CONVOCATÒRIA D’UNA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT REFERENT A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT D’UN PROGRAMARI DE GESTIÓ
INTEGRAL PER A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL ORIENTADA A LA DADA ÚNICA.

1. ENS CONVOCANT.
Ajuntament d’Amposta – Plaça de l’Ajuntament, 3-4, 43870 Amposta.
Amb motiu de la obligatorietat de la implantació de l’administració electrònica, l’Ajuntament
d’Amposta ha de disposar del programari de gestió fonamentat en la dada única que permeti
complir amb les obligacions que se’n deriven de l’administració electrònica.

2. FINALITAT.
Com a pas previ a la preparació del plec de prescripcions tècniques reguladores del
procediment d’adquisició d’aquesta solució integral basada en la dada única, es considera
necessari realitzar una consulta preliminar del mercat, d’acord amb el que disposa l’article 115
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.
La finalitat de dita consulta preliminar del mercat és la de poder determinar quines són les
diferents possibilitats que es disposen actualment en el mercat i la seva valoració econòmica
aproximada.
Així mateix es busca obtenir un major coneixement per tal de poder definir les prescripcions
tècniques en un futur procediment de licitació d’aquella solució que més s’ajusti a les
necessitats definides.

3. PARTICIPANTS.
La present consulta preliminar de mercat és oberta, podent participar totes aquelles persones
físiques o jurídiques interessades en presentar les seves propostes o solucions en relació amb
l’objecte de la consulta.
Es posa de manifest que aquesta consulta no és vinculant a efectes contractuals.
El caràcter informatiu de les propostes determina que la seva presentació en aquesta
consulta preliminar de mercat no impedirà la presentació d’ofertes en el moment de la
licitació que eventualment es pugui convocar amb posterioritat.

4. DESENVOLUPAMENT DE LA CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCAT.
En el perfil del contractant de l’Ajuntament d’Amposta a la Plataforma de Contractació Pública
de la Generalitat, es publicarà tota la documentació relativa a la consulta. Dins del termini que
s’especifica, els participants podran fer arribar les seves solucions.

El procediment de la consulta serà el següent:
• Les empreses interessades poden efectuar consultes i preguntes a la consulta. Les
respostes es publicaran a l’apartat “Tauler d’anuncis” de l’espai de la consulta del
procediment a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
• Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta consulta, les empreses que ho
vulguin s’han de subscriure com a interessades en aquesta, a través del servei de
subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a
disposició a l’adreça web del perfil del contractant de l’Ajuntament, accessible a la
Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat. Aquesta subscripció permetrà
rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones subscrites
de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb la consulta preliminar del mercat.
Les empreses interessades a participar a la consulta podran realitzar tantes reunions com
siguin necessàries a la seu de l’Ajuntament d’Amposta, prèvia petició al correu electrònic
informatica@amposta.cat amb l’objectiu de recopilar quanta informació sigui precisa per
conèixer amb detall les necessitats a cobrir.
Un cop rebuda la documentació dels participants, l’Ajuntament podrà dirigir-s’hi per tal
d’obtenir informacions i respostes específiques en relació amb aquesta. En qualsevol
moment, es podran sol·licitar reunions presencials individualitzades, trucades telefòniques o
comunicacions telemàtiques per resoldre aquelles qüestions o dubtes que sorgeixin en
relació amb la informació aportada pels participants.
Quan els tècnics de l’Ajuntament responsables de la present consulta preliminar considerin
suficient el grau d’informació obtinguda dels diferents participants per elaborar les
prescripcions tècniques es donarà per finalitzat el procediment de consulta.
L’us que es farà de les informacions i documents facilitats pels participants en la present
consulta preliminar del mercat restarà emmarcat exclusivament dins de la definició de les
prescripcions tècniques de l’eventual procediment de contractació que es produeixi a
posteriori. Per aquest motiu, el nivell de confidencialitat de les informacions aportades no
podrà assolir un grau tant alt que impedeixi l’acompliment de l’objectiu de la consulta. Tot i
que es respectaran aquells aspectes concrets que es classifiquin com a confidencials per part
dels participants per contenir secrets tècnics o comercials, no s’admetran declaracions
genèriques que declarin tots els documents o informació proveïda com a confidencials. En
aquest sentit es recomana que els participants es limitin a aportar la informació necessària
per resoldre els plantejament de la consulta. L’Ajuntament d’Amposta es compromet a no
revelar a la resta de participants les solucions proposades pels altres.
Les dades personals recollides durant la consulta preliminar del mercat seran incorporades al
fitxer d’administració de l’Ajuntament d’Amposta.

5. DESPESES ECONÒMIQUES.
La consulta preliminar del mercat és de caràcter precontractual, i per tant, les propostes dels
participants es realitzaran a títol informatiu, de forma que l’Ajuntament d’Amposta no
adquireix cap compromís econòmic sobre les mateixes. De la mateixa forma, les despeses

econòmiques derivades de la participació en la consulta preliminar del mercat serà a càrrec
dels propis participants.

6. TERMINI.
El termini per participar en la present consulta preliminar del mercat finalitzarà el dia 25 de
setembre de 2018 a les 14,00 hores.
Per qualsevol dubte, els interessats hauran d’enviar un correu electrònic a
informatica@amposta.cat. Cal que en el correu s’indiquin les dades de l’empresa, de la
persona de contracte, telèfon i correu electrònic, identificant l’assumpte amb “CPM
programari gestió integral”.
Cas que les consultes es considerin d’interès general, aquestes es publicaran conjuntament
amb les respostes al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Amposta, en un document sota el
nom de “Comunicacions”.
Finalitzat el termini de participació, es procedirà a la publicitat de les solucions aportades per
les empreses participants en la present consulta preliminar del mercat.

Amposta, 4 de setembre de 2018.
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