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D’acord amb el què disposa l’article 28 de la 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 (LCSP), mitjançant l’acte d’inici que consta a l’expedient s’han motivat
les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant aquest contracte i les raons per les
quals el contracte que es vol iniciar és idoni per a satisfer-les.
La necessitat que es pretén cobrir mitjançant aquesta contractació és el manteniment
integral de les llicències SAP de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de mantenir
el programari actualitzat i així poder resoldre qualsevol incidència que es derivi de la
seva utilització.
Per aquests motius i de conformitat amb les previsions de l’article 116 de la LCSP es
procedeix a justificar la configuració de l’expedient de contractació en els termes
següents:
1) Consultes preliminars al mercat
Per configurar aquest expedient de contractació no s’han realitzat consultes
preliminars al mercat, atès que la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes
Corporatius disposa de la informació necessària per elaborar el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que hauran de regir el
contracte.
2) Tipus de contracte
En aquesta contractació únicament es regulen prestacions previstes en l’article 17 de
la LCSP, corresponents a un contracte de serveis.
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3) Inclusió de clàusules socials, mediambientals o d’innovació
En aquesta contractació, atenent a les característiques del contracte, s’ha considerat
oportú incloure consideracions socials en els criteris de desempat (clàusula 1.12 del
PCAP) i com a condicions especials d’execució (clàusula 2.2 del PCAP).
4) Divisió en lots de l’objecte del contracte
No es considera adient la divisió del contracte en lots, per la naturalesa de l’objecte del
contracte, perquè és necessari l’actuació mitjançant un únic equip al tractar-se d’un
servei sobre un únic sistema de llicències de programari privatiu, i també per tal de
garantir l’homogeneïtat i la coherència d’actuacions.
5) Manca de mitjans
D’acord amb les previsions de l’article 116.4 f) de la LCSP, els mitjans de què disposa
la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius són insuficients per tal de
dur a terme el servei objecte de contractació, motiu pel qual és necessari contractar
una empresa per a dur-los a terme.
D’acord amb les previsions de l’article 308.2 de la LCSP, en cap cas aquest contracte
suposa la contractació de personal per part de la Diputació de Barcelona, sinó
únicament i exclusiva la contractació de la prestació d’un servei per a les raons
exposades a l’Acte d’inici i per no disposar dels mitjans per portar-lo a terme. A
l’extinció del contracte no es produirà cap consolidació de les persones que hagin
realitzat els treballs objecte del contracte com a personal propi de la Diputació de
Barcelona.
6) Procediment
En compliment del que estableix l’art. 116.4 a) de la LCSP, el procediment seleccionat
ha estat un procediment obert, perquè permet presentar oferta a qualsevol licitador
interessat, sempre que compleixi els requisits de solvència exigits en els plecs.
7) Criteris d’adjudicació
En compliment del que estableix l’article 116.4c de la LCSP, s’ha escollit el preu com a
únic criteri d’adjudicació, atès que les característiques del contracte estan
perfectament definides en el plec de prescripcions tècniques i no és possible variar els
terminis d’entrega ni introduir modificacions de cap classe, essent el preu l’únic factor
determinant, de conformitat amb les previsions de l’article 145.3 g) de la 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 (LCSP).
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8) Dades econòmiques del contracte
Els conceptes que integren el valor estimat del contracte són els següents:
Vigència inicial:
Pròrroga:
Modificació:

987.967,49 €
2.963.902,47 €
197.593,50 €
4.149.463,46 €

El pressupost base de licitació del contracte s’ha fixat d’acord amb el detall següent:
Costos directes
Costos indirectes
Benefici empresarial

Percentatges
78%
16%
6%

Despeses personal s’ha fixat tenint en compte l’Àrea 3 relativa a Consultoria,
Desenvolupament i sistemes (Disposició Transitòria Segona) del Conveni col·lectiu
estatal de treball d’empreses de consultoria i estudis de mercat i de l’opinió pública
(codi de conveni 99001355011983), publicat el 6 de març de 2018.
9) Condicions mínimes de solvència i altres requeriments exigits per presentarse a la licitació o per executar el contracte
Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per a presentar-se a la
licitació s’han fixat tenint en compte l’objecte i el pressupost del contracte i, alhora, que
es pugui donar compliment a les previsions del plec de prescripcions tècniques i del
plec de clàusules administratives particulars.
Concretament s’ha previst que les empreses hauran d’acreditar els requeriments
mínims següents
Requeriments exigits
Import mínim anual de volum de
negocis de: 1.556.048,80 €. En
Solvència econòmica
algun dels darrers tres (3)
exercicis
Relació dels principals serveis o
treballs per un import anual
mínim de: 726.156,11 € en algun
dels darrers tres (3) exercicis
Solvència tècnica
Mesures qualitat

Comentaris
S’ha mantingut el volum
mínim de negocis previst
en el reglament per
considerar-se suficient per
la naturalesa del contracte
ISO/IEC 2000-1 Sistemes
de Gestió de Serveis de
Tecnologies
de
la
Informació
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Així mateix, les empreses hauran d’acreditar el requeriment mínim següent:
L’empresa licitadora proposada com adjudicatària, en els
termini que preveu la clàusula 1.18 del present plec, haurà
d’acreditar, que compleix amb els següents requisits:
Condició d’execució
del contracte:



SAP Partner Center of Expertise

L’exigència d’aquesta certificació és imprescindible i no
discriminatòria i respon als requeriments propis de l’objecte
del contracte de provisió de serveis informàtics, el qual
exigeix una certificació de la correcta prestació del servei
d’acord amb criteris i paràmetres estàndards de qualitat.

Així mateix, les empreses, d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, s’han de
comprometre a adscriure com a mínim els mitjans personals següents:
Compromís
d’adscripció de
mitjans personals

Responsable del servei (clàusula 5
PPT) amb experiència mínima de tres
anys com a referent en serveis de
manteniment de llicències SAP

Experiència mínima
en el servei objecte
del contracte, per
assegurar la qualitat
del servei

10) Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, en aquesta contractació es preveuen les
condicions especials d’execució següents:
Condició especial
L'empresa contractista, en tota la documentació, publicitat,
imatge o materials necessaris per a l'execució del contracte
ha de fer un ús no sexista del llenguatge, evitar qualsevol
imatge discriminatòria de les dones o estereotips sexistes, i
ha de fomentar amb valors d'igualtat la presència
equilibrada, la diversitat i la corresponsabilitat.

Finalitat
Erradicar la
discriminació que
pateixen les dones en
diversos àmbits.

11) Durada del contracte i possibles pròrrogues
S’ha prevista una durada d’1 any amb possibilitat de pròrroga fins un màxim de 4 anys.
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Es preveu un període de durada inicial d’1 any, període mínim durant el qual es podrà
valorar el nivell de servei prestat. En cas que el servei prestat sigui òptim es mantindria
durant el període màxim legalment previst, per aquest motiu es preveu una pròrroga de
3 anys.
12) Termini per adjudicar el contracte
L’adjudicació es realitzarà dins del termini de quinze (15) dies a comptar des de la data
d’obertura de les ofertes rebudes.
13) Constitució de garantia provisional
En aquesta contractació no s’exigeix la presentació de garantia provisional.
14) Constitució de garantia definitiva
En aquesta contractació s’exigeix la presentació de la garantia definitiva en els termes
que preveu l’article 107 de la LCSP.
15) Termini de garantia del contracte
No es fixa termini de garantia del contracte, ateses les característiques i la naturalesa
de la present contractació.
16) Revisió de preus
En aquesta contractació no es preveu la revisió de preus en els termes que preveu
l’article 103 de la LCSP.
17) Penalitats
S’ha fixat un import diferent a les previsions que estableix l’article 193.3 de la LCSP,
atès que es considera insuficient com mesura dissuasiva per aconseguir que el
contractista acompleixi els nivells de servei fixats en el contracte.
18) Cessió del contracte
En aquesta contractació es permet la cessió del contracte en els termes que preveu
l’article 214 de la LCSP.
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