ANUNCI DE CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT PER A LA CONTRACTACIÓ
D’UN APLICATIU DE GESTIÓ I SEGUIMENT DE SERVEIS DE NETEJA I
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

La present consulta té el seu fonament en l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP)

1. Objecte del contracte
Implantació d’un aplicatiu de gestió i seguiment de serveis de neteja i d’escombraries.
2. Finalitat de la consulta preliminar
Per a la redacció d’aquest plec resulta necessari plantejar una que considera necessari
plantejar una consulta preliminar sobre els temes següents:
a) Seguiment del servei recollida: vehicles, treballadors, horaris, contenidors, rutes,
papereres, SLA...
b) Seguiment de servei de neteja de la via pública: vehicles, treballadors, horaris,
SLA...
c) Seguiment del personal mecànics,
d'entrada/sortida, assignació vehicles...

encarregats

i

capatassos:

controls

d) Funcionalitats de gestió del servei: informes, incidències, certificacions.
e) Connectivitat amb aplicacions terceres.
f) Possibilitats de serveis: cloud, on premise.
g) Tipologia de llicenciament.
El resultat es concretarà en característiques genèriques, exigències generals o fórmules
abstractes que assegurin una millor satisfacció dels interessos públics i que no comportin cap
avantatge respecte a l’adjudicació del contracte a les empreses participants.
3. Metodologia d’intervenció de la consulta preliminar
Les empreses interessades a participar-hi disposen d’un termini de set dies naturals, a partir
de la data de publicació de l’anunci en el Perfil de contractant, per enviar un correu electrònic
a l’adreça agalan@ajmataro.cat per concertar una entrevista.
4. Confidencialitat
L’Ajuntament de Mataró en cap cas durant el procés de consultes no pot revelar als
participants les solucions proposades pels altres participants, i només l’Ajuntament pot

conèixer íntegrament aquestes solucions. L’Ajuntament, així mateix, es compromet a
guardar la confidencialitat requerida, si s’escau, per les entitats consultades, amb el ben entès
que no és possible fer declaracions genèriques de confidencialitat i que qualsevol declaració
de confidencialitat ha de respondre al secret comercial o industrial.

5. Altres
Un cop efectuades aquestes consultes preliminars i realitzat i publicat l’informe final,
l’Ajuntament es reserva el dret de convocar o no una licitació posterior per a la prestació del
servei objecte d’aquestes consultes preliminars.
La participació en les consultes no impedeix la intervenció posterior en el procediment de
contractació que, si s’escau, es tramiti.

