Signat electrònicament per
Eduard Rivas Mateo . Data:
08/04/2021 16:09:03 CEST

ANUNCI
De l’Ajuntament d'Esparreguera pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp.
14.04.270)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Esparreguera.
b) Número d’identificació: 807650006.
c) Dependència que tramita l'expedient: Serveis Jurídics d’Administració General
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 14.04.270
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Esparreguera.
b) Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1
c) Localitat i codi postal: Esparreguera CP: 08292.

CSV: dd133556-7cf3-4445-8d62-ccacfe68af75
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de
1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://tramits.esparreguera.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx

d) Codi NUTS: ES511.
e) Telèfon: 937771801.
f) Adreça electrònica: contractacio@esparreguera.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?
reqCode=viewDetail&idCap=1209595
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytoesparreguera
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 20 d’abril de 2021 a les 14:00 hores
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Subministrament de diferents programaris corporatius i de serveis del
seu manteniment
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i número de lots:


LOT 1: Implantació i manteniment d’una aplicació de gestió d’eleccions i publicació

de resultats.


LOT 2: Implantació i manteniment d’una aplicació de gestió de les escoles bressol
municipals.



LOT 3: Implantació i manteniment d’una aplicació de gestió integral del cos de la



Policia Local.
LOT 4: Implantació i manteniment d’una aplicació de gestió integral de l’Escola



Municipal de Música i Dansa.
LOT 5: Implantació i manteniment d’un sistema d’informació geogràfica (GIS)

d) Lloc d'execució: Esparreguera.
e) Termini d'execució: Quatre anys
f) Establiment d'un acord marc: No.
g) Codi CPV:



48000000-8: Paquets de software i sistemes d’informació.
50300000-8: Serveis de reparació, manteniment i serveis associats relacionats amb




ordinadors personals, equip d’oficina, telecomunicació i equip audiovisual.
72415000-2: Serveis d’allotjament d’operació de llocs web.
72514300-4: Serveis de gestió d’instal·lacions per al manteniment de sistemes
informàtics.

h) Codi NUTS: ES511.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No.

CSV: dd133556-7cf3-4445-8d62-ccacfe68af75
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de
1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://tramits.esparreguera.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx

f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació: 67.523,59 € (seixanta-set mil cinc-cents vint-i-tres euros amb
cinquanta-nou cèntims) IVA inclòs, amb el següent desglossament:

a)



LOT 1: 12.862,76 € IVA inclòs



LOT 2: 11.168,79 € IVA inclòs



LOT 3: 17.610,90 € IVA inclòs



LOT 4:



LOT 5: 22.311,33 € IVA inclòs

3.569,81€ IVA inclòs

Valor estimat del contracte: 66.965,54 euros sense IVA

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.

-8 Requisits específics del contractista
a)

Classificació: no

b)

Solvència: La indicada en la clàusula 1.10) del plec de clàusules administratives particular.

-9 Criteris d’adjudicació: Els indicats en la clàusula 1.11) del plec de clàusules administratives
particular.
-10 Condicions especials d’execució: Les indicades en la clàusula 2.2) del plec de clàusules
administratives particular.
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 27 d’abril de 2021 a les 14:00 hores
b) Documentació que cal presentar: La indicada en la clàusula 1.9) del plec de clàusules
administratives particular.
c) Presentació d’ofertes:
Presentació Electrònica: mitjançant l’eina VORTAL accessible a l’adreça web següent:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytoesparreguera
-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament d'Esparreguera.
b) Lloc: Sala videoconferències OAC.
c) Data: 29 d’abril de 2021, obertura sobres A
30 d’abril de 2021, obertura sobre B
7 de maig de 2021, obertura sobre C.

CSV: dd133556-7cf3-4445-8d62-ccacfe68af75
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de
1 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://tramits.esparreguera.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx

d) Hora: 10:00 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura del sobre C és públic.
-13 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya.
Esparreguera, a la data de la signatura electrònica
L’alcalde,
Eduard Rivas Mateo

