Ajuntanre*nt

** il {-i**pltx{et

Contracte

reserat: Si tr

NoX
Exp. O2/2Ora

Contractació de la plataforma per a la formació online de
I'ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

: Hisenda i serueis centrals

Serveis

subministrament n

Núm. OPD RC: 18OOO746OF

Obres

¡

l. Objecte.
L'objecte principal del plec és la contractació d'un plataforma per donar formació online als usuaris interns de

I'ajuntament de l'Hospitalet així com la implantació dels cursos sobre Riscos Laborals a Oficines i PVD's i d'un
curs sobre LOPD, per un total de 1000 persones amb diferents convocatóries.

2. Justificació de la necessitat i idoneitat del contracte.
L'ajuntament necessita complementar la formació que proporciona als usuaris interns amb noves eines que
permetin disposar d'un entorn virtual personalitzat amb funcionalitats que simplifiquin i facilitin l'ensenyament i
l'aprenentatge i la gestió de la formació
Es pretén disposar d'una plataforma de e-learning perqué I'usuari es pugui connectar i accedir des de qualsevol
lloc, també des de casa i anar creixent de forma gradual i continuada en nous continguts de formació,

Exposades les prestacions que inclou aquest contracte, es pot afirmar que I'Ajuntament de l'Hospitalet no
disposa de mitjans ni recurs técnics adients per a cobrir aquesta necessitat, per la qual cosa el més adient i
eficients des del punt de vista económic i sostenible es procedir a la seva contractació

3. Característiques del contracte.
La plataforma d'e-learning ha de tenir les següents característiques:

-

Entorn tecnológic al núvol i possibilitat d'integració amb sistemes de Single sign on com LDAD
Possibilitat de us de l'eina a través del móbil
Inclusió de cursos en formats estándards com Scorm, moodle i també ha de permetre la possibilitat de
fer cursos a mida
Informes de l'evolució dels cursos i impressió de diplomes pels propis usuaris
Recursos com aules virtuals, chats, fórums, etc. i els professors han de poder incorporar documents,
vídeos, etc.

Per part de l'empresa es demanen els següents serveis

-

Gestió de matrícules per tots els cursos demanats
Monitorització del sistema iseguiment individualitat dels alumnes
Tutoria dels alumnes
Enviament informes
Es imprescindible que es disposi d'una eina de suport en horari laborable amb un temps máxim de
resposta de 4 hores.
Formacio presencial a I'equip administrador

4. Pressupost del contracte.
El cálcul del pressupost del contracte s'ha establert a partir del cálcul de l'esforg que suposará la realització de
les tasques per a la prestació dels serveis objecte del contracte i, si s'escau, dbcord amb el conveni col.lectiu

aplicable.

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte, i els preus consignats
porten implícits tots els conceptes previstos per a la seva correcta execució, i anirá amb cárrec al /als
pressupost/os i lales partida/es següenUs:

Any
2018

Económic

Programa

Orqánic

lmport net
16.930 €

lmport total

% lVA

21%
20.485.3€

lmoort IVA
3.555,3

lmoort total
20.485.3 €

5. Ofertes
Preu ofert. lva exclós
15.620

Nom de I'empresa

l.BDNPLUS

Altres elements de I'oferta a valorar

2.
3.

6. Pagament de factures.
Es facturará mensualment la part proporcional dels serveis prestats.

El pagament de les factures es tramitará de forma electrónica d'acord amb el calendari de pagaments previst
per I'Ajuntament i prévia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades.
La conformitat de la factura comporta la recepció correcte dels treballs o subministraments realitzats

7. Termini d'execució.

La durada de les prestacions

será de t2

mesos

a comptar des de

l'endemá de

la seva

adjudicació.

8. Revisió de preus.
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del present contracte.

9. Subcontractació.
Considerant I'objecte del contracte l'adjudicatari no pot subcontractar amb tercers la realització parcial o total de
la prestació.

10.

Griterisd'adiudicac¡ó.

S'ha procedit a la selecció de I'oferta económicament més avantatjosa d'acord amb els criteris següents:
Sobre 100 punts totals

Griteris no automátics 49 punts : Valoració TECNICA, en la que es tindran en compte els següents aspectes,

o

Memória técnica (detall técnic de la solució. detall de la implantació. pla de treball i orqanització i eouiD
de treball): 49 punts.
Es valorará

-

:

el nombre d'usuaris pels que estará disponible I'eina,
el nombre de convocatÓries per cada curs
la dedicació de I'empresa a la posta en marxa de cada curs per tal de que sigui claus en ma
la personalització de l'entorn per l'ajuntament
si s'imparteixen els cursos en format storytelling
la possibilitat de que els cursos passin a ser propietat de I'ajuntament
desenvolupament de les fases, activitats i lliurables per cadascuna
organització i recursos assignats al projecte

Les ofertes que no es valorin per sobre dels 30 punts sobre 100, no es tindran en consideració per la valoració
ECONÓMICA.

Criteris automátics : de 0 a 5l punts.
proporcionalment en funció dels imports unitaris es valoraran cada oferta amb el següent criteri:

Elements

Puntuació máxima

Plataforma formació
Curs Oficines i PVD's
Curs LOPD

21

PK

10

P1

10
10

P2
Po

Curs seguretat de
informació, accés

la

a xaxes

Puntuació

i

seguretat de la informació
Per a cada oferta s'obtindrá la valoració amb:

On:
Pi: Puntuació de I'oferta a considerar.

Criteris automátics,

5l

B= 0,51*(Pk+ P1+ P2+ Po)

punts: Valoració ECONÓM|CA, en la que participaran aquelles ofertes que tinguin

nota superior o igual a 30 en la fase anterior.

Preu de l'oferta més económica
Puntuació=

x51
Preu de l'oferta a puntuar

11.

Justificació de l'oferta escoll¡da.

10.1 Criter¡s no automátics.
La valoració de la memória técnica s'ha basat en el desenvolupament de I'oferta

Per

a

cada servei s'ha valorat el desenvolupament individualitzat dels punts valorables als criteris no

automátics

4

10.2 Griteris automátics.

.dpt$

l, +"1

i"..,##

ffisl

ffi+fftr,T: Wú
C*é¡ieH*onaiics=;5i;l====**:ffi
'i,,, .,1

"". .
"

,;;,:¡'r'

21

13080

21

t0

0

l0

10

0

l0

l0

3850

10

5f

16930

5l

á$M¡
. . i:j$ ' ",:-:Á*,* ..

l

E-"HHNpill-ili";

ruFffi

'ii;;;

l

'r':

,,

i+++¿.

;l¡¡+t¡==ry¡¡,¡

**{ltil,i, fptalqq¡nts

41
51

9e

tot l'exposat, es proposa adjudicar el contracte de plataforma per a la formació online de
l'ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat a I'empresa BDNPlus pel preu de 15.620,00 € IVA
Per

exclós, al tipus impositiu del2Lo/o. Tot aixó sens perjudici oue amb posterioritat a la publicació de
l'anunci al perfil del contractant altres empreses ouguin presentar millors ofertes.

i[\ -.---lsabel

Max Soria Vila
Cap de Secció de Projectes
Desenvolupament

i

ndez

Cap de Servei d'Informática i TIC

L'Hospitalet de Llobregat, a 05 de febrer de 2018
La directora de serveis d'Hisenda, Recursos Generals, Programació i Pressupostos que subscriu,
informa que és procedent I'adopció d'aquesta resolució amb el precedent informe de necessitat, i
en pQuest sent¡t, així ho proposa al tinent dAlcaldia d'Hisenda i Serveis Centrals.
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Laia Claverol Torres
Directora de serveis d'Hisenda, Recursos Generals,
Prog ramació i Pressupostos

