ANUNCI
Del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori pel qual es fa
pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. PTOP-2022-39).
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.
b) Dependència que tramita l'expedient: Departament de la Vicepresidència i de Polítiques
Digitals i Territori.
c) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
d) Número d'expedient: PTOP-2022-39.
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.
b) Domicili: Av. Josep Tarradellas 2-6
c) Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08029.
d) Codi NUTS: ES51.
e) Telèfon: 934958000.
f) Adreça electrònica: contractacio.tes@gencat.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tes
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: La informació addicional que se sol·liciti
per part de les empreses licitadores sobre els plecs i documentació complementària s’ha de
facilitar, almenys, sis dies abans de la data límit fixada per a la recepció d’ofertes, d’acord
amb allò establert per l’article 138.3 de la Llei de contractes del sector públic sempre que
hagi estat sol·licitada com a mínim dotze dies abans d’aquesta mateixa data, tal i com
estableix el Plec de clàusules administratives particulars.
Per tant, per a l’elaboració de la seva oferta el remetem a la informació ja publicada a la
Plataforma de serveis de contractació publica, i als diaris oficials, en el seu cas.
Horari d’atenció: 8 a 15 hores
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: PTOP-2022-39. Execució d'operacions de conservació integral
dels sistemes, programari i maquinari del Centre de Control Viari de Catalunya (CCVC), dels
túnels que gestiona (equipaments i obra civil) i dels seus accessos.
b) Admissió de pròrroga: prevista una pròrroga per un període de 12 mesos.
c) Divisió en lots i número de lots/ d’unitats: No.
d) Lloc d'execució: Catalunya.
e) Termini d'execució: El termini de durada del contracte és de 48 mesos a comptar des de
la data de formalització.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 50230000-6
h) Codi NUTS: ES51.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: Anticipada.
c) Procediment: obert.
d) S’aplica un acord marc: No.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 62.749.339,83 euros.
b) Import total IVA inclòs: 55.489.223,08 euros.
c) Import total IVA exclòs: 45.858.862,04 euros.
IVA suportat: 21 %.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs.

a)

-8 Requisits específics del contractista
Classificació empresarial (com a criteri d’acreditació alternatiu a la solvència):

b)

Solvència Econòmica:
Article 87.1.a) LCSP: Volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit a l’any de major
volum de negoci dels darrers tres anys per un import igual o superior a: 17.197.073,27 €
L’acreditació de la suficiència d’aquest mitjà de solvència s’ha de fer mitjançant l’aportació
dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresa està inscrita en
aquest registre, i en cas contrari pels dipositats al registre oficial en el qual estigui inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el volum anual de
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.

Solvència tècnica o professional
Article 90.1.a) LCSP: Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar
naturalesa als que constitueixen l’objecte del contracte executats durant els darrers tres anys
que inclogui: import, dates i destinatari, públic o privat. Els serveis o treballs efectuats
s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una
declaració de l’empresari acompanyada de la documentació de què disposi que acrediti la
realització de la prestació. L’import anual acumulat que l’empresa ha d’acreditar com
executat durant l’any de major execució dels últims tres anys, en treballs d’igual o similar
naturalesa que els de l’objecte del contracte, és de: 8.025.300,86 €.
c)

En relació amb el formulari del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) en la “Part
IV: Criteris de selecció” l’operador econòmic pot emplenar únicament la secció A: Indicació
global relativa a tots els criteris de selecció, ometent qualsevol altra secció de la part IV.
- 9 Criteris d’adjudicació: els criteris d'adjudicació i llur ponderació es troben detallats a la
clàusula vintena del Plec de clàusules administratives particulars i són els següents:
1. Criteris valorables de forma automàtica:
1.1. Oferta econòmica: fins a 30 punts.
1.2. Altres criteris avaluables mitjançant fórmules: 30 punts.
2. Criteris sotmesos a judici de valor: 40 punts.
-10 Condicions especials d’execució:
Aplicació de protocols que garanteixin la qualitat i de gestió mediambiental del contracte.
Concretament, s’aplicaran protocols assumibles dins Certificats ISO:







Gestió de qualitat (ISO 9001)
Gestió ambiental (ISO 14001)
Seguretat i salut laboral (OHSAS 18001)
Gestió energètica (ISO 50001)
Gestió seguretat vial (ISO 39001)
Seguretat de la informació (ISO 27001)

D'acord amb l'article 202 LCSP, s'estableix la següent condició especial d'execució de
caràcter social:
- Amb la finalitat de conciliar la vida personal, laboral i familiar, l’exigència de condicions
relatives al treball: Les empreses contractistes, durant l’execució del contracte, han d’establir
mesures que afavoreixin la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar de les persones
que intervenen en l’execució del contracte, que poden ser l’adequació d’horaris a horaris a
les escoles, teletreball, suport econòmic per sufragar despeses d’escoles infantils o centres
d’atenció a persones dependents i altres.
Totes les condicions especials d’execució són exigides igualment a tots els subcontractistes
que participin en la seva execució.

Es consideren obligacions contractuals essencials als efectes que assenyala la lletra f) de
l’article 211 LCSP, a més dels recollits a l’apartat G.3:
· L’obligació del Contractista de guardar secret respecte les dades o antecedents que no
essent públics o notoris estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.
· Les obligacions previstes en relació amb la prevenció de riscos laborals i a la
subcontractació, i l’incompliment de l’obligació per part de l’empresa Contractista del
deure d’afiliació i alta en la Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del
contracte.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: el dia 26 d’octubre de 2021.
-12 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: veure l’anunci de licitació a la plataforma.
b) Documentació que cal presentar: la que requereix el Plec de clàusules administratives
particulars.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació Electrònica: Sobre digital
d) S’accepta la facturació electrònica: sí
-13 Obertura de proposicions amb criteris d’adjudicació sotmesos a fórmules o d’apreciació
automàtica
a) Entitat: Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.
b) Lloc: av. Josep Tarradellas, 2-4-6 Barcelona (08029).
c) Data: veure l’anunci de licitació a la plataforma.
d) Hora: veure l’anunci de licitació a la plataforma.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L’acte públic d’obertura del sobre
corresponent als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules o
d’apreciació automàtica es farà mitjançant la utilització de l’eina col·laborativa TEAMS, que
permet fer el seguiment d’aquest acte en directe per part dels licitadors interessats.

La directora de Serveis
Teresa Prohias i Ricart
Signat electrònicament

