c) Qualsevol altre document o requeriment especificat en els plecs.
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin
conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les
seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest
document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la componen.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas
de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten
adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La
persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o les persones signants
del DEUC.
b) Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi
assenyalat en l’eina de Sobre Digital, que conté informació confidencial, si conté informació
d’aquest tipus.
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B es poden
considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets
de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus
interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector;
o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de
protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a
qualssevol altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la
competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en
cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el
DEUC.
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La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat
o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents
i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o
no justificades del caràcter confidencial.
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d’accés
o de visualització de la documentació esmentada , amb l’audiència prèvia de l’empresa o les
empreses licitadores afectades.
c) Tal com s’ha assenyalat en l’apartat 3 d’aquesta clàusula, les empreses licitadores podran
presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de les seves
ofertes que han presentat mitjançant l’eina de Sobre Digital. Aquesta còpia s’haurà de lliurar
a sol·licitud de la mesa de contractació, en cas que es requereixi, i haurà de contenir una
còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes empremtes
digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital.
Dotzena. Mesa de contractació
12.1 La Mesa de contractació està integrada pels membres que es designen a l’ANNEX 4.
12.2 La Mesa de contractació obrirà el Sobre A, comprovarà la correcció de les signatures de
les ofertes i qualificarà la documentació continguda. En cas d’observar defectes esmenables,
ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de tres
(3) dies.
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la signatura o en la documentació continguda
en el Sobre A, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les
excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes
circumstàncies mitjançant el perfil de contractant del CAC.
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses
licitadores els aclariments necessaris sobre els certificats i documents presentats o requerir-les
perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb l’article 22 del RGLCAP,
disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense que puguin presentar-se després de
declarades admeses les ofertes.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció,
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació
corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat en la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
12.3
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del Sobre A seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula trenta-novena.
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Tretzena. Determinació de la millor oferta
13.1

Criteris d’adjudicació del contracte

Per valorar les proposicions i determinar la millor oferta s’ha d’atendre als criteris d’adjudicació
establerts en l’ANNEX 3
13.2 Obertura dels sobres, valoració i classificació de les ofertes
Després de l’obertura i si s’escau, subsanació de la documentació corresponent del Sobre A
presentada per les empreses licitadores, es procedirà a l’obertura dels diferents sobres B.
D’acord amb l’establert a l’article 157.4 de la LCSP, i en tractar-se d’un procediment obert
tramitat amb mitjans electrònics, l’obertura del Sobre B no es durà a terme en acte públic.
En tot cas, les proposicions s’han d’obrir en el termini màxim de vint dies comptats des de la
data de finalització del termini per presentar-les. Aquest termini s’entendrà complert quan s’hagi
obert, dins del mateix termini, el primer dels sobres que integren la proposició.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el
sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre
que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció,
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació
corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions
de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts
en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les
quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la faci inviable.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva
proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari
verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les
proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.
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També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la prestació,
a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui l’objecte del
contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere
i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals.
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura del sobre B,
seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula trenta-novena.
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores,
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:
- La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació
d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat
superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que hagin
empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones
amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà
preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge
més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
- Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat
en el moment en què es produeixi l’empat.
13.3

Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

Per determinar l’existència de baixes presumptament anormals o desproporcionades, es
tindrà en compte l’oferta considerada en el seu conjunt i, en cap cas, el preu.


Quan hi concorrin dos o més licitadors, els criteris objectius en funció dels quals
una oferta pot ser considerada desproporcionada o amb valors anormals, derivaran
de la relació entre les magnituds obtingudes de les variables següents, que es
calcularan en relació amb els criteris d’adjudicació que no són preu:

1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores.
2. La desviació de cada una de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores
respecte de la mitjana de les puntuacions.
3. El càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a dir,
sense tenir en compte el signe més o menys.
A l’efecte de l’article 149.4 de la LCSP, podrà trobar-se una oferta incursa en valor anormal o
desproporcionat quan la puntuació obtinguda estigui per damunt del valor que resulti de la
suma de les variables 1 i 3, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica (preu) estigui
també per sota de la mitjana aritmètica de les ofertes econòmiques presentades per les
empreses licitadores en més de 15 unitats percentuals.


Quan hi concorri un sol licitador, el criteri objectiu en funció del qual una oferta pot
ser considerada desproporcionada o amb valors anormals, serà el següent.
Quan es compleixin de manera simultània aquets dos requisits:
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1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost base de licitació i,
2. que la puntuació obtinguda en la resta de criteris d’adjudicació diferents al preu sigui
superior en un 90% a la puntuació total establerta en el plec per als esmentats criteris
d’adjudicació diferents al preu.
En el supòsit que l’oferta presentada incorri en presumpció d’anormalitat, la Mesa de
contractació requerirà l’empresa licitadora perquè justifiqui i desglossi raonadament i
detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base
del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, se sol·licitarà a l’empresa
licitadora, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents
justificacions. La Mesa de Contractació, en el requeriment de sol·licitud de justificació,
establirà el termini de que disposarà l’empresa licitadora per presentar la informació i els
documents que siguin pertinents a aquests efectes.
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç
per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través
de l’e-NOTUM, integrat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la
clàusula vuitena d’aquest plec.
Transcorregut aquest termini, si no es rep la informació i la documentació justificativa
sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació es rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins
de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició,
degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen
en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica.
Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren
la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis
col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP.
Catorzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a
l’adjudicació
14.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre
decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació
corresponent.
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que
motivi la seva decisió.
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14.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que, dins del termini de deu (10) dies hàbils
a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la
documentació justificativa a què es fa esment a continuació.
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’eNOTUM,
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula
vuitena d’aquest plec.
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç
per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
14.3 L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació
següent –aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les empreses
a les capacitats de les quals es recorri:
- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica,
d’acord amb les previsions de la clàusula novena.
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants
de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i el document
nacional d’identitat o el passaport.
- Documentació acreditativa dels compliment dels requisits específics de solvència.
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar:
- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i
de gestió mediambiental.
- En cas que l'empresa recorri a les capacitats d'altres entitats, el compromís de disposar dels
recursos necessaris al que es refereix l'article 75.2 de la LCSP.
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar
o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.
- Document acreditatiu, si s’escau, de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el
que s’estableix a la clàusula quinzena.
En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la
Unió Europea o sigui signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat,
solvència i absència de prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta a la llista oficial
corresponent d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat membre o bé mitjançant
l’aportació de la documentació acreditativa dels aspectes esmentats.
Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la garantia
definitiva i la resta de documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la
documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar
a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies
hàbils.
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Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les
adreces assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb
l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació
corresponent.
Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica
a través de l’e-NOTUM, integrat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord
amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
En el cas que no es formalitzi de manera adequada el requeriment de documentació en el
termini assenyalat, o bé en el termini atorgat per esmenar, s’entendrà que l’empresa licitadora
ha retirat la seva oferta i s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor de l’empresa licitadora
següent en puntuació, a la qual se li atorgarà el termini corresponent per constituir la garantia
definitiva i presentar la resta de documentació requerida.
Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA
exclòs, en concepte de penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició
de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC pot
donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e
de la LCSP.
Quinzena. Garantia definitiva
15.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala a l’apartat J del quadre de
característiques.
15.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors anotats
s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat
de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun
dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o
societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en
algun dels establiments esmentats a la lletra a).
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada
per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de
l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats a la lletra a).
15.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida a
l’apartat J del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses
integrants de la unió temporal.
15.4

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.

15.5 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal
que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància
documentada de l’esmentada reposició.
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15.6 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui
la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en
el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de
modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin
com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat amb el que assenyala el capítol
relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector públic de la LCSP.
15.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.
15.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior,
el CAC pot resoldre el contracte.
Setzena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses
licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a
les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin
incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.
Dissetena. Adjudicació del contracte
17.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena, l’òrgan
de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades
com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de la
documentació esmentada.
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord
amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest
procediment ha quedat desert en tots els casos es publicarà en el perfil de contractant.
17.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena
d’aquest plec, i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del
termini de quinze dies, i indicarà el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del
contracte.
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i al telèfon mòbil, en cas que s’hagi
indicat– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un
avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà
l’enllaç per accedir-hi.
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Divuitena. Formalització i perfecció del contracte
18.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica.
L’empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, essent
al seu càrrec les despeses corresponents.
18.2. La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de
quinze dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de
l’adjudicació a què es refereix la clàusula anterior.
Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les empreses
adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a
comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el
termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en
matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que
l’òrgan competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.
18.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base
de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la
garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa
en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables al CAC s’haurà
d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui
ocasionar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària,
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en
què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a
què es refereix la clàusula catorzena, essent aplicables els terminis previstos en els apartats
anteriors
18.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE
hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura
pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la
persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
18.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
18.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
18.7 La formalització del contracte, es publicarà en un termini no superior a quinze dies
després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.
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18.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament
amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions,
les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic,
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin
caràcter de confidencials.
III.

DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Dinovena. Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de
l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses
subcontractistes, són les que s’estableixen a l’apartat L del quadre de característiques així
com les que s’estableixen com a tals en altres clàusules d’aquest plec.
Vintena. Execució i supervisió del contracte
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i
conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses
contractistes la persona responsable del contracte a la qual es refereix la clàusula vint-itresena d’aquest plec.
Vint-i-unena. Programa de treball
L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de treball
que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini a l’apartat K del quadre
de característiques.
Vint-i-dosena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
22.1 L’empresa contractista està obligada al lliurament dels béns objecte de
subministrament i a complir el termini total d’execució del contracte d’acord amb l’establert a
l’apartat D.2 quadre de característiques, les previsions establertes als plecs de
prescripcions tècniques i a la oferta presentada.
22.2 L’empresa contractista no té dret a indemnització causada per pèrdues, avaries o
perjudicis ocasionats en els béns abans de lliurar-los en els termes fixats a l’apartat D.2
quadre de característiques, les previsions establertes als plecs de prescripcions tècniques
i a la oferta presentada, llevat que el CAC hagi incorregut en mora en rebre’ls.
22.3 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis
total o parcials, per causes que li siguin imputables, el CAC podrà optar, ateses les
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la
LCSP.
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El CAC tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per causes
que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se
li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani
un altre de més curt.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia
pel CAC.
22.4. Pel que fa a la correcta execució del contracte en termes generals, s’estableixen els
següents incompliments, d’acord amb la justificació tècnica que consta a l’expedient:
Constitueixen incompliments molt greus:
- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, quan produeixi un
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
- L'incompliment molt greu de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral i, en
especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, i
de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- L’incompliment del termini de lliurament de l’equipament i posada en marxa dels equips.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d'acord
amb la legislació vigent.
- L'incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors.
Constitueixen incompliments greus:
- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec, quan no
se'ls hi hagi atribuït el caràcter d'obligacions contractuals essencials.
- L’incompliment o compliment defectuós de l’objecte del contracte, d’acord amb les
característiques establertes en els presents plecs o en l’oferta de l’adjudicatari
Constitueixin incompliments lleus:
- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució d’aquest
contracte establertes en aquest plec i el plec de prescripcions tècniques i quan no constitueixi
una falta molt greu o greu.
- L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa
de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.
22.5. Penalitats per l’incompliment de l’execució correcta del contracte.
Les penalitats que li seran imposades al contractista són les següents:
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Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu d'adjudicació
per a cada penalitat d'aquesta tipologia.
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu d'adjudicació
per cada penalitat d'aquesta tipologia.
Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu
d'adjudicació.
En tot cas, el total de penalitats no podrà superar el 50% del preu del contracte, IVA exclòs.
22.6 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir
dels pagaments esmentats.
Vint-i-tresena. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte i Responsable
del contracte
La persona responsable del contracte i la unitat encarrega del seguiment i execució ordinària
del contracte s’indiquen a l’apartat P del quadre de característiques.
La persona responsable del contracte exercirà les funcions següents:
- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries
per garantir la realització correcta de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui
l’òrgan de contractació.
- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
- Emetre un informe en què determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables
al contractista.
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions
d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.
Vint-i-quatrena. Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre el CAC i l’empresa contractista en l’execució del
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi,
la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
Vint-i-cinquena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern i no vinculant.
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IV.

DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

Vint-i-sisena. Abonaments a l’empresa contractista
26.1
L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament del preu del subministrament
efectivament lliurat i formalment rebut pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya i en els termes
que estableixi el contracte.
26.2
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les
condicions que estableix l’article 198 de la LCSP.
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han
de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure,
necessàriament, el número d’expedient de contractació.
El format de la factura electrònica i la signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i
anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.
La plataforma e-FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.
Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat
pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que l’empresa contractista haurà de fer
constar en les factures corresponents, són les que s’estableixen a l’apartat Q del quadre de
característiques.
26.3
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels
costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
26.4
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts en l’article 200 de la LCSP.
Vint-i-setena. Responsabilitat de l’empresa contractista
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i
subministraments realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions
que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com
a conseqüència immediata i directa d’una ordre del CAC.
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Vint-i-vuitena. Altres obligacions de l’empresa contractista
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V
de la LCSP.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de
persones amb discapacitat i fiscals.
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en
especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa,
donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula vint-i-dosena d’aquest plec.
A aquest efecte, l’empresa contractista haurà de remetre la justificació de la realització efectiva
d’aquests pagaments a l’òrgan de contractació quan aquest li ho sol·liciti.
b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar les prestacions pròpies del subministrament les
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
d) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb el CAC derivades
de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les
empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin de l’execució de les
prestacions objecte del contracte.
L’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes assumeixen l’obligació de
destinar els mitjans i el personal necessaris per garantir la relació en català amb els òrgans
contractants i amb les persones que en són clients i usuàries. El personal que assumeix
aquestes funcions ha de tenir el nivell de competència suficient per desenvolupar les tasques
d’atenció, informació i comunicació de manera fluïda i adequada en llengua catalana.
L’empresa contractista haurà de garantir que totes les funcionalitats dels dispositius, programes
o sistemes que permetin a la persona usuària definir la configuració de la llengua —navegadors,
sistemes operatius, aplicacions informàtiques, etc.— es proporcionen, per defecte,
configurades en català.
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes
en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall
d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar
l’aranès d’acord amb la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran, i amb la
normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.
e) L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb
ocasió del contracte, s’obliga a complir el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de
desplegament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
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tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de
l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon al CAC com a
responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de
reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni
edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del
contracte.
f) L’empresa contractista s’obliga a facilitar tota la informació necessària per a donar
compliment a la Llei 19/2014 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern. Aquesta informació serà facilitada a l’ens contractant prèvia sol·licitud per part
d’aquest. La informació al complet serà facilitada en un termini d’un mes a comptar des de la
sol·licitud formulada per l’ens contractant, excepte que el contractista pugui acreditar la
impossibilitat material de facilitar la informació en aquest termini. En cas de no compliment
d’aquesta obligació de facilitar la informació, l’òrgan de contractació queda facultat per a
resoldre el contracte sense que el contractista tingui dret a reclamar cap indemnització al seu
favor. Així mateix, l’adjudicatari haurà de respondre pels danys i perjudicis que es derivin per a
l’ens contractant de l’incompliment d’aquesta obligació, havent de respondre per aquest
concepte la garantia definitiva constituïda per a l’adjudicatari.
g) L’empresa o les empreses contractistes, han de complir les obligacions que legalment
corresponguin respecte del personal de l’empresa contractista que adscriurà a l’execució del
contracte.
h) L’empresa contractista, llevat que hi hagi pacte en contra, està obligada a fer-se càrrec de
les despeses del lliurament i el transport dels béns objecte del subministrament al lloc
convingut.
i) D’acord amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, s’estableixen els principis ètics i les regles de conducta als
quals, licitadors i contractistes, han d’adequar la seva activitat, com també els efectes del seu
eventual incompliment:
1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se
de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en
coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu
parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació contractual.
Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis
d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objectes dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les
prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
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3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte
d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte d’interessos les contingudes a
l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació del contracte.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells mateixos o per a
terceres persones amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual.
d) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de realitzar
conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la
competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o durant la licitació,
per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment
i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui
sol·licitada per a aquestes finalitats.
g) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els
contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
h) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de
les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
4. L’incompliment de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per part dels licitadors o
contractistes és causa, d’acord amb la legislació de contractació pública, de resolució del
contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació
vigent.
Vint-i-novena. Prerrogatives del CAC
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, l’òrgan de
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi
el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable
a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva
resolució i determinar-ne els efectes.
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades
per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que
estableix la LCSP.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment
establert a l’article 191 de la LCSP.
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Trentena. Modificació del contracte
30.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma
que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles
203 a 207 de la LCSP.
30.2

Modificacions previstes:

La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions, l’abast i els
límits que es detallen en aquesta clàusula i d’acord amb l’apartat T del quadre de
característiques.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista. En cap cas la modificació
del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.
Abans que l’òrgan de contractació acordi la modificació del contracte caldrà donar audiència al
contractista.
30.3

Modificacions no previstes

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de
conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats
previstes en l’article 207 de la LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin,
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu
inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, l’òrgan de contractació ha d’acordar la
modificació, amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; altrament, el
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.
30.4
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
l’article 153 de la LCSP i la clàusula divuitena d’aquest plec.
30.5
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa
contractista i tots els informes que, si s’escau, se sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de
la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de
contractació, s’han de publicar en el perfil de contractant.
Trenta-unena. Suspensió del contracte
El contracte podrà ser suspès per acord del CAC o perquè el contractista opti per suspendre el
seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicantho al CAC amb un mes d’antelació.
En tot cas, el CAC ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de
l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini
màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.
El CAC ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin
de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i perjudicis
a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest precepte.
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Trenta-dosena. Protecció de dades de caràcter personal
32.1 En compliment del què disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46 / CE, així com la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals, i normes que la desenvolupin, en els que es regula el
dret d’informació en la recollida de les dades de caràcter personal, es deixa constància del
següents extrems:
a. La documentació requerida per licitar en aquest procediment que contingui dades de
caràcter personal és necessària per participar-hi.
b. En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter
personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el licitador
garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones interessades per
facilitar la referida informació a l’entitat contractant amb la finalitat de licitar en el present
procediment.
c. La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal serà
dipositada a la seu del CAC i serà tractada per l’entitat contractant per qualificar, valorar i
comparar les proposicions dels licitadors i per donar compliment a les finalitats que estableix
la normativa de contractació pública que siguin d’aplicació a l’entitat contractant. Els
destinataris d’aquesta informació seran l’entitat contractant mateixa, així com aquells tercers
que realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del contracte,
necessàriament hagin d’accedir-hi.
d. La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza a
l’entitat contractant a tractar la referida informació en els termes informats i, en cas que resulti
adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. Les dades proporcionades es conservaran
durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
e. Els interessats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició
dirigint-se a l’entitat contractant, com entitat responsable del tractament, a l’adreça indicada a
la lletra c) anterior, adjuntant una còpia del Document Nacional d’Identitat o altre document
oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret. La persona interesada podrà
també presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.
V.
DISPOSICIONS
RELATIVES
A
LA
SUCCESSIÓ,
SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE

CESSIÓ,

LA

Trenta-tresena. Successió i Cessió del contracte
33.1

Successió en la persona del contractista:

En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada
en tots els drets i obligacions que en dimanen.
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En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets
i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència
de prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que
les societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de
l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi
produït.
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que
la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la
branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin
plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la
solvència, la capacitat o classificació exigides.
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat,
atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva
la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots
els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.
33.2

Cessió del contracte:

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en
resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits
següents:
a)
L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el
termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de
la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.
b)
L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte.
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en
concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat
competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de
refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes
que preveu la legislació concursal.
c)
L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència
exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de
prohibició de contractar.
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d)
La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura
pública.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien
a l’empresa que cedeix el contracte.
Trenta-quatrena. Subcontractació
34.1
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu a l’apartat M del quadre
de característiques.
34.2
Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que
tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit
per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui
n’encarreguin la seva realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha
d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que
es té previst subcontractar. En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure
contractes que no s’ajustin a allò indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que
transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat
les justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb
anterioritat o que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de
mesures urgents, excepte si el CAC notifica dins d’aquest termini la seva oposició.
34.3
L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del
contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció
de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la
identitat, les dades de contacte i el/la representant o representants legals de l’empresa
subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als
elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba
incursa en prohibició de contractar. Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada
per realitzar la part del contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta
circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud.
34.4
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació
necessària sobre els nous subcontractes.
34.5
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.
34.6
La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la
LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que
fan urgent la subcontractació, implicaran, en funció de la repercussió en l’execució del
contracte, la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de
l’import del subcontracte.
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34.7
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte
front al CAC, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la
clàusula vint-i-vuitena d’aquest plec, així com de l’obligació de sotmetre’s a la normativa
nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. El coneixement que el CAC
tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva
del contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant el CAC per les obligacions
contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte
principal i dels subcontractes.
34.8
En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o
incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la
LCSP.
34.9
L’empresa contractista ha d’informar de qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
34.10

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

34.11 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217.1 de la LCSP.
Trenta-cinquena. Revisió de preus
La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla a l’apartat N del quadre de
característiques.
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Trenta-sisena. Recepció i liquidació
La recepció i la liquidació dels subministraments objecte del contracte es realitzarà conforme
al que disposen els articles 210 i 300 de la LCSP.
Si, a causa del seu estat, el sistema no pot ser rebut, s’haurà de deixar-ne constància en l’acta
de recepció i el CAC donarà les instruccions necessàries a l’empresa contractista perquè
solucioni l’estat dels béns defectuosos o lliuri béns nous d’acord amb el contracte.
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clàusules
contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència expressa en els
certificats de recepció i de correcta execució.
Trenta-setena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva
El termini de garantia és l’assenyalat en a l’apartat O del quadre de característiques i
començarà a computar a partir de la firma de l’acta de recepció de l’equip.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els béns
subministrats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar a l’empresa contractista la reposició
dels que siguin inadequats o la seva reparació si és suficient.
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Durant aquest termini l’empresa contractista té dret a ser escoltada sobre l’aplicació dels béns
subministrats.
Si els béns no són aptes per a la seva finalitat, com a conseqüència dels vicis o defectes
observats i imputables a l’empresa contractista, i hi ha la presumpció que la reparació o
reposició no és suficient, l’òrgan de contractació pot rebutjar els béns i deixar-los a compte de
l’empresa contractista, sense que aquesta tingui el dret al pagament dels béns o, si s’escau, a
què se li reclami el preu que l’Administració hagi abonat.
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si
no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el
termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia
definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.
Trenta-vuitena. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte les següents:
- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat
jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 relatiu a la
successió del contractista.
- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.
- El mutu acord entre el CAC i el contractista.
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
- La demora en el pagament per part del CAC per un termini superior a sis mesos.
- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les obligacions
essencials qualificades com a tals en aquest plec.
- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes pactats inicialment, quan no sigui
possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donantse les circumstàncies que estableix l’article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin,
aïlladament o conjuntament, alteracions del preu del contracte, en quantia superior, en més o
menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.
- El desistiment abans de la iniciació del subministrament o la suspensió de la iniciació del
subministrament per causa imputable a l’Administració per un termini superior a quatre mesos
a partir de la data assenyalada en el contracte per al lliurament.
- El desistiment una vegada iniciada l’execució del subministrament o la suspensió del
subministrament per un termini superior a vuit mesos acordada per l’Administració.
- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions
establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l’execució del
contracte.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles
212, 213 i 307 de la LCSP.
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En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert a
l’article 191 de la LCSP i a l’article 109 del RGLCAP.
VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT
CONTRACTUAL
Trenta-novena. Règim de recursos
39.1. Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article
44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin
les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament
o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment
o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords
d’adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades en l’incompliment de
l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d’haver
estat objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar en els
llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, en el registre de l’òrgan de
contractació o davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o
alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la
Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà
pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de
setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de
decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals.
Si l’escrit d’interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de l’òrgan de
contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al
Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
39.2. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en
matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que
correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
El recurs administratiu ordinari serà el recurs potestatiu de reposició.
39.3. Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que
disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu
comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Quarantena. Arbitratge
Sens perjudici del que estableix la clàusula trenta-novena es podrà acordar el sotmetiment a
arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre el CAC i
la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matèries de lliure disposició conforme
a dret i, específicament, sobre els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte, de
conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge.
Quaranta-unena. Mesures cautelars
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones legitimades per
interposar-lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a la seva resolució l’adopció de
mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l’article 49 de la LCSP i el Reial decret
814/2015, d’11 de setembre, ja esmentat.
Quaranta-dosena. Règim d’invalidesa
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.
Quaranta-tresena. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte.

La Secretària general
Maria Teresa Martí Castro
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ANNEX 1: DEUC

(veure pdf adjunt)
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ANNEX 2 MODEL D’OFERTA
Documentació a incloure en el SOBRE B:

A. OFERTA ECONÒMICA
El/la Sr/Sra.............................................................................................................
amb residència a ................................................................................................... al carrer
..........................................................núm ............, NIF .......................... declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
adjudicatari/ària del contracte corresponent al subministrament d’equips informàtics
per al CAC es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa o UTE)
...............................................................................................................................a
executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total
de ...........................................................................................EUR (xifra en lletres i
números), dels quals ...........................................................EUR es corresponen al preu
del contracte i ..........................................................EUR es corresponen a l’impost sobre
el Valor Afegit (IVA), i pels preus unitaris següents:
Producte

Preu unitari
màxim (IVA
exclòs)

Ordinadors
portàtils
estàndards

795,00 €

Ordinadors
portàtils avançats

965,00 €

Ordinador edició
tipus Macbook o
similar

1.800,00 €

Monitor 27"

199,00 €

Dock station

199,00 €

Servidor control de
domini

3.865,00 €

Instal·lació de
l’equipament

11.710,00 €

Preu
unitari
ofert (IVA
exclòs)

Import
IVA 21%

Preu
unitari
ofert (IVA
inclòs)

Total import*
(IVA exclòs)

TOTAL

*L’import total per cada producte correspon a la multiplicació del preu unitari ofert pel
nombre d’unitats.
< signatura >
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(Localitat, data)

B. OFERTA TÈCNICA
1. Durada d’execució de la Fase 2 (Instal·lació) del contracte
DURADA D’EXECUCIÓ
Durada Proposada

INDICAR DURADA

2. Valoració tècnica dels equips
•

•

•

•

Equip portàtil estàndard
CONCEPTE

CONFIGURACIÓ PROPOSADA

Disc Dur
Disc Dur
Memòria
Memòria
Pantalla
Processador

512 GB SSD
1 TB SSD
12 GB
16 GB
Superior a 14”
Processador Intel i7 o Processador
superior d’un altre fabricant equivalent

INDICAR MILLORA
(Si/No)

Equip portàtil avançat
CONCEPTE

CONFIGURACIÓ PROPOSADA

Disc Dur
Memòria
Memòria
Pantalla

1 TB SSD
12 GB
16 GB
Superior a 14”

INDICAR MILLORA
(Si/No)

Equip d’edició tipus Macbook o similar
CONCEPTE

CONFIGURACIÓ PROPOSADA

Disc Dur
Memòria
Pantalla

512 SSD
16 GB
Superior a 13”

INDICAR MILLORA
(Si/No)

Servidor
CONCEPTE

CONFIGURACIÓ PROPOSADA

Disc Dur
Memòria
Processador

2 discos de 512 SSD
32 GB
Superior a 2 x CPU’s Intel Xeon a 2,0
GHz o Processador d’altre fabricant
equivalent

INDICAR MILLORA
(Si/No)
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•

Monitor
CONCEPTE

CONFIGURACIÓ PROPOSADA

Pantalla

Superior a 27”

INDICAR MILLORA
(Si/No)

3. Garantia
GARANTIA

INDICAR AMPLICACIÓ (Valors admesos: 1 Any, 2 Anys,
Sense Ampliació)

Ampliació Proposada

4. Polítiques concretes d’eliminació de desigualtat entre home i dona
POLÍTIQUES
Compromís de l’empresa licitadora d’aplicar durant
l’execució del contracte, com a mínim una acció de
formació, de durada mínima de tres hores sobre els drets
en matèria d'igualtat i conciliació recollits en la normativa
vigent.
Perquè puguin ser puntuades, les empreses
licitadores presentaran la planificació de la
formació, que s'ha de dur a terme, així com el seu
contingut.
Compromís de l’empresa licitadora d’aplicar alguna de
les mesures següents de conciliació entre la vida
personal i laboral a la seva plantilla (xec servei o accés
a recursos soci-comunitaris que faciliten l'atenció de
menors o persones dependents).
Perquè puguin ser puntuades, les empreses
licitadores hauran d’indicar quin xec servei o
recursos soci-comunitaris es comprometen a
aplicar.

COMPROMÍ
S
SÍ
NO

SÍ
NO

DETALL POLÍTIQUES
Descripció de la planificació i
contingut de la formació :

xec servei o accés a recursos
soci-comunitaris que faciliten
l'atenció de menors o persones
dependents.
Especificar quin xec servei o
recurs:
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5. Ampliació de prestacions
INDICAR UNITATS I
EQUIP OFERTAT
Equipament de reserva (back-up): ratolins USB, teclat
USB, dock station, carregadors
Equips portàtils de Disc Dur per al traspàs
d’informació)
Adaptadors i altres equips de comptabilització de
connexió (Conversors HDMI a VGA)
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ANNEX 3 CRITERIS DE VALORACIÓ (100 PUNTS):
Valoració dels criteris avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules (fins a 100 punts):
A. Oferta econòmica (sense IVA): fins a 65 punts.

Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la manera
següent:
- A efectes de valoració de l’oferta econòmica es tindrà en compte l’import total (sense
IVA).
- L’oferta més econòmica que no s’hagi declarat com a desproporcionada o amb valors
anormals rebrà la puntuació màxima de 65 punts.
- La resta d’ofertes que no s’hagin declarat com desproporcionades o amb valors
anormals rebran una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més econòmica,
d’acord amb el càlcul següent:

Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar

Ov = Oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

IL = Import de Licitació

Om = Oferta Millor
VP = Valor de ponderació (El valor de ponderació s’obté agregant al valor de ponderació
ordinari 1, el pes específic del criteri econòmic. En aquest cas el pes específic del
criteri econòmic és el 65% de la puntuació total i el valor de ponderació associat al
pes específic prendrà el valor d’1,65)
B. Durada de l’execució de la Fase 2 (Instal·lació) del subministrament: fins a 5

punts.
La durada per a l’execució de la Fase 2 es de 4 setmanes. Es valorarà que es redueixi
el temps d’execució segons la taula descrita a continuació:
REDUCCIÓ PROPOSADA
1 setmana
2 setmanes

DURADA RESULTANT
3 setmanes
2 setmanes

PUNTS ATORGATS
3 punts
5 punts
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C. Valoració tècnica dels equips: fins a 20 punts.

•

Pel que fa a equips portàtils estàndards (fins a 5 punts):

Es demana que com a mínim els equips disposin de 256 Gb de disc dur sòlid (SSD), 8
Gb de memòria RAM i amb processador Intel Core i-5 amb 4 nuclis i almenys 1 GHz fins
a 3,6 Ghz de velocitat o Processador d’altre fabricant equivalent.
Per aquest fet s’atorgarà la puntuació següent per la millora de prestacions
presentades:
CONCEPTE
Disc Dur
Disc Dur
Memòria
Memòria
Pantalla
Processador

CONFIGURACIÓ PROPOSADA
512 GB SSD
1 TB SSD
12 GB
16 GB
Superior a 14”
Processador Intel i7 8a Generació o
Processador d’altre fabricant
equivalent

PUNTS ATORGATS
0,5 punts
1 punt
0,5 punts
1’5 punt
1’5 punt
1 punt

En cas que el licitador presenti una millora superior en algun dels apartats, obtindrà la
puntuació per al màxim establert en l’apartat especificat.
•

Pel que fa a equips portàtils avançats (fins a 5 punts):

Es demana que com a mínim els equips disposin de 512 Gb de disc dur sòlid (SSD), 8
Gb de memòria RAM i amb processador Intel Core i-5 amb 4 nuclis i almenys 1,33 GHz
fins a 3,9 Ghz de velocitat o Processador d’altre fabricant equivalent.
Per aquest fet s’atorgarà la puntuació següent per la millora de prestacions
presentades:
CONCEPTE
Disc Dur
Memòria
Memòria
Pantalla

CONFIGURACIÓ PROPOSADA
1 TB SSD
12 GB
16 GB
Superior a 14”

PUNTS ATORGATS
1 punt
0,5 punts
1’5 punt
2’5 punt

En cas que el licitador presenti una millora inferior al mínim establert en aquest plec
obtindrà 0 punts en l’apartat especificat.
En cas que el licitador presenti una millora superior en algun dels apartats, obtindrà la
puntuació per al màxim establert en l’apartat especificat.
•

Pel que fa a l’equip d’edició tipus MACBOOK o similar (fins a 2 punts):
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S’atorgarà la puntuació següent per la millora de prestacions presentades:
CONCEPTE
Disc Dur
Memòria
Pantalla
•

CONFIGURACIÓ PROPOSADA
512 SSD
16 GB
Superior a 13”

PUNTS ATORGATS
0,5 punt
0,5 punt
1 punt

Pel que respecte al Servidor (fins a 6 punts):

Es demana que com a mínim l’equip disposi de dos discos de 256 SSD, 16 Gb de memòria
RAM i un processador amb 2 CPU’s Intel Xeon a 2,0 GHz (4 cores per socket, en total 8
cores) o un processador d’un altre fabricant equivalent.
Per aquest motiu s’atorgarà la puntuació següent per la millora de prestacions de l’equip
presentades:
CONCEPTE
Disc Dur
Memòria
Processador

CONFIGURACIÓ PROPOSADA
2 discos de 512 SSD
32 GB
Superior a 2 x CPU’s Intel Xeon a 2,0 GHz
o processador d’altre fabricant equivalent.

PUNTS ATORGATS
2 punts
2 punts
2 punts

En cas que el licitador presenti una millora inferior al mínim establert en aquest plec
obtindrà 0 punts en l’apartat especificat.
En cas que el licitador presenti una millora superior en algun dels apartats, obtindrà la
puntuació per al màxim establert en l’apartat especificat.
•

Pel que fa referència al monitor (2 punts):

Es demana un monitor de 27” Full-HD. Per aquest motiu s’atorgarà la puntuació següent
per la millora de prestacions de l’equip presentades:
CONCEPTE
Pantalla

D.

CONFIGURACIÓ PROPOSADA
Superior a 27”

PUNTS ATORGATS
2 punts

Garantia (fins a un màxim de 5 punts).

Es demana que com a mínim els equips, tan el servidor com equips de sobretaula,
disposin de 3 anys de garantia per part del fabricant. Es valorarà positivament una
ampliació del període de garantia d’acord amb la següent taula:
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AMPLIACIÓ
PROPOSADA
1 any
2 anys

PERIODE RESULTANT

PUNTS
ATORGATS
2 punts
5 punts

4 anys
5 anys

En cas que el licitador presenti una millora superior, obtindrà la puntuació màxima
establerta.
E. Polítiques d’eliminació de desigualtat entre home i dona (fins un màxim de 2

punts).
Es valorarà la presentació de polítiques que s’apliquin sobre el contracte, per eliminar la
desigualtat entre home i dona al sector TIC.
S’assignaran 1 punt per cada una de les polítiques presentades en aquest àmbit, fins a
un màxim de de 2 punts.
F. Ampliació de prestacions (fins a un màxim de 3 punts)

Els licitadors que ofereixin les prestacions que es detallen a continuació rebran la
puntuació següent:
PUNTS ATORGATS
Equipament de reserva (back-up): ratolins USB, teclat
USB, dock station, carregadors (fins a 15 unitats)

1,5 punts

Equips portàtils de Disc Dur per al traspàs d’informació
(fins a 4 unitats, mínim de capacitat 1 TB)

1 punt

Adaptadors i altres equips de comptabilització de
connexió (Conversors HDMI a VGA) fins a 7 unitats

0,5 punt

El licitador que ofereixi el nombre màxim d’unitats, rebrà la màxima puntuació, i la resta,
de manera proporcional.
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ANNEX 4 COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
De conformitat amb l’article 326 de la LCSP, en relació amb l’article 42 de l’Estatut Orgànic
i de Funcionament del Consell de l'Audiovisual de Catalunya els membres següents
constituiran la mesa de contractació:
President de la Mesa: Sr. Mariano Torrecilla Blázquez, Responsable de prestadors de
serveis de comunicació audiovisual
Vocals:
Sr. Dolors del Pino, Gestora econòmica
Sr. Joan Nicolás i Machado, Personal del servei de tecnologies i sistemes d’informació

Interventora:
Sra. Maria Guiu i Sallent

Secretària i vocal amb funcions d’assessorament jurídic:
Sra. Carme Fita, funcionària i cap de l’Àrea Jurídica.
Els membres de la Mesa són nomenats per l’òrgan de contractació i la composició es
publicarà al perfil del contractant.
En cas d’absència, malaltia o, en general, quan existeixi causa justificada, els membres de
la mesa podran ser substituïts per suplents que designarà l’òrgan de contractació.
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ANNEX 5 DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LES CONDICIONS
ESPECIALS D’EXECUCIÓ, DE CONFORMITAT AMB L’ARTICLE 202.2 LCSP
El/la Sr/Sra.............................................................................................................
amb residència a ................................................................................................... al carrer
..........................................................núm. ............, NIF .......................... declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
adjudicatari/ària del contracte corresponent al subministrament d’equips informàtics per
al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, declara (en nom propi / en nom i representació
de
l’empresa
o
UTE)
............................................................................................................................... que es
compromet a donar compliment, durant l’execució del contracte, d’almenys una de les
següents condicions especials d’execució:
(marqueu/seleccioneu el que considereu)
a) A aplicar mesures que afavoreixin la conciliació del treball i la vida familiar del
personal adscrit a l’execució del contracte.
b) A beneficiar al personal adscrit a l’execució del contracte amb mesures de
formació i/o de protecció de la salut en el lloc de treball.

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable.
(lloc i data )
Signatura del/la representant
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ANNEX IV: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

9

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS
INFORMÀTICS PER AL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
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1
2
3
4
5
6
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6.2
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A . ÍNDEX

1

Objecte del contracte

L’objecte del contracte és el subministrament d’equips informàtics per al Consell de
l'Audiovisual de Catalunya.
2

Objectius específics del subministrament

L’objectiu principal d’aquesta contractació és l’adquisició i la instal·lació de nous equips
informàtics i la retirada i destrucció dels antics, conjuntament amb la migració de les dades
dels usuaris als nous equips del CAC, per tal de millorar la seva eficiència, tant des del
punt de vista operatiu (increment de prestacions i rendiment) com per adoptar i instal·lar
el nou programari corporatiu als usuaris que l’obsolescència actual d’aquests no permet.
Així mateix, la renovació dels equips informàtics actuals per equips portàtils, permetrà als
treballadors i treballadores del CAC l’exercici del teletreball d’una manera òptima i sense
fer servir els seus propis mitjans.
Concretament és necessària l’adquisició de:
70
10
1
35
80
1

ORDINADORS PORTÀTILS ESTANDARDS
ORDINADORS PORTÀTILS AVANÇATS
ORDINADOR EDICIÓ TIPUS MACBOOK O SIMILAR
MONITOR 27"
DOCK STATION
SERVIDOR CONTROL DE DOMINI

El subministrament dels equips haurà d’incloure la seva instal·lació, substituint els equips
actuals, així com la instal·lació de la imatge amb el programari base del CAC, el traspàs
de la informació i de la configuració existent en cada unitat substituïda, realitzant les
connexions elèctriques amb proteccions de tub co-arrugat, configuració del servidor i
retirada de les unitats antigues.
3

Àmbit i Descripció del subministrament

El subministrament objecte de la contractació inclou l’adquisició de 80 ordinadors portàtils
tipus PC amb les seves dock stations, 1 ordinador portàtil tipus MAC, 35 monitors de 27”
i un servidor de control de dominis lPC de sobretaula, i la seva instal·lació substituint els
actuals.
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4

Durada del contracte i garantia dels equips

El contracte entrarà en vigor a la data de la seva signatura i finalitzarà en el termini màxim
de sis (6) setmanes, prèvia firma de l’acta de recepció del subministrament per part del
Cap del Servei de Tecnologia i Sistemes d’Informació del CAC, moment en què s’iniciarà
a computar el període de garantia dels equips subministrats.
La durada del contracte es distribuirà en dues fases:
Fase 1: Lliurament dels equips en les instal·lacions del CAC. Durada establerta, 2
setmanes.
Fase 2: Instal·lació dels nous equips i retirada dels antics. Durada establerta, 4 setmanes.
S’estableix una garantia dels equips de 3 anys a comptar des de la firma de l’acta de
recepció del subministrament per part del CAC, i estaran inclosos tots els conceptes com
manteniment, incidències, imprevistos, recanvis, ma d'obra, transports o desplaçaments.
5

Pressupost i pla de facturació

L’import màxim de licitació pel subministrament i instal·lació dels equips detallats es fixa
en la quantitat màxima de 105.245 € IVA exclòs, d’acord amb els preus unitaris que
s’estableixen al plec de clàusules administratives.
La presentació de factures es realitzarà en un sol pagament un cop finalitzat el contracte
i signada l’acta de recepció.
El pagament de les factures es realitzarà mitjançant transferència bancària, un cop
conformades les mateixes pel Servei de Tecnologia i Sistemes d’Informació del CAC.
6

Condicions d’execució
6.1

Condicions generals d’execució del subministrament

Les condicions d’execució generals que s’estableixen per a l’execució d’aquest contracte
són:


L’execució del contracte es prestarà en les dependències del CAC del carrer
Vergós 36-42 de Barcelona.



Pel que fa als equips subministrats, aquests han de ser compatibles amb
sistemes operatius Microsoft Windows 10, i pel que fa al Servidor, compatible
amb la darrera versió del Microsoft Windows Server. Aquestes compatibilitats
hauran de ser certificades pels fabricants i marques informàtiques dels
ordinadors proposats; no s’acceptaran equips clònics.
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Tant els equipaments subministrats com l’ordinador servidor disposaran
d’almenys de 3 anys de garantia, essent l’adjudicatari qui la tramiti directament
amb el fabricant, proporcionant al CAC un contacte i les dades necessàries per
a poder comunicar les incidències dels equips en garantia. Aquesta garantia
consistirà en la reparació d’averies o funcionament defectuós del maquinari i
implica l’obligació de reparar o substituir, si fos el cas, els components o peces
defectuoses, incloent mà d’obra, peces de recanvi i desplaçaments necessaris.
La reparació d’un equip no comportarà la disminució de les seves prestacions i
rendiments, ni de la garantia de l’equip.



L'empresa adjudicatària haurà de designar una persona que exerceixi de
coordinadora tècnica o responsable, integrada en la seva pròpia plantilla, que
tindrà entre les seves obligacions les següents:
.- Actuar com a interlocutora de l'empresa adjudicatària davant el CAC per
canalitzar la comunicació entre aquest i el personal integrant de l'equip
de treball adscrit al contracte. A banda, gestionarà el que faci referència
a qüestions derivades de l'execució del contracte, tan els aspectes
tècnics com de gestió administrativa del mateix.
.- Distribuir el treball entre el personal encarregat de l'execució del
contracte i impartir a aquests treballadors les ordres i les instruccions de
treball que siguin necessàries en relació amb l’execució del contracte.
.- Supervisar que el personal integrant de l'equip de treball desenvolupi
correctament les funcions que té encomanades.



El CAC subministrarà, per a la seva instal·lació, les llicències de Microsoft per
al sistema operatiu i el paquet ofimàtic corresponent.



Tots els equips subministrats hauran de complir l’estàndard Energy Star
d’eficiència energètica.



L’adjudicatari facilitarà un Inventari amb tots els números de sèrie dels equips.



El lliurament dels equips es realitzarà en un termini màxim de 2 setmanes en
les dependències del CAC a partir de la signatura del contracte. Si durant el
lliurament o transport del material hi ha alguna pèrdua o desperfecte, la
responsabilitat serà de l’empresa adjudicatària, el CAC reclamarà la substitució
de l’element afectat.



La retirada dels equips substituïts inclourà el trasllat, per part del licitador, a un
Punt de Reciclatge, garantint prèviament la destrucció de les dades del disc. El
cost del transport i el tractament de residus serà a càrrec de l’adjudicatari.
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6.2

El CAC efectuarà el seguiment i el control de l’execució del contracte mitjançant
els mecanismes i els indicadors que consideri oportuns. A aquests efectes
l’empresa adjudicatària haurà d’aportar la informació d’acord amb les
especificacions i els terminis que acordi el CAC.
Característiques tècniques particulars

A continuació es detallen els requeriments mínims específics per a cada tipus
d’equipament:
a. Ordinadors Portàtil estàndards. Les característiques mínimes d’obligat
acompliment seran:
1. Processador Intel Core i-5 amb 4 nuclis i almenys 1 GHz fins a 3,6
Ghz de velocitat o Processador d’altre fabricant equivalent.
2. Compatible amb Sistema Operatiu Windows 10 PRO 64 bits.
3. Almenys 8 Gb de memòria RAM ampliables.
4. Almenys 256 Gb de disc dur SSD.
5. Almenys pantalla Full-HD de 14”.
6. Targeta de so integrada a placa base.
7. Targeta de xarxa Ethernet (10/100/1000) incorporada a placa
base.
8. Connector sortida d’àudio.
9. Ratolí òptic USB de dos botons amb roda de desplaçament.
10. Teclat USB amb configuració en Espanyol.
11. Almenys 3 ports USB, amb un mínim de 2 ports USB 3.0.
12. Targeta gràfica amb connector VGA i sortida digital (DVI o Port
Display).
13. Controladors per Windows 10 Professional 64 bits, caldrà
proporcionar les URL de descarrega dels diferents controladors
necessaris pel bon funcionament de l’equip.
14. Caldrà proporcionar cablatge i carregador (Alimentació de CA,
VGA/DVi/Port Display,...).
15. Motxilla transport.
16. Garantia mínima de 3 anys.
b. Ordinadors Portàtil Avançats. Les característiques mínimes d’obligat
acompliment seran:
1. Processador Intel Core i-7 amb 4 nuclis i almenys 1,33 GHz fins a
3,9 Ghz de velocitat o Processador d’altre fabricant equivalent.
2. Compatible amb Sistema Operatiu Windows 10 PRO 64 bits.
3. Almenys 8 Gb de memòria RAM ampliables.
4. Almenys 512 Gb de disc dur SSD.
5. Almenys pantalla Full-HD de 14”.
6. Targeta se so integrada a placa base.
7. Targeta de xarxa Ethernet (10/100/1000) incorporada a placa
base.
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8. Connector sortida d’àudio.
9. Ratolí òptic USB de dos botons amb roda de desplaçament.
10. Teclat USB amb configuració en Espanyol.
11. Almenys 3 ports USB, amb un mínim de 2 ports USB 3.0.
12. Targeta gràfica amb connector VGA i sortida digital (DVI o Port
Display).
13. Controladors per Windows 10 Professional 64 bits, caldrà
proporcionar les URL de descarrega dels diferents controladors
necessaris pel bon funcionament de l’equip.
14. Caldrà proporcionar cablatge i carregador (Alimentació de CA,
VGA/DVi/Port Display,...).
15. Motxilla de transport.
16. Garantia mínima de 3 anys.
c. Ordinador d’edició tipus macbook o similar. Les característiques
mínimes d’obligat acompliment seran:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Intel Core i5 de quatre nuclis a 1,4 GHz de vuitena generació
Fins 3,9 GHz amb Turbo Boost
Intel Iris Plus Graphics 645
8 GB de memòria LPDDR3 a 2.133 MHz
256 GB d'emmagatzematge SSD¹
Pantalla de 13 polzades
Teclat Magic Keyboard o similar
Touch Bar i Touch ID o similar
Dos ports Thunderbolt 3

d. Servidor Controlador de Domini. Les característiques mínimes d’obligat
acompliment seran:
1. Mínim 2 x CPU’s Intel Xeon a 2,0 GHz (4 cores per socket, en
total 8 cores) o processador d’altre fabricant equivalent.
2. Compatible amb Sistema Operatiu Windows Server 2016.
3. Almenys 16 Gb de memòria RAM DDR4 ampliables.
4. Almenys 2 ports Ethernet 1Gb.
5. Almenys 2 disc SSD de 256 GB per Sistema Operatiu ampliables.
6. ILO Advanced License o similar.
7. Font alimentació Hot Plug Redundant amb 500W de consum.
8. Format Rack 1U.
9. Controladors per Windows Server 2016, caldrà proporcionar les
URL de descarrega dels diferents controladors necessaris pel bon
funcionament de l’equip.
10. Caldrà proporcionar cablejat (Alimentació de CA, cablejat de
xarxa, ...).
11. Mínim 3 anys de garantia.
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e. Monitor 27”. Les característiques mínimes d’obligat acompliment seran:
1. Pantalla LED Full-HD de 27”
2. Connexió HDMI
3. Connexió DVi / Port Display

f.

6.3

Dock Station. Les característiques mínimes d’obligat acompliment
seran:
1. Compatible amb el model del portàtil per poder ancorar.
2. 3 ports USB
3. 1 port Ethernet
4. 1 port DVI o Port Display
5. 1 port HDMI
6. Connexió Alimentació CA.

Condicions específiques d’execució del subministrament

La Durada de les tasques d’instal·lació (Fase 2) és d’un màxim de 4 setmanes i es
composen de:


Tasques instal·lació del servidor:
L’adjudicatari realitzarà les següents tasques per a dur a terme la instal·lació
del servidor:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

S’encarregarà del desembalatge de l’equip.
Es responsabilitzarà de la retirada i del reciclatge de l’embalatge d’aquest.
Ubicarà el nou equip a l’armari del CPD del CAC.
Realitzarà les connexions del cablejat necessàries.
Durà a terme la instal·lació del sistema operatiu.
Configurarà l’equip per a que realitzi les funcions de controlador de domini
principal.
7. Realitzarà la bateria de proves que siguin necessàries per assegurar el bon
funcionament de l’equip amb l’Àrea TIC.
8. Un cop validades les funcionalitats detallades realitzarà la retirada de l’equip
substituït.



Tasques instal·lació equips client:
L’adjudicatari realitzarà les següents accions per a dur a terme la instal·lació
dels equips client:

1. Desembalatge dels nous equips.
2. Retirada i reciclatge de l’embalatge d’aquests
3. A partir d’un equip tipus d’idèntiques característiques al proposat en l’oferta,
generarà conjuntament amb els tècnics del CAC la corresponent imatge, amb
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el sistema operatiu, paquet ofimàtic, i les diferents aplicacions que siguin
comuns a tots els equips (lector documents pdf’s, desempaquetador de fitxers
comprimits, reproductor de vídeo, etc...), tot amb el vist i plau dels tècnics del
CAC.
4. Un cop finalitzada la imatge, es procedirà a desplegar-la a tots els nous equips.
5. Muntatge i connexió dels components del nou equip, realitzant la connexió
física a la xarxa elèctrica i a la xarxa de dades del nou equip fent el sanejament
d’aquestes connexions per adequar-les als estàndards de Riscos Laborals
(connexions elèctriques i a la xarxa de dades amb proteccions de tub coarrugat).
6. Traspàs d’informació de l’antic equip al nou (bàsicament la carpeta d’Escriptori,
Els meus Documents i la carpeta Preferits), configurarà el client d’Outlook i
realitzarà la connexió dels dispositius externs (lectors de targeta digital,
impressores locals).
7. Etiquetat de cada equip seguint les instruccions dels tècnics del CAC en cas de
que sigui necessari. Les etiquetes seran subministrades pel propi CAC.
8. Lliurament del llistat en format electrònic corresponent als equips instal·lats
efectivament amb el número de sèrie i l’adreça ethernet de cada equip.
9. Embalatge de l’equip substituït en la caixa del nou equip, convenientment
identificat per a que, si es dones el cas, es pogués cercar informació sota
demanda d’algun usuari.
10. Passat un període prudencial acordat entre adjudicatari i el CAC, si tot es
correcte, es procedirà a la retirada dels equips substituïts, formatant-los a baix
nivell per a procedir a l’eliminació de totes les dades, seguint els estàndards de
la RGPD (Reglament General de Protecció de Dades), endur-los al Punt de
Reciclatge i lliurament posterior al CAC del corresponent certificat de
destrucció.
6.4

Horari del subministrament dels equipaments

L’horari per executar la instal·lació del diferent maquinari subministrat en les condicions i
requeriments especificats per part de l’empresa adjudicatària serà de 07h30 a 17h00 de
dilluns a divendres a la seu del CAC. Excepcionalment i amb el vist-i-plau del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya es pot ampliar aquest horari.
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6.5

Requeriments de seguretat
•

Confidencialitat i publicitat del contracte
Els adjudicataris estan obligats a guardar secret respecte les dades o la informació
prèvia que no essent públics o notoris estiguin relacionats amb l’objecte del
contracte, i seran responsables de les violacions del deure de secret que es puguin
produir per part del personal al seu càrrec.
Qualsevol comunicat de premsa o d’inserció als mitjans de comunicació que el
proveïdor realitzi referent al servei que presta al CAC l’haurà d’aprovar prèviament
el client.

•

Seguretat i protecció de dades
L'empresa adjudicatària tindrà la consideració d'encarregat de tractament d'acord
amb el que estableix l'article 28 del RGPD (Reglament General de Protecció de
Dades).
Una vegada adjudicat el contracte es formalitzarà el corresponent contracte de
tractament de dades de caràcter personal.
La propietat de la informació correspon al CAC. L'empresa adjudicatària es
compromet al compliment íntegre dels aspectes que li competeixen de la legislació
vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal, i en
particular del RGPD.
En el cas d'infringir aquesta condició l'empresa adjudicatària serà considerada
també com a "responsable del tractament" responent a les infraccions que hagués
pogut cometre.
L'empresa haurà d'adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzativa
necessàries per a garantir la seguretat de la informació, que evitin la seva
alteració, pèrdua, accés i tractament no autoritzat.
Addicionalment, els adjudicataris es comprometen a:

1. Complir amb les directives tecnològiques i de seguretat i de qualitat que estableixi
el CAC.
2. Implementar les mesures, els processos, i els requeriments que el CAC sol·liciti
amb aquesta finalitat i li proposarà els que consideri necessaris per millorar les
solucions.
3. Facilitar tota aquella informació que el CAC requereixi per tal que pugui donar
compliment a la legislació i normativa referida en aquest apartat.
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•

Compartició de recursos
Per motius de garantir la seguretat, qualsevol compartició de recursos tècnics
(infraestructura de maquinari, xarxa, etc.) utilitzats en el marc de l’execució del
contracte serà prèviament justificada al CAC amb un informe d’anàlisis de
beneficis i de riscos, que aquest haurà d’aprovar.
Els adjudicataris utilitzaran la xarxa, el maquinari i/o el programari propietat i/o
utilitzat pel CAC exclusivament per a l’ús o el benefici del CAC.

David Puentes Jurado
Cap del Servei de Tecnologia i Sistemes d’Informació
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