ANUNCI
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
serveis (exp. BE-2020-47)
-1 Entitat adjudicadora
a)

Organisme: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

b)

Número d’identificació: S-0811001-G

c)

Dependència que tramita l'expedient: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

d)

Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.

e)

Número d'expedient: BE-2020-47

-2 Obtenció de la documentació i informació
a)

Entitat: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

b)

Domicili: Passeig del Taulat, 266-270

c)

Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08019.

d)

Codi NUTS: ES511

e)

Telèfon: 934831000.

f)

Adreça electrònica: contractacio.tsf@gencat.cat

g)

Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/bsf

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins la data de termini de presentació d’ofertes.
Horari d’atenció: Horari de d'atenció de la Secció de Contractació: De dilluns a divendres de 8:00 h a
15:00

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Serveis de manteniment, actualització i desenvolupament de noves
funcionalitats o millora de les existent de la pàgina web voluntariat.gencat.cat i de l’aula virtual del
pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya

b) Admissió de pròrroga: prorrogable fins a 4 anys més.
c) Divisió en lots: 2 lots.
c.1. Número de lot: 1.
c.1.a) Descripció del lot: Servei de manteniment, actualització i desenvolupament de noves
funcionalitats o millora de les existents de la pàgina web voluntariat.gencat.cat
c.1.b) Lloc d'execució: Catalunya.
c.1.c) Termini d'execució: De l’1 de gener de 2020, o l’endemà de la signatura del contracte si fos
posterior, fins el 31 de desembre de 2020.
c.1.d) Establiment d'un acord marc: no.
c.1.e) Codi CPV: 7250000-0.
c.1.f) Codi NUTS: ES51.
c.2. Número de lot: 2.
c.2.a) Descripció del lot: Serveis de manteniment, actualització i desenvolupament de noves
funcionalitats o millora de les existents de l’aula virtual del Pla de formació de l’associacionisme i el
voluntariat de Catalunya
c.2.b) Lloc d'execució: Catalunya.
c.2.c) Termini d'execució: De l’1 de gener de 2020, o l’endemà de la signatura del contracte si fos
posterior, fins el 31 de desembre de 2020.
c.2.d) Establiment d'un acord marc: no.
c.2.e) Codi CPV: 7250000-0.
c.2.f) Codi NUTS: ES51.

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinari, de despesa anticipada.
c) Procediment: obert.
e) S’aplica un acord marc: no.
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f) S’aplica una subhasta electrònica: no.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 181.254,25 euros, sense IVA.
b) Import de sortida (sense IVA): 36.250,85 €
IVA aplicable (21%): 7.612,68 €
Pressupost total base de licitació: 43.863,53 €
Import sortida
(IVA exclòs):

%
IVA

Import IVA:

Import amb
IVA inclòs:

22.511,24 €

21%

4.727,36 €

27.238,60 €

13.739,61 €

21%

2.885,32 €

16.624,93 €

36.250,85 €

21%

7.612,68 €

43.863,53 €

Lot 1 Servei de manteniment, actualització i
desenvolupament de noves funcionalitats o
millora de les existents de la pàgina web
voluntariat.gencat.cat
Lot 2: Serveis de manteniment, actualització
i desenvolupament de noves funcionalitats o
millora de les existents de l’aula virtual del
Pla de formació de l’associacionisme i el
voluntariat de Catalunya
TOTAL

-6 Admissió de variants
No

-7 Garanties
Provisional: no. Definitiva: 5 % de l’adjudicació.

-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No, objecte contractual no comprés en cap grup, subgrup de classificació
empresarial.
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b) Solvència econòmica i financera:
Les empreses hauran d’acreditar una xifra global de negocis referida al millor exercici, dins dels tres
darrers, igual o superior al llindar del lot o al sumatori dels imports dels llindars dels lots als quals es
licita, segons els següents llindars mínims:
-

Lot 1:
Lot 2:
Lot 1 i 2:

20.000,00 €
12.000,00 €
32.000.00 €

L’empresa que sigui requerida per acreditar solvència econòmica i financera haurà de presentar els
comptes anuals, en què figuri el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. S’haurà
d’acreditar la presentació davant de l’organisme oficial corresponent.
En cas que l’empresa no tingui obligació de presentació de comptes davant organisme oficial, haurà
de presentar una declaració sobre aquest fet i presentar els comptes legalitzats.
En cas que l’empresa no tingui obligació de presentació de comptes davant organisme oficial ni de
legalitzar comptes, haurà de presentar una declaració sobre aquest fet i haurà de presentar els
comptes signats del representant legal.
c) Solvència tècnica o professional:
Solvència tècnica: Import mínim de l’anualitat de major execució (d’entre les 3 anteriors de
l’empresa licitadora) en serveis d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del
contracte, igual o superior al llindar del lot o al sumatori dels llindars dels lots als quals licita.
-

Lot 1:
Lot 2:
Lot 1 i 2:

20.000,00 €
12.000,00 €
32.000.00 €

L’empresa que sigui requerida per acreditar solvència tècnica o professional haurà de presentar una
relació signada dels principals serveis d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte
del contracte, realitzats en l’any de major execució, dins dels darrers tres anys, que inclogui
descripció del servei, import, dates i destinatari, acompanyada dels certificats dels receptors, públics
o privats, que acreditin la realització de la prestació.
Si es tracta d’una empresa de nova creació: títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels
directius de l’empresa i en particular, del responsable o responsables de l’execució del contracte, així
com dels tècnics encarregats directament de la mateixa.

-9 Criteris d’adjudicació
Les propostes corresponents caldrà presentar-les en dos sobres diferenciats: el sobre B amb els
criteris dependents d’un judici de valor i el sobre C amb els criteris quantificables automàticament.
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Qualsevol informació del sobre C que consti en el sobre B suposarà l’exclusió de la participació en el
procés.
Els criteris d’adjudicació del lot 1, sobre una puntuació màxima de 100 punts, són els següents:
1. CRITERIS DEPENDENTS DE JUDICI DE VALOR DEL LOT 1 (SOBRE B): la puntuació màxima
serà de 49 punts
Es ponderaran les diferents propostes per a dur a terme els serveis objecte del contracte, tenint en
compte la descripció detallada i per fases de les tasques que s’han d’executar i en funció de les
especificacions fetes al plec de prescripcions tècniques.
S’admet declaració de confidencialitat pel que fa als apartats 1.1.1 a), b) i c) i 1.1.2 de la proposta
tècnica del projecte
1.1 Proposta tècnica i metodològica del pla de treball que contempli els següents continguts (fins a
49 punts):
1.1.1 Proposta de desenvolupament web i proposta metodològica de pla de treball (fins a 39 punts):
a. Proposta de millora de l’accessibilitat pels usuaris en l’ús de la plataforma (fins a 5
punts). Es valorarà la proposta pels quatre principis de disseny accessible, en funció
del grau en conjunt de: perceptibilitat, operativitat, robustesa i comprensibilitat.
b. Proposta de millora de la usabilitat per als usuaris en l’ús de la plataforma (fins a 5
punts). Es valorarà la proposta per a la millora de la interacció de l’usuari, de la
facilitat de navegació, de la facilitat amb la qual es troba la informació i de la
interactivitat web.
c. Proposta de noves funcionalitats i/o actualització de les existents (fins a 12 punts). Es
valorarà la proposta per actualitzar les funcionalitats de la plataforma i també la
proposta de les noves funcionalitats per millorar l’eficiència de la plataforma i
vinculades amb les finalitats del projecte.
d. Sistema de gestió d’incidències i la seva resolució (fins a 10 punts). Es valorarà el
sistema de gestió i resolució d’incidències proposat tenint en compte la facilitat d’ús
del sistema i la capacitat de recollida de la informació per resoldre i fer un millor
seguiment de les incidències que es produeixin.
e. Proposta formativa per l’ús de la plataforma pels usuaris (fins a 7 punts). Es valorarà
la proposta formativa dirigida als diferents perfils d’usuaris de voluntariat.gencat.cat
per millorar la seva autonomia i eficiència.
1.1.2 Avaluació i seguiment (fins a 10 punts)
Es valorarà la proposta presentada per fer el seguiment i avaluar el sistema, per poder proposar
aquells canvis de la plataforma que millorin l’eficiència i gestió del projecte.
2. CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT DEL LOT 1 (SOBRE C): fins a un màxim de 51
punts
2.1 Criteri de qualitat quantificable automàticament. Temps de resposta a les incidències (2 punts)
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Es valorarà el compromís del proveïdor de respondre en un termini inferior a les 8 h que estipula el
plec per la resposta diària de les incidències (exceptuant les que es donen en cap de setmana)
- Compromís de respondre les incidències en un termini màxim de 4 hores (2 punts)
- No compromís de respondre les incidències en un termini màxim de 4 hores (0 punts)
2.2 Oferta econòmica (fins a un màxim de 49 punts):
-

L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació
I la resta d’ofertes rebran la puntuació proporcional d’acord amb la fórmula següent:

PUNTUACIÓ = oferta més econòmica x puntuació màxima
Oferta que es valora
La valoració de l’oferta econòmica es realitzarà prenent com a referència l’import ofertat per
l’empresa, exclòs l’IVA.

Els criteris d’adjudicació del lot 2, sobre una puntuació màxima de 100 punts, són els següents:
1. CRITERIS DEPENDENTS DE JUDICI DE VALOR DEL LOT 2 (SOBRE B): la puntuació màxima
serà de 49 punts
Es ponderaran les diferents propostes per a dur a terme els serveis objecte del contracte, tenint en
compte la descripció detallada i per fases de les tasques que s’han d’executar i en funció de les
especificacions fetes al plec de prescripcions tècniques.
S’admet declaració de confidencialitat pel que fa als apartats 1.1.1 a), b) i c), 1.1.2 i 1.1.3 de la
proposta tècnica del projecte
1.1 Proposta tècnica i metodològica del pla de treball que contempli els següents continguts (fins a
49 punts):
1.1.1 Proposta de desenvolupament web i proposta metodològica de pla de treball (fins a 34 punts):
a. Proposta de millora de l’accessibilitat pels usuaris en l’ús de la plataforma (fins a 5
punts). Es valorarà la proposta pels quatre principis de disseny accessible, en funció
del grau en conjunt de: perceptibilitat, operativitat, robustesa i comprensibilitat.
b. Proposta de millora de la usabilitat per als usuaris en l’ús de la plataforma (fins a 5
punts). Es valorarà la proposta per a la millora de la interacció de l’usuari, de la
facilitat de navegació, de la facilitat amb la qual es troba la informació i de la
interactivitat web.
c. Proposta de noves funcionalitats i/o actualització de les existents (fins a 10 punts). Es
valorarà la proposta per actualitzar les funcionalitats de la plataforma i també la
proposta de les noves funcionalitats per millorar l’eficiència de la plataforma i
vinculades amb les finalitats del projecte.
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d. Sistema de gestió d’incidències i la seva resolució (fins a 7 punts). Es valorarà el
sistema de gestió i resolució d’incidències proposat tenint en compte la facilitat d’ús
del sistema i la capacitat de recollida de la informació per resoldre i fer un millor
seguiment de les incidències que es produeixin.
e. Proposta formativa per l’ús de la plataforma pels usuaris (fins a 7 punts). Es valorarà
la proposta formativa dirigida als diferents perfils d’usuaris de voluntariat.gencat.cat
per millorar la seva autonomia i eficiència
1.1.2 Proposta concreta d’interacció i col·laboració amb el projecte global en relació a la creació i/o
manteniment de les dinàmiques pròpies dels projectes col·laboratius i plurals (fins a 5 punts). Es
valorarà més positivament la proposta que presenti un pla de treball que faciliti en un grau més
elevat la interacció amb la resta d’actors vinculats al projecte per facilitar el treball conjunt entre tots
ells.
1.1.3 Avaluació i seguiment (fins a 10 punts)
Es valorarà la proposta presentada per fer el seguiment i avaluar el sistema, per poder proposar
aquells canvis de la plataforma que millorin l’eficiència i gestió del projecte.
2. CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT DEL LOT 2 (SOBRE C): fins a un màxim de 51
punts
2.1 Criteri de qualitat quantificable automàticament. Temps de resposta a les incidències (2 punts)
Es valorarà el compromís del proveïdor de respondre en un termini inferior a les 8 h que estipula el
plec per la resposta diària de les incidències (exceptuant les que es donen en cap de setmana)
- Compromís de respondre les incidències en un termini màxim de 4 hores (2 punts)
- No compromís de respondre les incidències en un termini màxim de 4 hores (0 punts)
2.2 Oferta econòmica (fins a un màxim de 49 punts):
-

L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació
I la resta d’ofertes rebran la puntuació proporcional d’acord amb la fórmula següent:

PUNTUACIÓ = oferta més econòmica x puntuació màxima
Oferta que es valora
La valoració de l’oferta econòmica es realitzarà prenent com a referència l’import ofertat per
l’empresa, exclòs l’IVA.

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte
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Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de foment de la igualtat entre homes i
dones en el treball, s’estableix com a condició especial d’execució la no utilització de llenguatge
sexista en cap document escrit ni visual relacionada amb el contracte.
També constitueix condició especial d’execució que l’empresa adjudicatària garanteixi a les persones
adscrites a l’execució del contracte, durant tota la seva vigència, l’aplicació i manteniment de les
condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu sectorial aplicable, així com el cobrament
puntual de les retribucions.
En cas d’incompliment o cada reiteració d’incompliment de les condicions especials d’execució del
contracte s’estableix una penalitat del 3% de l’import del contracte o, si s’escau, de la pròrroga, IVA
exclòs. Així mateix, a les condicions especials d’execució se li atribueixen del caràcter d’obligacions
contractual essencials, i el seu incompliment pot ser causa de resolució del contracte.
Clàusula ètica:
1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal al
servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o
indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma
transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació d’acord
amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals.
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i d’integritat
que formen part de la relació contractual.
2. Els licitadors, contractistes i subcontractistes 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 objecte 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.
d) 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.).
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e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible
conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte
amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una situació
d’aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement
de l’òrgan de contractació.
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) A més, el contractista haurà de 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 i que la legislació de transparència i la
normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes 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.
3. Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es comprometen
a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer
operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre
control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.
4. Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials d’execució
del contracte.
5. Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents:
- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2 s’estableix una penalitat mínima
de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de
forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà
determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici
derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del
10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del
contracte.
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2 l’òrgan de contractació donarà
coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència.
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 2 l’òrgan de contractació ho posarà
en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en coneixement
de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin competents per
raó de la matèria.
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-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE
No procedeix la publicació.

-12 ACP aplicable al contracte
Sí

-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 25 de novembre de 2019 a les 17:00.
b) Documentació que cal presentar: 3 sobres
c) Presentació d’ofertes: mitjançant sobre digital.
Entitat: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Domicili i localitat: Passeig del Taulat, 266-270 Barcelona CP: 08019.
Documentació que cal presentar: sobre A – Documentació general ; sobre B – Documentació amb
l’oferta tècnica; sobre C - oferta econòmica.
Adreça electrònica: contractacio.tsf@gencat.cat
-Possibilitat de presentar ofertes: a tots els lots.
-Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: no.
d) S’utilitzen les comandes electròniques: sí.
e) S’accepta la facturació electrònica: sí.
f) S’utilitza el pagament electrònic: sí.
g) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: no escau.
h) Criteris objectius de selecció dels candidats: no.
i) El procediment no es desenvoluparà en fases successives.

-14 Obertura de proposicions
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a) Entitat: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
b) Lloc: Passeig del Taulat, 266-270 Barcelona CP: 08019.
c) Data d’obertura del sobre B: 29 de novembre de 2019.

-15 Despeses d'anunci
No hi ha despesa.

-16 Llengües per a redactar ofertes
Català, castellà, aranès.

-17 Recurs
D’acord amb allò establert a l’apartat VII del Plec de Clàusules Administratives.

- 18 El contracte no està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea.

Director de Serveis
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