INFORME PREVI PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'ADQUISICIÓ, IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT
D’UN SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAL ORIENTAT A LA DATA ÚNICA I EN CLOUD PER A
L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA
1. Necessitat de l’Ajuntament a les que es pretén donar satisfacció mitjançant aquest contracte:
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
i la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic regulen aspectes bàsics de la
utilització de les tecnologies de la informació en l'activitat administrativa, en les relacions entre
administracions públiques i en la relació entre les administracions públiques i ciutadans i
l'Ajuntament.
Amb les seves entrades en vigor, es configura un escenari en el que la tramitació electrònica esdevé
l’actuació habitual de les Administracions, tant en la gestió interna com en la relació amb la
ciutadania i amb d’altres administracions alhora que una “Administració sense papers basada amb
un funcionament íntegrament electrònic”. Sobre l’ús dels mitjans electrònics, cal ressaltar:
 Els drets de les persones, com els drets i deures dels interessats en els procediments
administratius, a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques
 L’exercici dels drets dels interessats mitjançant representació i, conseqüentment, el registre
electrònic d’apoderament.
 Els sistemes de signatura electrònica admesos i l’ús dels mitjans d’identificació i signatura en la
relació amb la ciutadania i en el procediment administratiu.
 Els aspectes relatius a les sol·licituds, la compareixença de les persones, les notificacions amb
mitjans electrònics.
 L’emissió de documents i les seves còpies i, també, els documents lliurats pels interessats a
l’administració.
 L’expedient i l’arxiu electrònic.
 Dret dels ciutadans a no aportar documentació elaborada per l’Administració i que estigui a la
seva disposició, fent efectiu el dret que ja contemplaven la Llei 30/1992 i la Llei 11/2007, amb la
integració amb les plataformes d’interoperabilitat i/o intermediació de dades i documents.
 El dret dels ciutadans a ser assistits en l’ús dels mitjans electrònics en la seva relació amb
l’Administració i la creació del Registre de Funcionaris habilitats.
 Garantir el dret a la informació i a la transparència.
L’Ajuntament d’Amposta disposa actualment d’un conjunt de solucions departamentals de diferents
fabricants i algunes de desenvolupament propi.
Aquest model ha vingut motivat per haver anat incorporant al llarg dels anys diferents solucions de
programari, que han possibilitat donar respostes concretes a les necessitats puntuals de cada àrea,
però amb un baix nivell d’integració. Això provoca:
 Baixa qualitat de les dades; manca depuració, normalització, unificació, etc.
 La informació no és compartida, ni verticalment ni horitzontalment en els diferents àmbits de
gestió de l’Ajuntament.
 Elevat cost tècnic, econòmic i de manca de garanties per a la implantació de l’administració
electrònica integral i integrada en tots els seus components i àmbits de gestió municipal.
 Elevats costos de manteniment i evolució, tant tècnics com econòmics, a la vegada que poca
agilitat per l’assoliment, en temps i forma, de nous requeriments legals.
Per tant, és imprescindible evolucionar cap a un nou model basat en un sistema integral de gestió
que permeti el tractament integrat de les bases de dades municipals, la millora de les diferents
aplicacions, la transformació de la gestió amb la implantació de l’expedient electrònic únic i la
millora dels serveis públics electrònics (seu electrònica, carpetes electròniques, serveis directes, etc.)
que permeti garantir tant el marc normatiu així com el relacional i de digitalització per oferir als

usuaris de l’Ajuntament, als ciutadans i empreses l’accés a la informació i al tractament per mitjans
electrònics.
L’objecte del contracte pretén assolir l’adequació tecnològica de l’Ajuntament que possibiliti la plena
implantació d’un sistema de govern digital, transparent i obert, que pugui donar resposta als drets i
deures de la ciutadania de forma més eficaç, eficient, àgil i proveint uns serveis més proactius i
personalitzats que aportin un major valor públic mitjançant el subministrament d’un sistema de
gestió integral i integrat que inclogui plataforma de tramitació d’expedients electrònics, en cloud
privat en mode “aplicació com a servei” (“Software as a Service” o SaaS), així com els serveis de
consultoria, migració, implantació, parametrització, desenvolupament, si escau, posada en marxa,
formació, suport i manteniment, configurant un projecte “claus en mà”.
Que inclou:
 L'adquisició dels productes i llicències necessàries, si s'escau, que formen la solució.
 Provisió, administració, operació, manteniment i evolució del cloud privat que allotgi la solució
per a l’Ajuntament.
 Els serveis de consultoria, presa de requeriments funcionals, anàlisi tècnic, implantació i posada
en funcionament del programari del projecte, parametrització i customització del mateix,
desenvolupament de les funcionalitats necessàries per tal de complir amb les necessitats
requerides , migracions de dades, plans de proves , plans de formació, reunions de seguiment i
posada en funcionament.
 Suport, manteniment i evolució durant tota la durada del contracte per garantir l’adequació i el
rendiment permanent de la solució a les necessitats de l’Ajuntament.
Per tal d’aconseguir una transformació de l’organització, a més de focalitzar-se en eines i solucions
tecnològiques i de gestió, és tant o més important abordar el canvi cultural de l’organització.
És per això que es proposa dividir l’objecte del contracte en dos lots independents amb objectius
ben diferenciats:
 LOT 1 – Subministrament i serveis d’implantació, manteniment i evolució d’un sistema integral
de gestió i tramitació electrònica en cloud.
 LOT 2 – Oficina tècnica de Transformació Digital
2. Procediment de licitació que es proposa:
Donada la naturalesa i complexitat de l’objecte del contracte, es proposa el procediment de licitació
amb negociació, estant subjecte a regulació harmonitzada per superar el llindar establert a l’article
21.1,b) de la LCSP.
3. Responsable del contracte: Norbert Martínez Bausili
4. Codis CPV


Principal:
72510000-3 - Serveis de gestió relacionats amb la informàtica.



Complementaris:
72416000-9 - Proveïdor de serveis d’aplicacions.
72267100-0 - Manteniment de programari de tecnologia de la informació.
48000000-8 - Paquets de programari i sistemes d’informació.
48810000-9 - Sistemes d’informació.

5. Exigència de classificació dels licitadors: opcional.

Lot 1:
 Classificació anterior a l’entrada en vigor del RD 773/2015 (vàlid fins l’01/01/2022): Grup V
subgrup 5 i categoria C.
 Classificació amb posterioritat a l’entrada en vigor del RD 773/2015: Grup V, subgrup 5 i
categoria 3.
6. Criteris de solvència tècnica i professional i econòmica i financera exigibles als licitadors:
6.1. La solvència econòmica i financera, d’acord amb l’article 87 de la LCSP s’acreditarà mitjançant el
següent:
Lot 1:
 Volum anual de negocis dels darrers tres anys. El volum anual de negocis del licitador o
candidat, referit a l'any de major volum de negoci dels tres darrers conclosos ha de ser almenys,
igual o superior a 500.000,00 €.
Mitjà d'acreditació: S'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el
Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les
dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits
en el Registre Mercantil hauran d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus
llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
 Disposició d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals vigent de, com a mínim,
250.000,00 €.
Mitjà d'acreditació: L'acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà de la pòlissa amb el
corresponent rebut de pagament que acrediti la seva vigència o certificat expedit per l'entitat
asseguradora, en el que constin els imports, riscos assegurats i la data de venciment de
l'assegurança. També serà necessari aportar juntament amb aquest certificat el document de
compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què
sigui procedent.
Lot 2:
 Volum anual de negocis dels darrers tres anys. El volum anual de negocis del licitador o
candidat, referit a l'any de major volum de negoci dels tres darrers conclosos ha de ser almenys,
igual o superior a 75.000,00 €.
Mitjà d'acreditació: S'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el
Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les
dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits
en el Registre Mercantil hauran d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus
llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
6.2. La solvència tècnica i professional, d’acord amb l’article 89 de la LCSP s’acreditarà mitjançant el
següent:
Lot 1:
 Experiència en la realització de projectes similars, els licitadors hauran d’acreditar la seva
experiència en la realització de projectes similars en quant a l’objecte del contracte licitat, de
forma integral o parcial, que disposi d’integracions i interoperabilitat, en les darreres versions
que seran subministrades a l’Ajuntament, en el decurs dels darrers 3 anys en altres
administracions públiques.





S’entén per projectes similars aquells en els que s’hagin realitzat subministraments,
instal·lacions i configuracions similars en les seves funcionalitats, característiques i complexitat
tècnica especificat en el plec de prescripcions tècniques.
Així el licitador cal que acrediti haver desenvolupat en els darrers 3 anys:
 Implantació de solucions de gestió basades sobre un nucli únic d’informació de base (tercers,
domicilis i documents) i de reutilització de les dades.
 Implantació de sistemes de gestió administrativa que contempli components de l’apartat 9 del
plec de prescripcions tècniques.
 Un projecte de desenvolupament de metodologies per al redisseny/definició en clau digital de
procediments administratius electrònics, orientats a la simplificació administrativa i a la
identificació de conjunts de dades estructurades i fluxos d’informació.
 Projecte d’intel·ligència de negoci (BI) que inclogui analítica de dades (descriptiva) i amb
funcionalitats similars a les sol·licitades al plec de prescripcions tècniques. S’entén per serveis
similars aquells en que s’hagin implantat solucions de BI junt amb les plataformes de gestió
integral i integrada a la sol·licitada al present plec tècnic.
Cal acreditar les URL actives dels projectes de referència així com certificats de bona execució del
contracte signats pels clients, amb les dades de contracte.
Qualitat i seguretat
 Tenint en compte l’objecte del contracte, es requereix la presentació de certificat expedit per
organisme independent conforme a les normes europees relatives a la certificació, que acrediti
que l’empresa acompleix amb la norma EN ISO 9001, o norma EN ISO equivalent.
o Es reconeixeran els certificats equivalents expedits per organismes establerts en qualsevol
estat membre de la unió europea, que demostrin l’aplicació de bones pràctiques de qualitat
equivalents a les establertes en la norma EN ISO abans citada.
o També s’acceptaran altres proves en mesures equivalents de garantia de qualitat a les
establertes en la norma EN ISO abans citada.
o La certificació de qualitat aportada ha de cobrir activitats relacionades amb l’objecte del
contracte o disponibilitat d’una certificació vigent, com a mínim TIER III, del Uptime Institute
o equivalent, del CPD principal que allotjarà la solució proposada.
 Declaració o certificació de conformitat amb l’Esquema Nacional de Seguretat o en el seu
defecte, declaració responsable del seu estat de tramitació de conformitat amb l’establert en la
Resolució de 13 d’octubre de 2016 de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques per la
que s’aprova la Instrucció tècnica de seguretat de conformitat amb l’Esquema Nacional de
Seguretat (BOE 02/11/2016).
 Certificació ISO 27001 de Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació.
Compromís d’adscripció de mitjans
El licitador cal que disposi dels mitjans personals suficients per a la prestació del servei que
caldrà que acompleixi els requisits establerts al plec de prescripcions tècniques. S’acreditarà
mitjançant declaració responsable signada per un apoderat de l’empresa, en la que s’indiqui que
compta amb els mitjans personals suficients per a la prestació del servei.
Disposar d’un equip de treball suficient amb formació, capacitació i experiència relacionada amb
l’objecte del present contacte, per a executar-lo. El personal mínim és:
 Un cap de projecte amb formació suficient i relacionada a l’objecte del contracte i amb un
mínim de 5 anys d’experiència.
 Un analista funcional per a cada àmbit de la solució demanada, amb formació suficient i
relacionada a l’objecte contractual i amb un mínim de 5 anys d’experiència.
 Cinc programadors sènior amb formació suficient i relacionada a l’objecte contractual i amb un
mínim de 3 anys d’experiència.

Personal suficient per a fer la formació, atenció a l’usuari, administració i tècnics per a la
resolució d’incidències, amb formació relacionada amb l’objecte contractual i amb un mínim de
3 anys d’experiència.
De conformitat amb la Llei de contractes del sector públic, els licitadors es comprometen a
dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per a
dur-lo a terme i a aquest compromís, se li atribueix el caràcter d'obligació essencial.



Lot 2:
 El licitador haurà d’acreditar haver realitzat un mínim de 3 projectes similars, en administracions
públiques, en els darrers 3 anys, amb referències que siguin comprovables.
Mitjà d'acreditació: S’acreditarà mitjançant una relació dels principals serveis o treballs realitzats
del mateix tipus o naturalesa en els darrers 3 anys que inclogui imports, dates i destinatari.
Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, els serveis o treballs efectuats
s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent. Si s’escau, aquests
certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat
competent.
 S’haurà d’acreditar que les persones proposades en l’execució del contracte tenen
coneixements, competències, habilitats i experiència amb el nou context de transformació
digital del sector públic i en metodologies de treball i innovació, així com
documentació/currículum on consti la formació i/o certificacions que tenen respecte a aquest
extrem.
Prèviament a l’adjudicació del contracte el licitador o licitadora classificat en primer lloc haurà
d’acreditar disposar efectivament dels mitjans humans i materials a que s’hagués compromès.
7. Condicions especials d’execució del contracte: de les previstes a l’article 202 de la LCSP, per la
tipologia del seu objecte, es convenient l’aplicació de la condició social següent: l’adjudicatari haurà
de garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis
col·lectius sectorials i territorials aplicables. L’Ajuntament s’imposa, en la mesura de els seves
possibilitats, la obligació de garantir el compliment dels convenis col·lectius aplicables als
treballadors de les empreses adjudicatàries de contractes públics.
8. Criteris de valoració de les ofertes: els criteris de valoració de les ofertes que es proposen,
ajustats al que disposa l’article 145 de la LCSP, són:
Lot 1:
 Criteris de valoració en fase de negociació:
Compliment tècnic i funcional (Annex I PPT)
Demostració i defensa de l’oferta
Proposta econòmica provisional
Import subministrament i implantació, 4 anys
Import serveis cloud “Saas”, 4 anys
Import anual de suport, manteniment i evolució
Import anual serveis cloud “Saas”
Preus hora per als perfils professionals
Ampliació del serveis cloud “IaaS” i “PaaS”
Proposta tècnica provisional
Cloud
Plataforma tecnològica i arquitectura
Qualitat tècnica i funcional

Automàtics
185
0
116
40
20
22
23
6
5
19
0
0
0

No automàtics
0
90
0
0
0
0
0
0
0
190
25
40
30

Total
185
90
116
40
20
22
23
6
5
209
25
40
30

Pla de projecte
Acords de nivell de servei (Annex II PPT)
Millores
Total



No automàtics
75
0
20
280

Total
75
10
29
600

Automàtics
185
116
40
20
22
23
6
5
19
0
0
0
0
10
9
320

No automàtics
0
0
0
0
0
0
0
0
190
25
40
30
75
0
20
190

Total
185
116
40
20
22
23
6
5
209
25
40
30
75
10
29
510

Criteris de valoració en fase d’adjudicació:
Compliment tècnic i funcional (Annex I PPT)
Proposta econòmica final
Import subministrament i implantació, 4 anys
Import serveis cloud “Saas”, 4 anys
Import anual de suport, manteniment i evolució
Import anual serveis cloud “Saas”
Preus hora per als perfils professionals
Ampliació del serveis cloud “IaaS” i “PaaS”
Proposta tècnica final
Cloud
Plataforma tecnològica i arquitectura
Qualitat tècnica i funcional
Pla de projecte
Acords de nivell de servei (Annex II PPT)
Millores
Total



Automàtics
0
10
9
320

Criteris de valoració no avaluables automàticament (màxim 280 punts)
 Demostració i defensa de l’oferta (màxim 90 punts)
Amb els licitadors admesos, s’agendaran unes sessions per tal que es realitzi una
demostració exhaustiva i detallada de la solució proposada. Aquestes es configuraran en 7
jornades de 6 hores, per a un màxim de 42 hores.
Aquestes podran ser gravades amb vídeo i caldrà que es centrin en els aspectes requerits en
els apartats 8 i, especialment el 9 del plec de prescripcions tècniques i que permeti avaluar
el grau de disponibilitat de les funcionalitats dels components i mòduls que conformen la
solució.
Així mateix, els licitadors lliuraran un entorn de proves temporal i un conjunt d’usuaris
d’accés segons diferents rols (un per a cada subsistema de gestió) que permeti a
l’Ajuntament provar la solució.
Per a la demostració i defensa de l’oferta, es valorarà el màxim de detall de la implementació
de la solució per a cadascun dels components de gestió així com casos d’ús que permetin
avaluar els extrems de l’Annex I del PPT - Compliment de requeriments així com els apartats
8 i especialment el 9 del plec de prescripcions tècniques, tot i entenent que és una
plataforma de proves i que no totes les funcionalitats podran ser executades.
Entenent que es realitzarà sobre una plataforma de proves, es valorarà:
o Visió global de la solució segons arquitectura i model de treball:
 Capacitat d’adequació al dinamisme de l’Ajuntament, mitjançant configuració i
parametrització dins de la mateixa solució.
 Accés i ús. Interfície. Sistemes d’ajuda i navegació per la informació. Operativa.
 Experiència d’usuari, tant per als entorns de gestió de l’empleat públic així com per al
ciutadà vers l’accessibilitat, usabilitat, simplicitat, agilitat i homogeneïtzació d’interfície
gràfica. Aquells extrems que afavoreixin l’experiència d’usuari (interfícies normalitzades,
homogènies, intuïtives, obtenció i explotació de dades, generació de documents, etc.),

o

o

o

tant per als sistemes interns de gestió com de les solucions en mobilitat, per a empleats
municipals així com de la ciutadania vers els serveis públics electrònics en la seva
relació amb l’Ajuntament.
 Casos d’ús per a la demostració dels diferents subsistemes de gestió que permetin
veure i valorar l’abast funcional i tècnic de la solució.
Visió global del producte, de cada component, aplicació i mòdul, característiques bàsiques i
diferencials i nucli de plataforma, seguretat, auditoria, traçabilitat, organigrama, etc.:
 Nucli d’informació de base, tercers, domicilis, actius, documents, gestió de
consentiments i casos d’ús de reutilització de la informació, tant verticalment com
horitzontalment a la resta de components de la solució.
 Plans i programes, projectes i indicadors i vinculació amb la gestió econòmica i la
producció administrativa. Sistema i nivell d’avaluació, anàlisi, seguiment i control.
 Padró d’habitants, cens electoral, intercanvi de dades, explotació de dades, reutilització
de dades. Procediments electrònics de gestió del padró.
 Gestió econòmica – Comptabilitat, elaboració del pressupost i sistema de control i
seguiment. Execució. Plurianuals. Programes de despesa, etc.
 Control Intern, tant en fiscalització prèvia com en control permanent. Implicació amb la
tramitació. Explotació i anàlisi de dades.
 Gestió, recaptació i inspecció d’ingressos. Cadastre. Contribuents, domiciliacions,
impostos, taxes, liquidacions, autoliquidacions, padrons, recaptació voluntària i
executiva. Ajuda a la presa de decisions.
 Gestió de recursos humans, carpeta empleat i gestió del cicle de nòmina així com
mòduls de formació, avaluació d’acompliment i quadres de comandament per a l’ajuda
a la presa de decisions.
Nivell d’integració i reutilització de la informació assolint una solució integral i integrada,
amb la potencialitat d'integració amb altres sistemes d'informació propis o de tercers així
com que totes les funcions es puguin realitzar de manera àgil, intuïtiva i visual.
Plataforma gestió i tramitació electrònica
 Atenció al ciutadà i visió ciutadà cèntrica.
 Cita prèvia, cas d’ús i gestió.
 Implementació d'un tràmit de sol·licitud genèrica així com un de sol·licitud específica,
amb dades autocompletables via integració amb mòduls de gestió de backend i
documents específics i amb generació d’autoliquidació i pagament de taxes.
 Inici dels mateixos tràmits des de la seu electrònica i presencial.
 Funcionament del registre d'apoderaments i mecanismes integració.
 Funcionament del registre d'entrada i sortida i derivació dels assumptes a les unitats.
 Obertura/acumulació expedient i tramitació electrònica de l'expedient (generació de
documents, formularis, assignació de tasques, integració entre diferents components
de la plataforma i amb eines externes si és el cas…), integració amb el mòdul de
secretaria per a la resolució mitjançant òrgan unipersonal i/o col·legiat i corresponent
notificació electrònica).
 Tramitació electrònica amb interoperabilitat mitjançant plataformes d’intermediació
(per exemple Via Oberta).
 Metadades/variables automàtiques. Grau d’intel·ligència i automatització de la
tramitació, com per exemple validació d’empadronament, estar al corrent de
pagament, etc.
 Tramitació mitjançant actuació administrativa automatitzada, que permeti la
simplificació i agilitat en la tramitació de procediments.

Eines de definició del procediment (fluxos de tramitació i accions, variables, formularis,
plantilles, assignació de rols, usuaris i integracions).
 Gestió de secretaria (gestió d’òrgans col·legiats, procediments de convocatòries i
celebració de sessions, resolucions, llibres de sessions, carpeta del regidor, integració
amb productes de videoacta).
 Arxiu electrònic únic. (gestió del quadre de classificació, foliat i tancament de
l'expedient, transferències, avaluació i eliminació, cerca i consulta, conservació,
metadades i quadre de tipus documentals). Generació de fons documentals
addicionals. Servei de préstec i accés a documents.
 Serveis públics electrònics mitjançant carpetes electròniques, ciutadà/empresa, regidor,
proveïdor, etc.
 Serveis mòbils mitjançant aplicacions per a dispositius mòbils (smartphones, tauletes
digitals) per als diferents rols com a ciutadà, empleats públics i regidors.
o Més enllà de la producció administrativa habitual, l’Ajuntament cerca elements que aportin
valor d’eficiència en la tramitació de procediments, prestació de serveis públics més
proactius, etc. Per tant, es valoraran extrems i capacitats d’actuació administrativa
automatitzada, components i facilitats de preparació i prestació de serveis proactius, així
com grau i nivell d’autonomia en la personalització i ús de la solució per part de
l’Ajuntament sense la intervenció de l’adjudicatari.
o Intel·ligència de negoci. Sistemes d’ajuda a la presa de decisions, informes, quadres de
comandament, datawarehouse disponible. Capacitat de creació de nous informes i quadres
de comandament.
o Sistemes i solucions que aportin eficiència i valor públic, com poden ser:
 Extrems i capacitats d’actuació administrativa automatitzada, components i facilitats de
preparació i prestació de serveis proactius.
 Serveis i tramitació proactiva que permeti a l’Ajuntament poder prescriure serveis a la
ciutadania de forma proactiva, en base a dades existents al sistema, carpetes
electròniques, firma-e i registre electrònic.
 Sistema de tramitació que permeti actuacions administratives automatitzades, que
agilitzin la gestió administrativa. Abast, nivell d’automatització, capacitat d’incorporar
informació i documents d’altres sistemes mitjançant interoperabilitat, etc.
 Capacitat d’obertura de dades i documents a portals i serveis públics digitals.
 Grau d’integració i reutilització de la informació de la solució que maximitzi l’eficiència
en les relacions i dependències funcionals, la consistència d’informació i facilitat de
gestió i l’explotació amb l’objectiu d’obtenir una solució integral.
 Mètodes i funcionalitats que disposi la solució per a permetre la prestació de serveis
proactius, que s’avancin a la demanda dels ciutadans, en base a dades existents al
sistema. Per tant, aquells que ajudin a l’Ajuntament a prescriure serveis i a resoldre’ls
per mitjans electrònics amb el ciutadà.
 Capacitats i nivell d’autonomia de la solució per a l’Ajuntament que permetin l’evolució
de la solució per a adaptar-se a les necessitats i dinamisme de l’Ajuntament.
o Exposició de les millores, relacionades en l’apartat de millores del present plec
administratiu i que els licitadors proposin incloure amb la solució final a lliurar.
o Preguntes de l'equip tècnic de valoració.
Els criteris de puntuació seran:
o Aquells que aconsegueixin optimitzar, a més d’estar ben tractat i detallat, i presentar la
millor alternativa que permeti garantir el coneixement ampli funcional i grau d’integració i
reutilització de la informació, superant els mínims requerits, disposaran de la màxima


o

o

o
o

puntuació per a cada apartat, fins al 100% dels punts.
Aquells apartats que estiguin ben tractats, es realitzi una bona descripció del mateix,
identifiqui els objectius i es detallin els casos d’ús. Permeti veure la qualitat i detalli aspectes
concrets i significatius i s’expliqui amb claredat com es resolen qüestions que l’Ajuntament
hagués pogut deixar obertes al licitador, disposarà d’una valoració del 80% de punts de
l’apartat.
Aquells apartats que es tracti de forma suficient però no s’aclareixi convenientment algun
cas o funcionalitat o no proposa alternatives o no explica aspectes que l’Ajuntament hagi
pogut deixar obertes, per tal que el licitador concreti les pròpies, fins al 40% dels punts de
l’apartat.
Aquells apartats que es tracten, però es fan de forma insuficient, tot i que permet obtenir
una idea, aquesta no és lo suficientment clara, fins el 20% de la puntuació de l’apartat.
Aquells apartats que no es tracten o es fan de forma insuficient, 0% de la puntuació de
l’apartat.
Demostració i defensa de la solució proposada
Capacitat d’adequació al dinamisme i canvis organitzatius
Experiència d’usuari
Casos d'ús
Nucli de la plataforma
Plans i programes, multinivell
Gestió del padró municipal d'habitants
Gestió econòmica
Control intern
Gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals
Plataforma de gestió i tramitació electrònica d’expedients
Serveis públics electrònics
Solucions mòbils
Gestió de nòmines i recursos humans
Sistemes d'ajuda a la presa de decisions (BI)
Interoperabilitat i integració
Actuacions administratives automatitzades
Serveis proactius - prescripció de serveis a la ciutadania
Preguntes tècniques
Total

Puntuació màxima
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
90

La mesa de contractació estarà expressament facultada per a proposar a l’òrgan de
contractació el rebuig de les propostes que :
o No s’evidenciï en la demostració pràctica la viabilitat del sistema de gestió integral i integrat
de gestió i tramitació electrònica ofertat.
o No s’evidenciï en la demostració, la integració i reutilització real de la informació i disponible
en el moment de la licitació, essent un element crític i requerit en el sistema de gestió
integral i integrat.
o La solució mostrada contingui plantejaments tècnicament inviables o greument
defectuosos, incloses indeterminacions o incoherències que es posin de manifest.
o No acompleixin les característiques i requeriments funcionals i tècnics establerts com a
mínims en el plec de prescripcions tècniques o es contradigui amb les funcionalitats
explicitades en l’Annex I del PPT - Compliment de requeriments, aportat pels licitadors.
o Realitzin plantejaments de la solució que suposin incompliment manifest i greu de les
especificacions dels plecs de clàusules administratives o del plec de prescripcions
tècniques, o de les normes, reglaments o instruccions vigents aplicables a l’execució del



contracte.
Es considerarà que una oferta no es adequada quan no sigui pertinent per al contracte
per resultar manifestament insuficient per a satisfer, sense canvis substancials, les
necessitats i els requisits de l’òrgan de contractació especificats al plec.
Cloud (màxim 25 punts)
Es valorarà l’abast, detall i concreció per a l’acompliment dels requeriments de l’apartat 8.7
del plec de prescripcions tècniques, així com la qualitat de l’arquitectura, equips i
components; qualitat tècnica de la infraestructura i comunicacions, plataforma que
suportarà la solució.
Així mateix, els diferents plans de provisió, seguretat i confidencialitat, pla d’operació, millora
i evolució, pla de contingència i continuïtat de servei, pla de qualitat i pla de devolució. Es
valorarà el grau i profunditat de les solucions plantejades. Metodologies. Recursos destinats.
Sistemes i polítiques a proveir. Capacitats d’escalabilitat, auditoria, monitorització, control
per a la resolució de possibles incidències, així com planificació i previsió per a l’adequació
permanent a les necessitats de l’Ajuntament.
Com a factor diferencial, en el pla de portabilitat i devolució, es valorarà el nivell de
compromís de retorn de plataforma i informació a l’Ajuntament, així com mecanismes i
serveis detallats per a garantir l’entorn mirall on-premise a l’Ajuntament i grau d’agilitat en la
devolució de tota la solució a l’Ajuntament o on es determini. Recursos, tasques, fites per tal
de fer-ho efectiu, plataformes compatibles, metodologia així com proves de validació, etc.
Valoració tècnica cloud
CPD, tecnologia, infraestructures i comunicacions
Pla de provisió i lliurament d’entorns
Pla de seguretat i confidencialitat
Pla d’operació, millora i evolució
Pla de contingència i continuïtat de servei
Pla de qualitat
Pla de devolució
Total



Puntuació màxima
3
3
3
5
5
3
3
25

Plataforma tecnològica i arquitectura (màxim 40 punts)
L’objectiu d’aquest apartat és avaluar la qualitat de la plataforma tecnològica sobre la que es
basarà la solució en base als requeriments de l’apartat 8.6 del plec de prescripcions
tècniques. Per tant, es valorarà la solvència i qualitat tècnica de l’arquitectura, plataformes
de base, interfície i usabilitat així com la modularitat que permeti el creixement de la solució,
així com el nivell d’autonomia per part de l’Ajuntament per a l’adequació a les necessitats.
Així mateix, l’abast, disseny i tecnologia dels sistemes d’explotació i anàlisi de dades
mitjançant motor de processos massius i datawarehouse que permeti a l’Ajuntament
l’extracció i anàlisi de tot tipus d’informació de que disposi la solució.
Plataforma tecnològica i arquitectura de la solució
Especificacions i disseny web de la solució
Servidor d’aplicacions
Base de dades
Programari
Llicenciament
Interfície gràfica
Model de dades
Sistema datawarehouse
Sistema generació d'informes, consultes i explotació de dades

Puntuació màxima
2
2
2
2
3
2
2
3
3

Plataforma tecnològica i arquitectura de la solució
Processos massius
Arquitectura i rendiment
Usabilitat
Mecanismes d’anonimització
Adequació a l’Ajuntament sense programació
Ampliació funcional (API's, scripts, framework, etc.)
Subsistema d'interoperabilitat
Total



Qualitat tècnica i funcional (màxim 30 punts)
A més a més de la valoració de l’acompliment dels requeriments funcionals, indispensables i
desitjats que els licitadors presentaran amb l’Annex I del PPT - Compliment de requeriments,
que hi ha disponibles en el moment de la licitació així com els que requereixen del seu
desenvolupament, la proposta tècnica ha de recollir el detall d’aquest acompliment.
Per tant, l’objectiu en aquest apartat és valorar el nivell i grau de consolidació dels
components i funcionalitats presentats pels licitadors, que permetin obtenir una solució de
més qualitat en l’acompliment funcional, abast i característiques dels requisits exigits,
qualitat tècnica, modularitat, reutilització de components comuns, maduresa funcional, així
com nivell d’integració i reutilització de la informació entre els components requerits en
l’apartat 9 del plec de prescripcions tècniques, en especial amb els components crítics de la
solució com son el nucli i la plataforma de gestió i tramitació electrònica d’expedients, i que
els licitadors hagin indicat que acompleixen en el moment de la licitació.
Aquells extrems que requereixin desenvolupaments totals no seran valorats.
Qualitat tècnica i funcional
Nucli de la plataforma
Plans i programes, multinivell
Gestió del padró municipal d’habitants
Gestió econòmica
Control intern
Gestió, recaptació i inspecció d’ingressos
Plataforma de gestió i tramitació electrònica d’expedients
Gestió de nòmines i recursos humans
Interoperabilitat i integració
Analítica de dades i intel·ligència de negoci (BI)
Total



Puntuació màxima
3
2
2
2
3
3
4
40

Puntuació màxima
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
30

Pla de projecte (màxim 75 punts)
Essent un projecte crític per a l’Ajuntament, es valorarà el grau de detall i concreció per a
cada pla, calendaris, fases i fites a assolir, recursos associats, reunions de control i
seguiment, mecanismes de comunicació i coordinació, correcció de desviacions, etc. Tot allò
que permeti garantir l’èxit d’execució del projecte per a cadascuna de les aplicacions així
com el nivell de compromís tant per a cada fase per a la correcta implantació en els seus
diferents components així com per a la posada en marxa i serveis post-producció que
permetin a l’Ajuntament assolir un bon nivell de gestió i d’acompliment de compromisos en
el millor temps i forma.
o Pla de riscs (fins a 5 punts)
Es valorarà la complerta relació de possibles riscs i factors crítics que poguessin impactar en
els resultats del projecte, així com la manera de mitigació dels riscos identificats, amb
l'objectiu de minimitzar possibles incidències, minimitzar els temps de recuperació i retards



en els treballs a realitzar durant el servei.
o Pla d’instal·lació i migració (fins a 18 punts)
Metodologia, calendari, recursos i perfils destinats, tasques, fites, indicadors. Provisió
d’entorns, pla de test, avaluació de rendiments, capacitat, validació d’entorns, etc.
o Detall i concreció per a assolir els requeriments establers al plec tècnic. Perfils
professionals, mecanismes i mètodes de migració, proves i tests de validació. Tots aquells
que permetin garantir i prescindir totalment dels sistemes actuals de gestió, tant propis
com de tercers.
o Pla d’implantació (fins a 18 punts)
Detall i concreció de la descripció tècnica del projecte, fites, recursos humans i tècnics
destinats així com perfils professionals que intervindran, calendaris d’implantació per a
cadascun dels subsistemes i mòduls que presenta la solució així com, de forma molt
explícita, la metodologia de desenvolupaments necessaris, pla de lliurament, proves i
validació. Detall, mètodes i tècniques per a l’execució de la fase de transició per a la posada
en producció.
o Pla de formació i gestió del canvi (fins a 9 punts)
Valoració de la metodologia i abast, pla i calendaris de sessions, usuaris destinataris,
contingut, material didàctic, documentació; manuals, guies, sessions tècniques, etc. Aquells
aspectes que permetin garantir un bon coneixement i ús de la solució, tant per als diferents
perfils d’usuari municipal com per a la ciutadania.
o Pla post-producció - Operació i explotació (fins a 9 punts)
Valoració del nivell de compromís de l’adjudicatari en l’operació i explotació amb perfils
professionals tècnics, jurídics i funcionals, in-situ, que garanteixin a l’Ajuntament assumir els
compromisos en temps i forma amb plena garantia per a cada àmbit de gestió de la solució
proposada fins a la seva consolidació.
Valoració de l’abast, detall i concreció dels recursos i perfils destinats in-situ a l’Ajuntament,
tasques, perfils professionals, competències i habilitats, rendiment de comptes, suport i
manteniment, vinculació directa amb el servei helpdesk de l’usuari final, eines i solucions
aplicats en aquesta fase, etc.
o Pla de suport, manteniment i evolució (fins a 16 punts)
Detall i concreció dels recursos tècnics i humans així com la qualitat dels mateixos destinats
a les tasques de suport tècnic i funcional, manteniment en els seus diferents tipus, així com
l’evolució de la solució als nous contexts organitzatius, tecnològics, normatiu, etc. Mètodes,
eines i tècniques que s’aplicaran. Abast i tasques dels serveis incorporats en aquesta fase,
model de relació, nivell de documentació, comunicació de novetats i actualitzacions,
calendari de novetats funcionals, plans de formació contínua, etc. Tots els aspectes que
ajudin a garantir la resolució de peticions i incidències així com una evolució i millora
contínua de la solució global lliurada, i aquells aspectes i incorporacions que la permetin
enriquir i ampliar, tant tècnicament com funcionalment.
Millores (màxim 20 punts)
Es valorarà la solució tècnica, arquitectura, serveis associats per a lliurar la solució “claus en
mà” i plenament integrada per a mantenir-se com a solució global i integral. Així mateix
l’abast, detall i nivell funcional a la que donarà cobertura amb la millora aportada per cada
licitador. El pla i terminis per a la seva implantació, metodologia que ha de permetre la seva
implantació així com el suport, manteniment i evolució previst.
Millores de valoració no automàtica
APP mòbil per a avisos i incidències a la via pública

Puntuació màxima
1

Millores de valoració no automàtica
Ampliació funcional i de procediments electrònics
Sistema d’informació geogràfica
Intel·ligència artificial i analítica avançada
Plataforma SmartCity
Total



Puntuació màxima
3
3
3
10
20

Criteris de valoració avaluables automàticament (màxim 320 punts)
 Disponibilitat tècnica i funcional (màxim 185 punts)
Es valoraran les propostes que els licitadors presentin mitjançant Annex I del PPT Compliment de requeriments de les especificacions tècniques i funcionals, que acompleixin
en el moment de la licitació, segons el plec de prescripcions tècniques, atès la importància
de disposar d’una solució consolidada i madura i per tant que ajudi i garanteixi l’èxit del
projecte.
Es requisit assolir com a mínim, un total de 120,88 punts per a que la proposta sigui
acceptada, sinó serà exclosa per considerar que l’oferta és inadequada.

Disponibilitat tècnica i funcional
Requeriments normatius
Requeriments de la plataforma tecnològica
Requeriments del cloud
Nucli d'informació de base
Plans i programes
Gestió del padró municipal d’habitants
Gestió econòmica
Control intern
Gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals
Plataforma de gestió i tramitació electrònica d’expedients
Gestió de recursos humans
Intel·ligència de negoci - Sistema d'ajuda a la presa de decisions
Interoperabilitat i integració
Total



Puntuació
mínima
requerica
3,20
5,58
7,38
5,22
1,56
7,00
12,24
6,84
22,80
27,12
12,32
1,82
7,80
120,88

Puntuació
màxima
4,0
6,2
8,2
5,8
2,6
10,0
20,4
11,4
38,0
45,2
17,6
2,6
13,0
185,0

Proposta econòmica (màxim 116 punts)
Per tal de poder valorar les diferents propostes econòmiques, de forma homogènia,
aquestes hauran de presentar-se seguint el model de proposició econòmica del model
Annex IV del PPT - Model de proposta econòmica (Lot 1), amb els preus unitaris segons els
diferents mòduls i aplicacions que composen la solució.
Es desglossa en els següents apartats:
o Import de la solució proposada, 4 anys (fins a 60 punts)
Relativa al cost a 4 anys de l’objecte tant pel que fa al subministrament dels productes,
llicències de totes les aplicacions, components que conformen la solució integral, com als
serveis requerits per a la implantació “claus en mà” i serveis post-producció. Així mateix del
cloud privat que allotjarà la solució que contempli tots els equips, aplicacions,
llicenciaments per a l’Ajuntament, serveis, comunicacions, contemplant també possibles
costos d’alta o inicials, costos posteriors i l’ampliació anual requerida al plec de
prescripcions tècniques.

Proposta econòmica
Import solució proposada, 4 anys
Import cloud privat, 4 anys
Total

Import màxim
(sense IVA)
748.305,78
260.330,58
1.008.636,36

Puntuació
màxima
40
20
60

La valoració econòmica es realitzarà en base als 4 indicadors i on l’oferta econòmicament
més avantatjosa o favorable per a cada apartat, rebrà la màxima puntuació i la resta
d’ofertes es puntuaran aplicant la següent fórmula:
Puntuació obtinguda = Puntuació màxima x Oferta més econòmica de totes les admeses /
Oferta que es valora

o

Import dels serveis de suport, manteniment i evolució, anual (fins a 45 punts)
Costos associats a partir del lliurament i posada en producció total i emissió prèvia d’acta
de recepció per part de l’Ajuntament; tots els costos associats per a la fase de suport,
manteniment i evolució de la solució lliurada, tant pels productes i serveis vinculats al cloud
privat com de la solució lliurada; plataforma tecnològica de base, sub-sistemes de gestió,
aplicacions, mòduls i funcionalitats de la solució proposada.

Proposta econòmica
Import suport, manteniment i evolució anual
Import cloud privat, anual
Total

Import màxim
(sense IVA)
80.578,51
82.644,63
163.223,14

Puntuació
màxima
22
23
45

La valoració econòmica es realitzarà en base als 4 indicadors i on l’oferta econòmicament
més avantatjosa o favorable per a cada apartat, rebrà la màxima puntuació i la resta
d’ofertes es puntuaran aplicant la següent fórmula:
Puntuació obtinguda = Puntuació màxima x Oferta més econòmica de totes les admeses /
Oferta que es valora

o

Preus per hora per als perfils professionals (fins a 6 punts)
Es valoren els preus per hora segons professionals de l’equip que intervindrà en
l’execució del contracte, tant en la seva implantació i post-producció com posterior
suport, manteniment i evolució i que han de servir de base de càlcul per a eventuals
peticions de serveis i modificacions contractuals en els supòsits que es preveuen.

Proposta econòmica perfils professionals
Cap de projecte
Consultor/a-implantador/a
Analista funcional
Programador/a sènior
Formador/a
Tècnic/a de suport
Total

Import màxim
(sense IVA) €/hora
80,00
70,00
70,00
55,00
40,00
40,00

Puntuació
màxima
1
1
1
1
1
1
6

La valoració econòmica es realitzarà en base als 4 indicadors i on l’oferta econòmicament
més avantatjosa o favorable per a cada apartat, rebrà la màxima puntuació i la resta

d’ofertes es puntuaran aplicant la següent fórmula:
Puntuació obtinguda = Puntuació màxima x Oferta més econòmica de totes les admeses /
Oferta que es valora

o

Àmbit

Preus d’ampliació per al catàleg de serveis cloud (fins a 5 punts)

Ampliació “a petició” de serveis cloud “IaaS”/”PaaS”
Servidors virtuals compartits, quota mensual per vCPU
Servidors virtuals compartits, quota mensual per memòria RAM
Servidors virtuals privats, quota mensual per vCPU
Servidors virtuals privats, quota mensual per memòria RAM
Còpia com a servei, retenció setmanal
Còpia com a servei, retenció mensual
Ampliació cloud Còpia com a servei, retenció anual
IaaS
Emmagatzematge de blocs, quota mensual per GB, baix rendiment
Emmagatzematge de blocs, quota mensual per GB, rendiment estàndard
Emmagatzematge de blocs, quota mensual per GB, alt rendiment
Emmagatzematge de blocs, quota mensual per GB, rendiment extra
Emmagatzematge de fitxers, quota mensual per GB, baix rendiment
Emmagatzematge de fitxers, quota mensual per GB, rendiment estàndard
Emmagatzematge de fitxers, quota mensual per GB, alt rendiment
Apache
Servidor d’aplicacions (wildfly, etc.)
CMS (web/intranet)
Ampliació cloud MySQL, postgreSQL, mongoDB
SaaS
Oracle
Linux (redhat/centos)
Microsoft IIS
Windows Server
Total

Import màxim Puntuació
(sense IVA)
màxima
15,00
0,2
13,00
0,2
25,00
0,2
19,00
0,2
0,28
0,2
0,35
0,2
0,52
0,2
0,12
0,1
0,15
0,2
0,25
0,2
0,81
0,2
0,13
0,1
0,22
0,2
0,25
0,2
190,00
0,3
190,00
0,3
190,00
0,3
230,00
0,3
295,00
0,3
150,00
0,3
180,00
0,3
175,00
0,3
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La valoració econòmica es realitzarà en base als 4 indicadors i on l’oferta econòmicament
més avantatjosa o favorable per a cada apartat, rebrà la màxima puntuació i la resta
d’ofertes es puntuaran aplicant la següent fórmula:
Puntuació obtinguda = Puntuació màxima x Oferta més econòmica de totes les admeses /
Oferta que es valora



Proposta tècnica (màxim 19 punts)
o Acords de nivell de servei (ANS) (fins a 10 punts)
En aquest apartat es valorarà la taula dels acords de nivell de servei (ANS) proposats,
així com les penalitzacions previstes en cas d’incompliment dels acords establerts,
complimentant l’Annex II del PPT - Acords de nivell de servei (Lot 1), que inclou la taula
amb els paràmetres d’ANS per tal de complimentar en el cas de millora sobre els
requeriments mínims.
Es considerarà millora quan es millori el valor compromès de l’ANS i/o penalització d’un
ítem com a mínim un 5% del valor requerit per a cadascun dels apartats (Annex II del
PPT - Acords de nivell de servei (Lot 1)):
 Organització i implantació del projecte (2 punts)
 Serveis cloud (2 punts)





Disponibilitat del servei (2 punts)
Gestió d’incidències i suport funcional i tècnic (2 punts)
Manteniment i evolució, millora contínua (2 punts)
Puntuació
Compliment i millores ANS
màxima
Compliment del 100% dels ANS mínims sol·licitats (ANS i penalització) i millores
a partir del 50%
3
Compliment del 100% dels ANS mínims sol·licitats (ANS i penalització) i millores
del 30% al 49%
2
Compliment del 100% dels ANS mínims sol·licitats (ANS i penalització) i millores
en més del 5% al 29%
1
Resta de condicions
0

o

Millores (fins a 9 punts)
Es valoraran aquells extrems de millora mitjançant criteris automàtics que els licitadors
presentin:
Criteri de puntuació
Millores
Millora de la capacitat i rendiment del cloud per
sobre del 2% anual requerit
Període de garantia
Hores de formació
Hores de formació servei TIC
Bossa d’hores, implantació
Serveis post-producció, operació i exploració insitu
Bossa d’hores, suport i manteniment
Total

0,25 punts per cada 1% d’ampliació anual
0,5 punts per cada 3 mesos d’ampliació
0,5 punts per cada tram de 50 hores
0,25 punts per cada tram de 5 hores
0,5 punts per cada tram de 50 hores
0,5 punts per cada trimestre addicional (a
distribuir per l’Ajuntament)
0,5 punts per cada tram de 50 hores

Puntuació
màxima
2
1
1
1
1
1
2
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Lot 2:
 Criteris de valoració:

Proposta econòmica
Import serveis oficina tècnica de transformació digital, 2 anys
Preus hora per als perfils professionals
Proposta tècnica
Resum executiu
Pla de riscs
Pla de projecte
Millores
Total



Automàtics
20
15
5
8
0
0
0
8
28

No automàtics
0
0
0
27
5
5
15
2
27

Total
20
15
5
35
5
5
15
10
55

Criteris de valoració no avaluables automàticament (màxim 27 punts)
Es podrà requerir als licitadors una sessió de defensa de l’oferta.
 Resum executiu (màxim 5 punts)
Es valorarà la concreció del model que es desitja implantar i que permeti disposar d’una
visió global sobre la metodologia i resultats a obtenir amb l’execució del projecte.
 Pla de riscs (màxim 5 punts)
Es valorarà la complerta relació de possibles riscs i factors crítics que poguessin impactar en
els resultats del projecte, així com la manera de mitigar els riscos identificats, amb l'objectiu







de minimitzar possibles incidències, minimitzar temps de recuperació i retards en els
treballs a realitzar durant el servei.
Pla de projecte (màxim 15 punts)
Es valorarà el detall i descripció tècnica del projecte, fites, recursos humans i tècnics
destinats així com perfils professionals que intervindran i calendaris d’execució.
Metodologia i tècniques per a l’execució, sessions, usuaris destinataris, contingut, material
didàctic, documentació per a cadascun dels àmbits requerits al projecte.
Aquells aspectes que permetin garantir la bona execució així com obtenir els resultats en les
noves competències i habilitats requerides.
Millores (màxim 2 punts)
Es valoraran aquells aspectes que ampliïn l’abast i impacte del projecte en nous àmbits no
requerits en l’apartat 15.4 del Plec de prescripcions tècniques, argumentant i descrivint la
seva motivació i serveis a executar.

Criteris de valoració avaluables automàticament (màxim 28 punts)
 Proposta econòmica (màxim 15 punts)
La valoració econòmica es realitzarà en base als 4 indicadors i on l’oferta econòmicament
més avantatjosa o favorable, rebrà la màxima puntuació i la resta d’ofertes es puntuaran
aplicant la següent fórmula:
Puntuació obtinguda = Puntuació màxima x Oferta més econòmica de totes les admeses /
Oferta que es valora



Perfils professional (màxim 5 punts)
Es valoren els preus hora segons categoria i nivells professionals de l’equip que intervindrà
en l’execució del contracte, que han de servir de base de càlcul de les propostes així com per
a eventuals modificacions contractuals en els supòsits que preveuen els plecs.

Proposta econòmica perfils professionals
Director/a de projecte
Consultors/es especialistes per àmbits funcionals
Tècnic de processos
Formador/a
Assistent/a de suport
Total

Import màxim
Puntuació
(sense IVA) €/hora màxima
80,00
1
80,00
1
70,00
1
60,00
1
35,00
1
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La valoració es realitzarà en base als 4 indicadors i on l’oferta econòmicament més
avantatjosa o favorable, rebrà la màxima puntuació i la resta d’ofertes es puntuaran aplicant
la següent fórmula:
Puntuació obtinguda = Puntuació màxima x Oferta més econòmica de totes les admeses /
Oferta que es valora



Millores (màxim 8 punts)
En aquest apartat de millores es valoraran els ANS i penalitzacions proposades, en cas de
millora sobre els requeriments mínims exigibles. Es considerarà millora quan es millori el
valor compromès de l’ANS i/o penalització d’un ítem com a mínim un 5% del valor requerit
dels indicats en l’apartat 16 del plec de prescripcions tècniques.

Compliment i millores ANS
Compliment del 100% dels ANS mínims sol·licitats (ANS i penalització) i
millores a partir del 50%
Compliment del 100% dels ANS mínims sol·licitats (ANS i penalització) i
millores del 30% al 49%
Compliment del 100% dels ANS mínims sol·licitats (ANS i penalització) i
millores en més del 5% al 29%
Resta de condicions

Puntuació
màxima
8
4
2
0

Amb l’aplicació dels criteris assenyalats s’aconseguirà determinar la millor oferta, sense que el criteri
preu sigui el més rellevant degut a que el que es pretén és determinar la qualitat tècnica de la
solució ofertada i la fiabilitat del servei que permeti assolir els nivells d’eficàcia i eficiència per a la
millora de la gestió municipal.
9. Valor estimat del contracte: d’acord amb l’article 101 de la LCSP el valor estimat del present
contracte ascendeix a 3.239.293,81 €, distribuït en:
 Lot 1: 3.169.041,31 €.
 Lot 2: 70.252,50 €.
El preu de licitació del contractes és de 3.919.545,51 €, distribuït en:
 Lot 1: 3.834.539,99 €.
 Lot 2: 85.005,52 €.
10. Durada del contracte: la durada del contracte s’estableix en:
Lot 1: màxim possible de 14 anys (12 anys més 2 possibles anys de pròrroga). Aquest termini correspon
a:
 Fase 1. Implantació: termini màxim de 4 anys (48 mesos) per a l’execució; subministrament,
implantació i posada en marxa, dividit en les següents fases:
 Fase 1.1. Instal·lació i lliurament de la plataforma en l’arquitectura cloud, de 6 mesos, que inclou
les reunions d’inici de projecte, així com la fase d’anàlisi i disseny dels desenvolupaments, si
escau, i integracions a realitzar durant l’execució del projecte, el lliurament del cloud privat
“SaaS”, la implantació dels entorns de desenvolupament que al finalitzar la implantació
quedaran com entorn mirall, pre-producció i producció.
 Fase 1.2. Subministrament, desenvolupament, si escau, implantació i posada en marxa de la
solució, de 36 mesos, que comprèn la fase 1.1, així com la migració i implantació de tota la
solució; bases de dades, aplicacions, mòduls, integracions, procediments, formacions, etc. fins a
la total posada en producció i posterior operació i explotació per un període determinat.
 Fase 1.3. Serveis post-producció. Operació i explotació, per un termini d’un any (12 mesos), a
partir de la posada en marxa de cada subsistema de gestió que composa la solució, i emesa
acta de recepció per part de l’Ajuntament, que presti els serveis de suport, consultoria,
operació, explotació i assistència tècnica i funcional in-situ, per als diferents àmbits de gestió de
la solució, que permeti assolir, en temps i forma, els compromisos de servei en quantitat i
qualitat a l’Ajuntament vers la ciutadania, altres administracions, agents, etc.
La durada de la fase 1 és inferior a la durada màxima de 5 anys prevista per als contractes de
serveis al primer paràgraf de l’article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/237UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).



Fase 2. Suport, manteniment i evolució: Termini màxim de 10, dividit en 8 anys (96 mesos) de
durada i 2 anys (24 mesos) de possible pròrroga, comptats a partir de la data de l’acta de
recepció del projecte per part de l’Ajuntament, tant de la solució lliurada com del cloud privat.
El paràgraf tercer de l’article 29.4 de la LCSP disposa que el contracte de serveis de manteniment
que es contracti conjuntament amb la compra del bé a adquirir, quan aquest manteniment
només pugui ser prestat per raons d’exclusivitat per l’empresa subministradora del bé
esmentat, podrà tenir com a termini de durada el del producte adquirit.
La solució que es subministrarà ha de ser mantinguda per la mateixa empresa, en tant en quant
són productes que resten subjectes a exclusivitat, per tant la durada d’aquesta segona fase del
contracte pot estar vinculada a la seva vida útil, la qual es determinarà atenent: que es
requereixen extrems tecnològics i funcionals adequats i perdurables més enllà del termini
d’execució i implantació establert; que va estretament lligat a les funcions i competències de
l’Ajuntament d’Amposta; i la necessitat d’internalitzar i consolidar una nova cultura organitzativa
sorgida de l’execució del projecte en la seva primera fase d’implantació així com la gestió del
canvi realitzada.
L’AEAT estableix un període màxim d’amortització dels sistemes i programes informàtics de 6
anys i per d’altres elements d’equips electrònics i informàtics, fixa un coeficient d’amortització
lineal màxim del 10 per 100, la qual cosa suposa un període màxim d’amortització de 10 anys.
El Pla general comptable per a PYMES exigeix que els actius intangibles han de tenir una vida útil
definida, als quals, en cas de no tenir una vida útil definida (com és el cas), se’ls sol atribuïr una
vida útil de 10 anys.

Lot 2: 2 anys (24 mesos), la durada no supera el límit màxim previst per als contractes de serveis al
primer paràgraf de l’article 29.4 de la LCSP.
11. L’objecte del contracte es divideix en els lots següents:
 Lot 1: Subministrament i serveis d’implantació, manteniment i evolució d’un sistema integral de
gestió i tramitació electrònica en cloud.
 Lot 2: Oficina tècnica de Transformació Digital.

Amposta, 17 de juny de 2021.

Norbert Martínez Bausili
Responsable d’Informàtica i Telecomunicacions

