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CONTRACTE SERVEIS
Procediment Obert Simplificat (159. 6 LCSP)
CONTRACTE: SERVEIS D'ENGINYERIA TECNOLÒGICA PER A ASSEGURAR EL FUNCIONAMENT DE
LA INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET, AMB
MESURES SOCIALMENT RESPONSABLES.
Exp. Núm. 2021-SE-OSA-12
Tramitació ordinària

QUADRE RESUM DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
A. PODER ADJUDICADOR.
Administració contractant
Servei gestor
Òrgan de contractació
Valoració d’ofertes
Adreça de l’òrgan de contractació
Correu electrònic
TERMINI PRESENTACIÓ D’OFERTES

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Servei de Sistemes d’Informació
Junta de Govern Local
Mesa de contractació
Plaça de la Vila, 1
serveicontractacio@gramenet.cat
10 dies HÀBILS

B. NECESSITAT I DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE. CL. 1 PCAP
Necessitats: El grau d’informatització assolit per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet precisa d’una
important infraestructura tecnològica Aquesta infraestructura tecnològica de caràcter físic i/o virtualitzats, es
complementa amb un conjunt de sistemes de la plataforma windows (sistema operatiu windows, internet
information server, base de dades microsoft SQLServer, sistemes de desenvolupament en diferents
llenguatges de programació, active directory, servidors exchange, directives de seguretat, symantec, sophos,
paquets ofimàtica, citrix, etc) i altres que funcionen sobre la plataforma linux (Cisco, Apache, JBoss, Tomcat,
IPTables, Zimbra, Samba, Typo3, Squid, etc).
El manteniment de tots aquests sistemes és una tasca complexa que no es pot assolir íntegrament pel
personal del servei tan per la manca de recursos en relació a les tasques a realitzar com per la dificultat de la
posada al dia dels tècnics del servei en relació a la velocitat en que els sistemes evolucionen, per la qual
cosa, l’ajuntament no compta amb mitjans propis per a la prestació d’aquests serveis.
Això comporta la necessitat de contractar serveis externs que cobreixin l’assessorament i manteniment de la
xarxa (networking), el manteniment de les solucions implantades basades en programari lliure i el
manteniment dels sistemes relacionats amb la seguretat.
Objecte: El present contracte té com a objecte la prestació d’un servei
d’enginyeria tecnològica per assegurar el funcionament de la infraestructura
informàtica de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

CPV:.
50324100-3 Serveis de
manteniment de sistemes.

La prestació d’aquest servei ha de servir per donar suport al Servei de sistemes
d’informació d’aquest Ajuntament, sota la supervisió dels tècnics informàtics del
mateix

50332000-1 Serveis de
manteniment
d’infraestructura de
telecomunicacions.

Complementàriament la finalitat del contracte:
- S’insereix dintre la política de promoció de la igualtat d’oportunitats entre
homes i dones.

72200000-7 Serveis de
programació de software i
de consultoria
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C. LICITACIÓ PER LOTS/SUBLOTS/PARTIDES. CL. 1 PCAP

Possibilitat de licitar per lots:
NO. Justificació:
Aquest contracte no és susceptible de ser dividit en lots degut a que per a les tasques pròpies a dur a terme
pot ser necessari que intervinguin els diferents tipus de perfil tècnic necessaris i, per tant dividir la prestació
del servei podria ser contraproduent per a la bona execució d’aquest al requerir-se d’una coordinació
suplementària per part dels tècnics del Servei de sistemes d’Informació.

D. CONTRACTE RESERVAT. CL. 1 PCAP

NO

E. PRESSUPOST ESTIMAT BASE DE LICITACIÓ. CL. 2 PCAP
Pressupost estimat de licitació (IVA Tipus d’IVA aplicable 21 %
exclòs)
32.850,00 €
Import IVA: 6.898,50€
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU: PREUS UNITARIS/HORA

Pressupost estimat base de licitació
amb IVA:
39.748,50 €

L’ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost base de licitació ja que aquesta quantia es considera
estimativa i te el caràcter de pressupost màxim i limitatiu d’aquest contracte condicionat a la quantia de serveis
que efectivament realitzi l’empresa contractista en funció dels serveis requerits, aplicant els corresponents preus
unitaris.
Segons el següent detall de desglossament del pressupost net total ANUAL del contracte:

Previsió d’hores
anual

Cost anual
previst

Cost Tècnic programador web expert en
40,00€
PHP i certificat en TYPO3

150

6.000,00€

Cost Tècnic de Sistemes i Xarxes de
50,00€
Comunicacions

150

7.500,00€

Cost Enginyer Superior especialista en
65,00€
consultoria tecnològica

45

2.925,00€

Perfil

Preu/hora

TOTAL ANUAL

16.425,00€

Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores que ha d’executar el
contracte amb les següents categories professionals i nombre de persones, segons s’especifica en el PPT.

Tècnic/a programador/a web expert en PHP i certificat en
TYPO3
Costos directes unitaris
Cost
Cost hora tècnic
31,00€
Desplaçaments, vehicle, materials, mitjans auxiliars
1,50€
TOTAL costos directes unitaris
32,50
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Costos indirectes anuals
Despeses gestió

Marge de benefici
TOTAL costos indirectes anuals

Preu Hora Tècnic Programador

1,50€
6,00€
7,50 €

40,00 €

Tècnic/a de Sistemes i Xarxes de Comunicacions
Cost
38,50€
2,00€
40,50

Costos directes unitaris
Cost hora tècnic
Desplaçaments, vehicle, materials, mitjans auxiliars
TOTAL costos directes unitaris
Costos indirectes anuals
Despeses gestió

Marge de benefici
TOTAL costos indirectes anuals

Preu Hora Tècnic de Sistemes

2,00€
7,50€
9,50 €

50,00 €

Enginyer/a superior especialista en consultoria tecnològica
Cost
50,00€
2,50€
52,50

Costos directes unitaris
Cost hora tècnic
Desplaçaments, vehicle, materials, mitjans auxiliars
TOTAL costos directes unitaris
Costos indirectes anuals
Despeses gestió

Marge de benefici
TOTAL costos indirectes anuals

Preu Hora Enginyer/a superior

2,50€
10,00€
12,50 €

65,00 €

El preu s’entendrà comprensiu de la totalitat del servei. Els preus consignats son indiscutibles, no s’admeten
prova alguna d’insuficiència i porten implícit de manera expressa:
El pressupost màxim s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat dels costos derivats de l’execució de l’objecte del
contracte. Els preus consignats son indiscutibles, no s’admeten prova alguna d’insuficiència i porten implícit de
manera expressa les despeses detallades a la clàusula 2 del PCAP i a més les següents:
El contracte s’adjudicarà per la totalitat del contracte. Tot i això, l’ajuntament no resta obligat a exhaurir el
pressupost base de licitació ja que aquesta quantia es considera estimativa i te el caràcter de pressupost màxim
i limitatiu d’aquest contracte condicionat a la quantia de serveis que efectivament realitzi l’empresa contractista
en funció de les prestacions requerides, aplicant el preu d’adjudicació del/s corresponents preu/s unitari/s.
Al ser un contracte basat en preus unitaris, el nombre d’unitats de serveis pot variar respecte al pressupost
orientatiu estimat, en funció de les necessitats de cada moment.
Els licitadors han de realitzar una única oferta econòmica, a partir de la qual es calcula la baixa única sobre el
preu de licitació. Aquest percentatge es repercutirà per a cadascun dels preus unitaris que s’estableixen en el
model de proposició econòmica.
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F. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) . CL. 2 PCAP
Pressupost licitació
32.850,00 €

Pròrroga
16.425,00 €

Modificacions
----------- €

Total
49.275,00 €

G. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. CL. 3 PCAP
Aplicació pressupostària

Projecte comptable
-------

Anualitats previstes
2021,2022, 2023

2600.92008.2270600
Atès que el contracte de serveis per la realització dels treballs a executar durant els exercicis econòmics de
2021,2022 i 2023 comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o realització es subordina al
crèdit que per cada exercici autoritzi els respectius pressupostos municipals, tal com preveu l’article 174 del
RD Legislatiu 2/2004, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que permet adquirir
compromisos per a despeses que afectin exercicis posteriors a aquell en el que s’autoritzen.
H. TERMINI D’EXECUCIÓ. Cl. 4 PCAP
Termini : 2 anys.
Data d’inici: La data d’inici prevista és la data de formalització del contracte.
Pròrroga: SI

Durada de la pròrroga: 1 any.

Termini de preavís: 6 mesos

I. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS. CL. 8 PCAP
Presentació sobre digital. La plataforma del sobre digital no demana el/s document/s justificatiu/s de la
proposta, aquests s’han d’incorporar als annexos preceptius, en cas de presentar-se comprimits el format
admès preferentment és el ZIP.
Es podrà visualitzar la publicació de l’arxiu de la gravació de l’obertura de l’oferta econòmica en la següent
adreça:
https://www.youtube.com/channel/UCDnCMzItQ38sQvuzdshi55Q
J. HABILITACIÓ i SOLVÈNCIA DELS LICITADORS. MITJANS D’ACREDITACIÓ. CL. 10 PCAP
Especial habilitació empresarial o professional NO
Solvència econòmica i financera:
Declaració sobre el volum anual de negocis referit al millor exercici dels 3 últims disponibles, anteriors a la
data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresa. Mínim de solvència: Declarar una xifra de volum IVA exclòs, igual o superior al pressupost de
licitació. En cas que la constitució de l’empresa o l’inici d’activitats sigui inferior a un any comptat des de la
data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional a aquest període.
Solvència tècnica o professional:
Relació dels principals treballs similars realitzats en els últims 3 anys, que inclogui import, data i destinatari.
Mínim de solvència: Declarar haver executat 1 o més contractes similars màxim 4, executats entre la data de
publicació de la convocatòria i l’equivalent del 3è. any anterior, per import total igual o superior a 20.000,00 €
(IVA exclòs).
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Els requisits establerts s’han de complir en tot moment fins a l’adjudicació i formalització del contracte.
De conformitat amb el que s’estableix a l’apartat 6, lletra b) de l’article 159 de la LCSP, no s’exigeix
acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional per a licitar aquest contracte, al
adjudicar-se mitjançant el procediment obert simplificat abreujat.

K. ALTRES DECLARACIONS DELS LICITADORS. CL. 10 PCAP
NO
L. COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA DE MITJANS PELS LICITADORS. CL. 11 PCAP
Compromís d’adscripció de mitjans: SÍ. Aquesta obligació es configura com a obligació essencial del contracte i
el seu incompliment podrà ser objecte de penalització i/o resolució contractual. El personal que s’ofereix a
adscriure al contracte podrà ser substituït per causes imprevistes no resultants de la voluntat del contractista i
sempre i quan el nou personal a adscriure compleixi amb els requisits establerts i tingui de manera prèvia a la
seva adscripció l’aprovació del responsable del contracte.
Per a la prestació dels serveis objecte del contracte el licitador s’haurà de comprometre a dotar-los del personal
suficient i apropiat per cobrir l’horari i els objectius que s’estableixen en el plec de prescripcions tècniques
particulars. En qualsevol cas, la dotació mínima de personal que han de declarar els licitadors per a realitzar el
servei és dels professionals amb la categoria i titulació següent:
El licitador indicarà, per a cada un dels perfils quina titulació i experiència tenen les persones que ofereix per a
la prestació del servei.
-

-

-

Tècnic/a programador/a web expert en PHP i certificat en TYPO3:
o

Enginyer/a tècnic en informàtica o enginyer/a superior en informàtica.

o

Certificació i experiència en administració de la plataforma TYPO3.

o

Experiència en programació d’aplicacions PHP i de plugins per al CMS TYPO3.

o

Mínim 3 anys d’experiència.

Tècnic/a de Sistemes i Xarxes de Comunicacions
o

Enginyer/a tècnic en Informàtica, enginyer superior en informàtica, enginyer tècnic en
telecomunicacions o enginyer superior en telecomunicacions.

o

Experiència en administració d’equips Linux

o

Experiència en administració de xarxes.

o

Mínim 3 anys d’experiència.

Enginyer/a superior especialista en consultoria tecnològica relacionada amb la informàtica i les
telecomunicacions.
o

Enginyer/a superior amb titulació relacionada amb les TIC (enginyer informàtic, enginyer
en telecomunicacions o una altra).

o

Experiència en consultoria de projectes de xarxes.

o

Experiència en consultoria de plataformes de programari lliure.

o

Mínim 5 anys d’experiència.

5

Àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència .
Servei de Contractació
M. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CL. 12 PCAP
Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació de la present contractació fins un màxim de 100 punts
distribuïts en:
Criteris de valoració automàtics

100 punts

valoració

1. Millor oferta econòmica

80 punts

Fórmula

2. Acords de nivell de servei

10 punts

Automàtic

3. Per la major experiència de l’equip tècnic assignat al contracte

10 punts

Automàtic

El detall de distribució dels barems d’aquests criteris és:
1. Oferta econòmica justificada (màxim de 80 punts ). Es valorarà el millor preu hora del servei
d’enginyeria tecnològica. Segons el detall següent:
a)

Preu/hora programador/a web expert/a en PHP i certificat en TYPO3 màxim de 30 punts.
L’import màxim per a aquest concepte és de 40,00 euros (IVA no inclòs). La valoració es realitzarà
aplicant la següent formula:

P 

L O
L  M

R

P correspon a la puntuació obtinguda de la valoració del preu/hora pel programador web expert en
PHP i certificat en TYPO3.
L és l’import màxim del preu/hora pel tècnic/a programador/a web expert en PHP i certificat en
TYPO3 sense IVA (40,00 euros).
O correspon al preu/hora pel tècnic/a programador/a web expert en PHP i certificat en TYPO3, sense
IVA, proposat pel licitador.
M és el valor mínim ofertat pel preu/hora, sense IVA, pel tècnic/a de sistemes i xarxes de
comunicació
R correspon a la puntuació màxima (30 punts).
b) Preu/hora tècnic/a de sistemes i xarxes de comunicació màxim de 30 punts.
L’import màxim per a aquest concepte és de 50,00 euros (IVA no inclòs). La valoració es realitzarà
aplicant la següent formula:

P 

L O
L  M

R

P correspon a la puntuació obtinguda de la valoració del preu/hora pel tècnic de sistemes i xarxes de
comunicació.
L és l’import màxim del preu/hora pel tècnic/a de sistemes i xarxes de comunicació sense IVA (50,00
euros).
O correspon al preu/hora pel tècnic/a de sistemes i xarxes de comunicació, sense IVA, proposat pel
licitador.
M és el valor mínim ofertat pel preu/hora, sense IVA, pel tècnic/a de sistemes i xarxes de
comunicació
R correspon a la puntuació màxima (30 punts).
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c)

Preu/hora enginyer/a superior especialista en consultoria tecnològica relacionada amb la
informàtica i les telecomunicacions, màxim de 20 punts.
L’import màxim per a aquest concepte és de 65,00 euros (IVA no inclòs). La valoració es realitzarà
aplicant la següent formula:

P 

L O
L  M

x R

P correspon a la puntuació obtinguda de la valoració del preu/hora pel enginyer/a superior
especialista en consultoria tecnològica relacionada amb la informàtica i les telecomunicacions.
L és l’import màxim del preu/hora pel enginyer superior especialista en consultoria tecnològica
relacionada amb la informàtica i les telecomunicacions sense IVA (65,00 euros).
O correspon al preu/hora pel enginyer superior especialista en consultoria tecnològica relacionada
amb la informàtica i les telecomunicacions, sense IVA, proposat pel licitador.
M és el valor mínim ofertat pel preu/hora, sense IVA, del enginyer/a superior especialista en
consultoria tecnològica relacionada amb la informàtica i les telecomunicacions.
R correspon a la puntuació màxima (20 punts).

2. Criteris qualitatius. Acords de Nivell de Servei, fins a 10 punts quantificables automàticament,
segons el següent criteri:
Es repartiran els 10 punts equitativament entre tots els paràmetres d'ANS. Donat que hi ha 5 ANS cada ANS
tindrà una puntuació màxima de 2 punts.
Cada paràmetre d'ANS (valor ANS i penalització) s’avaluarà independentment, assignant 1 punt als
paràmetres ANS i 1 punt a la penalització, segons es detalla a continuació:
Valor de l’ANS: Els licitadors que millorin l’ANS en un 50% o més obtindran la puntuació màxima (1 punt).
Per a millores inferiors al 50% del valor mínim de l’ANS exigit per l’Ajuntament la puntuació es calcularà
linealment calculant el percentatge de millora de l’ANS i en funció a aquest 50% màxim de millora. S’aplicarà
la formula següent:

Penalització Màxima: Els licitadors que millorin en un 10% la penalització màxima d’un ANS concret
obtindran la puntuació màxima aplicable a la penalització de l'ANS (1 punt). En cas que la millora sigui
inferior al 10% la puntuació es calcularà de forma lineal segons el percentatge de millora. (p.e. Si un
indicador presenta una penalització d’un 5% en cas de proposar el licitador una penalització d’un 15%
obtindria la puntuació més alta).
3. Criteri qualitatiu. Per la major experiència de l’equip tècnic assignat al contracte, fins a 10
punts
Es valorarà la major experiència de l’equip tècnic per sobre de l’establert en el plec de la manera següent:
1- Tècnic/a programador/a web expert en PHP i certificat en TYPO3: 0,25 punts per any en que millori
els 3 anys d’experiència mínima fins a un màxim de 2 punts.
2- Tècnic/a de Sistemes i Xarxes de Comunicacions: 0,25 punts per any en que millori els 3 anys
d’experiència mínima fins a un màxim de 2 punts.
3- Enginyer/a Superior especialista en consultoria tecnològica relacionada amb la informàtica i les
telecomunicacions: 0,25 punts per any en que millori els 5 anys d’experiència mínima fins a un
màxim d’1 punt.
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Justificació: Declaració de conformitat amb el model de l’annex 2. S’acreditarà aquesta experiència
mitjançant aportació en el seu cas de les corresponents titulacions i curriculum vitae amb el detall de
participació en projectes en l’àmbit per al que es valora o altra documentació acreditativa que es consideri
suficient pel servei gestor.
En cas d’empat un cop aplicats tots els criteris, s’establirà el següent criteri social de desempat:
Tindran preferència les proposicions presentades que acreditin tenir un pla d’igualtat prèviament visat per
l’organisme competent estatal o autonòmic, o, amb el distintiu empresarial equivalent, en cas de persistir
l’empat, la situació de desempat es resoldrà mitjançant els criteris establerts a la cl. 14 del PCAP.
IMPORTANT. Les ofertes no justificades, entenent com a tals aquelles que no annexen tots i cadascun dels
documents establerts en aquest apartat, no seran objecte d’esmena i no serà possible incorporar-los
posteriorment ja que es consideren elements determinants, integradors i essencials que configuren l’oferta,
per afectat al contingut material d’aquesta.
N. OFERTES ANORMALMENT BAIXES. CRITERIS DE REBUIG DE LES OFERTES. CL. 13 PCAP
1.Es rebutjaran les ofertes admeses inicialment que presentin valors anormals o desproporcionats,
entenent els límits per aquesta consideració en el supòsits següents:
a)

Si es presenta un licitador, quan el preu ofertat sigui inferior en un 25 % respecte al pressupost base de
licitació.

b)

Si es presenten dos licitadors, quan el preu ofertat sigui inferior al 20% de l’altra oferta.

c)

Si es presenten tres o més licitadors, quan el preu ofertat sigui inferior en més d’un 10% a la mitjana
aritmètica dels percentatges de baixa de totes les ofertes considerades vàlides.

L’aplicació d’aquests percentatges es realitzarà sobre les ofertes econòmiques en euros, no sobre el
percentatge de baixa de l’oferta.
Altres criteris de rebuig. Cl. 13 PCAP
O. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ. CL. 18 PCAP
CESSIÓ
NO
SUBCONTRACTACIÓ
SÍ. Es podrà subcontractar el 100% de les tasques a realitzar durant l’execució
del contracte sempre i quan el personal subcontractat que s’adscrigui compleixi amb l’experiència i titulació
requerida.

P. ALTRES OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES PER
ESTABLERTES A LA CL. 21, 22 i 23 DEL PCAP:

AQUEST

CONTRACTE.

A MÉS

DE

LES

NO
Q. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. CL. 23 PCAP
A més de la condició especial d’execució establerta a la clàusula 23 del PCAP, el contracte està subjecte a
les següents condicions especials d’execució:
L’empresa contractista estarà obligada a aplicar, en executar les prestacions pròpies del servei, les mesures
destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en el mercat de treball, de conformitat
amb el que preveu la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre homes i dones, i se
li exigirà:
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-

L’ús no sexista del llenguatge en la totalitat dels documents emesos.
La desagregació per sexe dels informes, memòria parcial y/o final que contenguin dades
estadístiques, que, es generin i sempre que aquella sigui factible.
La no exhibició de les persones com inferiors o superiors en dignitat humana en funció del seu sexe,
o com mers objectes sexuals.

Les condicions especials d’execució tenen el caràcter d’obligació contractual essencial i el seu incompliment
podrà esser considerat com a causa de resolució del contracte.

R. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES. CL. 26 PCAP
NO

S. REVISIÓ DE PREUS. PREUS CONTRADICTORIS. CL. 25 I 26 PCAP
REVISIÓ DE PREUS
PREUS CONTRADICTORIS

NO
NO

T. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA. CL. 27 PCAP
Dintre del 15 dies següents al mes vençut a la prestació del servei l’empresa adjudicatària emetrà una
factura corresponent als treballs realitzats durant el mes. Dita factura es desglossarà pel concepte preu/hora
per tipus de tècnic, els tipus de treballs realitzats i el concepte de treball assignat.
El pagament del preu s’abonarà, prèvia presentació de la corresponent factura, la qual haurà de ser
conformada pel Coordinador del Servei de Sistemes d’Informació, i prèvia comprovació de quantitats i
qualitats i amb subjecció als preus i condicions establerts al contracte.

U. PENALITATS ESPECÍFIQUES. CL. 28 PCAP
SÍ. En cas que, per causes imputables al contractista, s’incompleixin els Acords de Nivell de Servei,
s’aplicaran les penalitzacions establertes a l’apartat 4 del plec de prescripcions tècniques o en el seu cas les
ofertades pel contractista.
L'Ajuntament i l'adjudicatari acordaran el procediment detallat i forma d'abonament de les penalitzacions
obtingudes segons el compromís de nivell de servei ofert per l’adjudicatari per l'incompliment dels nivells de
servei a l'inici de la prestació dels serveis.
L'aplicació de les penalitzacions per part de l'adjudicatari dels serveis es basa en els següents criteris
d'aplicació:
-

Les penalitzacions es faran efectives en la facturació periòdica. L'aplicació de les penalitzacions per
incompliment dels nivells de servei establerts, es realitzarà en base a la reducció en la facturació
establerta en segons el valor ofert per l’adjudicatari a la seva proposta i que com a mínim serà el
marcat per l’Ajuntament en la seva relació d’acords de nivell de servei.

-

Les diferents penalitzacions a aplicar tenen caràcter acumulatiu, i totes les penalitzacions a aplicar
dintre del període i del contracte són també acumulatives. El límit màxim global de penalització
s'estableix en un 15% de la facturació anual global i s'aplicarà quan la suma de penalitzacions superi
el 15% de la factura anual.
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-

Mensualment, en base a la informació enviada per l'adjudicatari es calcularan les penalitzacions de
la següent manera:
o
o

Cada compromís de qualitat de servei disposarà d'un valor a partir del qual es rep
penalització i valor màxim a partir del qual es rep la penalització màxima, segons paràmetre
de compliment.
Cada compromís de qualitat de servei disposarà d'un valor màxim de penalització. Una
vegada superat el valor de l’ANS, s'aplicarà una penalització lineal fins arribar com a màxim
a la penalització màxima establerta. Aquesta penalització mensual segons cada ANS es
calcularà segons el valor per al ANS concret de forma lineal entre els valors màxims i
mínims en relació a la penalització. La formula és la següent:
Si ValorANS <= Vsla  penalització = 0
Si ValorANS > Vsla 

-

El detall d'aplicació de les penalitzacions, els valors del paràmetre, valor mínims o valors màxims, la
penalització màxima establerts per l’Ajuntament, per a cada paràmetre, s'indica a la relació d’acords
de nivell de servei. El proveïdor en la seva oferta podrà millorar aquests acords de nivell de servei.

L'Ajuntament podrà realitzar auditories periòdiques dels paràmetres oferts amb personal propi o recursos
externs, amb aquest motiu l'adjudicatari estarà obligat a facilitar la realització dels treballs associats i
col·laborar amb els mitjans necessaris.

V. GARANTIA DEFINITIVA. TERMINI DE GARANTIA. CL. 16 i 30 PCAP
Garantia definitiva.. No es requereix.
Termini. NO. Per la naturalesa del contracte

ANNEXOS

ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL COMPLIMENT DE NORMATIVA
NACIONAL. DECLARACIONS GENERALS I DE SOLVÈNCIA.
ANNEX 1.1. DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL GRUP EMPRESARIAL.
ANNEX 1.2. MODEL DE DECLARACIÓ CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES (UTE).
ANNEX 2. PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
(PREUS UNITARIS).

Santa Coloma de Gramenet, agost de 2021.
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ANNEX 1
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL COMPLIMENT DE NORMATIVA NACIONAL.
DECLARACIONS GENERALS I DE SOLVÈNCIA.
CONTRACTE :
SERVEIS D'ENGINYERIA TECNOLÒGICA PER A ASSEGURAR EL FUNCIONAMENT DE LA
INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET,
AMB MESURES SOCIALMENT RESPONSABLES

El/la Sr./Sra.
amb DNI núm.

En nom propi.
En representació de l’empresa
en qualitat de
segons (especificar les dades de la escriptura pública /document)
amb NIF núm.
domiciliada a
DECLARA RESPONSABLEMENT (1)
1- Que el licitador té capacitat jurídica i d’obrar suficient, que reuneix totes les condicions exigides a
la present contractació, i que tant el licitador com els seus administradors i representants legals no
es troben en cap de les circumstàncies legals de prohibició de contractar amb l’Administració,
especialment pel que fa a la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb
discapacitat, declara que no es troba incurs en la prohibició de contractar de l’article 71.1,d) de la
Llei 9/2017 i que no ha estat sancionat amb caràcter ferm per una infracció greu en matèria
d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i no discriminació de les persones amb discapacitat, o
d’estrangeria de conformitat amb la normativa vigent, o per infracció molt greu en matèria laboral o
social.
2.1.Que està inscrita en el Registre de licitadors de
(RELI/ROLECE) i que tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat
modificada.
2.2.Que les dades anotades a l’esmentat Registre de licitadors han estat modificades, el que
s’indica a continuació, segons s’acreditarà mitjançant els documents justificatius corresponents;
mantenint la resta de les dades sense cap variació u alteració respecte al contingut anotat en el
Registre.


Dades que han variat:

2.3,-

Que en data -

2.4,-

Que NO està inscrita en cap registre oficial d’empreses licitadores.

Plaça de la Vila, s/n
08921 Santa Coloma de Gramenet

- ha demanat la inscripció al (RELI, ROLECE, altres)

+ T 93 462 40 00
+ F 93 466 00 67
+ www.gramenet.cat
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3.- Que el perfil d’empresa és el següent:
TIPUS
D’EMPRESA

Microempresa

Petita empresa

Mitjana empresa

Gran empresa

CARACTERÍSTIQUES

MARCAR
AMB UNA
CREU

Menys de 10 persones treballadores, amb un volum de
negocis anual o balanç general anual no superior als 2 milions
d’euros.
Menys de 50 persones treballadores, amb un volum de
negocis anual o balanç general anual no superior als 10
milions d’euros.
Menys de 250 persones treballadores, amb un volum de
negocis anual no superior als 50 milions d’euros o balanç
general anual no superior als 43 milions d’euros.
250 o més persones treballadores, amb un volum de negocis
anual superior als 50 milions d’euros o balanç general anual
superior als 43 milions d’euros.

4.- Que l’activitat que desenvolupa el licitador i que consta com a OBJECTE SOCIAL als seus estatus
o regles fundacionals té relació directa amb l’objecte del contracte. Segons el següent: (copiar
únicament l’objecte social relacionat amb l’objecte del contracte):

5.- Que respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
Està subjecte a l’IVA.
Està no subjecte o exempt de l’IVA o són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la nosubjecció o l’exempció.
6.- Que respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
Està subjecte a l’IAE i que figura inscrit/a en l’epígraf/s:

Està no subjecte o exempt de l’IAE o són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la nosubjecció o l’exempció.
7.- QUE el licitador està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents i es compromet en cas de resultar adjudicatari a
presentar el corresponent certificat en el termini que se li indiqui, així mateix que no té deutes
pendents de qualsevol tipus amb l’Ajuntament i, en el seu cas, AUTORITZA a l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet a sol·licitar els següents:
A sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), directament o a
través del consorci d’Administració Oberta de Catalunya (consorci AOC), les dades
justificatives i/o el certificat d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries imposades per les disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatari del
procediment de licitació durant tota la vigència del contracte.
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A sol·licitar de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), directament o a
través del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (consorci AOC), les dades
justificatives i/o el certificat d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions
amb la Seguretat social, imposades per les disposicions vigents, en cas de resultar
adjudicatari del procediment de licitació durant tota la vigència del contracte.
8.- Que el licitador no es troba en situació d’insolvència actual o imminent, no està sotmès en cap
procés de fallida, concurs de creditors, procediment concursal o reorganització empresarial similar, de
caràcter judicial o privat relacionat amb la insolvència, ni ha sol·licitat la declaració de concurs, ni té
constància de que s’hagi sol·licitat per cap tercer o que l’esmentada sol·licitud sigui imminent.
9.- Que el licitador en relació al personal, compleix estrictament les de prevenció de riscs laborals,
incloses les obligacions en matèria de formació i vigilància de la salut establertes per la normativa
vigent, i, ASSUMEIX, en el seu cas, el compromís a fer-lo durant tota la vigència del contracte.
10.- Que el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les
administracions públiques supera el 25% del volum general de l’empresa:
SÍ. En aquest cas, en el supòsit de resultar adjudicatari informaré al responsable del contracte
de les retribucions percebudes pels càrrecs directius.
NO
11.- Que no realitza operacions financeres en paradisos fiscals o fora d’ells que siguin considerades
delictives en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o
contra la Hisenda Pública.
12.- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a 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) i que no coneix cap
conflicte d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.
13.- Que compleix amb tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que fa a l’
obertura, instal·lació i funcionament legal de l’empresa així com amb totes les obligacions relatives a
les assegurances obligatòries i, en el supòsit de resultar adjudicatari em comprometo a estendre la
cobertura de les assegurances que tinc subscrites a fi d’incloure el contracte de referència o bé, a
subscriure les assegurances requerides en el plec de clàusules administratives particulars.
14.- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a la
legislació vigent.
SÍ

NO

NO obligat per normativa

15.- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. (el pla d’igualtat
és obligatori per empreses de més de 101 a 150 persones treballadores. A partir del 7/07/2022 per empreses de 50 a 100
persones treballadores. Els plans d’igualtat s’han d’adaptar al RD, aquesta adaptació s’ha de fer abans del 14/01/2022):

SÍ. Està adaptat al RD 901/2020 :

SÍ

NO

NO
NO obligat per normativa

Plaça de la Vila, s/n
08921 Santa Coloma de Gramenet
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16.- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos al
PCAP.
SÍ . Detallar quin/s:
NO

17.- Que respecte la solvència i adscripció de mitjans (apartats J i L):
 Solvència econòmica i financera
Que el volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les dates de
constitució o inici d’activitats de l’empresa és de:
€
 Solvència tècnica o professional (apartat J). La relació dels contractes realitzats durant els
3 darrers anys similars a l’objecte del contracte , és la següent (Màxim de 4 referències):
ENTITAT
PÚBLICA/PRIVADA
(INDICAR)

BREU DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE. CAL DETALLAR
ESPECÍFICAMENT LA PART OBJECTE DEL CONTRACTE

IMPORT (€)
IVA EXCLÒS

 QUE respecte a la ADSCRIPCIÓ de mitjans obligatoris els mitjans i equip tècnic que
s’adscriuran a l’execució del contracte són els que es relacionen a continuació, amb el
compromís de mantenir-los així com a incorporar a requeriment del supervisor / responsable
del contracte d’altres necessaris per a la correcta execució del contracte:
Mitjans personals
FUNCIÓ/
CATEGORIA

NOMS I COGNOMS

TITULACIÓ

ANYS
D’EXPERIÈNCIA

DETALL CONTRACTES
SIMILARS EXECUTATS EN LA
CATEGORIA

18 .- El licitador declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza per
rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació i designa com
a persones autoritzades (mínim recomanable 2) per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions
i requeriments per mitjans electrònics a:

PERSONES AUTORITZADES

CORREU ELECTRÒNIC PROFESSIONAL

MÒBIL
PROFESSIONAL

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació,
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per
escrit per tal de fer la modificació corresponent.

4

Àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència .
Servei de Contractació
19.- Que la informació, declaracions, i/o documents aportats són de contingut absolutament cert i, en
el seu cas, que les còpies dels documents aportats en qualsevol format, reprodueixen fidelment el
contingut dels documents originals.

20.- Que en el supòsit de resultar proposat com adjudicatari del contracte em comprometo a aportar,
en el seu cas, els documents que acreditin la capacitat, representació, manca de prohibició de
contractar que no constin al RELI, ROLECE o registre equivalent i en qualsevol cas, els documents
que acreditin l’efectiva disponibilitat per a l’execució del contracte dels mitjans compromesos. En
aquest sentit entenc que en cas de ser proposat com adjudicatari i no aportar la documentació
requerida dins del termini establert, la proposta d’adjudicació es farà al següent licitador millor valorat.

Licitador/a:

(1)

En cas d’UTE es presentarà declaració per cadascuna de les empreses que hi formaran part.

Plaça de la Vila, s/n
08921 Santa Coloma de Gramenet

+ T 93 462 40 00
+ F 93 466 00 67
+ www.gramenet.cat
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ANNEX 1.1
DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL GRUP EMPRESARIAL

CONTRACTE :
SERVEIS D'ENGINYERIA TECNOLÒGICA PER A ASSEGURAR EL FUNCIONAMENT DE LA
INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET,
AMB MESURES SOCIALMENT RESPONSABLES

El/la Sr./Sra.
amb DNI núm.

En nom propi.
En representació de l’empresa
en qualitat de
a l’objecte de participar en la licitació del contracte / lot de referència.
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
Que l’oferta presentada per l’empresa que represento s’ha redactat de manera autònoma i
independent de qualsevol empresa presentada del mateix grup empresarial.
Que l’empresa

:

Pertany al grup d’empreses anomenat

.

Que les empreses de l’esmentat grup empresarial que es presenten a aquesta licitació* són:

*Únicament cal complimentar aquesta declaració en el supòsit de formar part d’un grup empresarial i que dos o més empreses
d’aquest mateix grup es presentin a la licitació.

Licitador/a:

Plaça de la Vila, s/n
08921 Santa Coloma de Gramenet

+ T 93 462 40 00
+ F 93 466 00 67
+ www.gramenet.cat

2

Àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència .
Servei de Contractació
ANNEX 1.2

DECLARACIÓ CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES (UTE)
CONTRACTE :
SERVEIS D'ENGINYERIA TECNOLÒGICA PER A ASSEGURAR EL FUNCIONAMENT DE LA
INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET,
AMB MESURES SOCIALMENT RESPONSABLES

El/la Sr./Sra.
amb DNI/NIE núm.
en representació de l’empresa
amb NIF núm.

El/la Sr./Sra.
amb DNI/NIE núm.
en representació de l’empresa
amb NIF núm.

DECLAREN

La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per objecte el
contracte / lot de referència, amb el següent percentatge de participació en l’execució del contracte:
% l’empresa
% l’empresa
Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es comprometen a constituir-se
formalment en una UTE mitjançant escriptura pública.

Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació:
al/la Sr./Sra.
amb DNI núm.

Plaça de la Vila, s/n
08921 Santa Coloma de Gramenet

+ T 93 462 40 00
+ F 93 466 00 67
+ www.gramenet.cat

Que la UTE a constituir és:
Denominació
domicili per a les notificacions
núm. telèfon
adreça de correu electrònic

I com a prova de conformitat signen aquesta declaració,

Empresa:
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ANNEX 2
CONTRACTE: SERVEIS D'ENGINYERIA TECNOLÒGICA PER A ASSEGURAR EL FUNCIONAMENT
DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET, AMB MESURES SOCIALMENT RESPONSABLES.

PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ALTRES CRITÈRIS
El Sr/ la Sra. sota signant,
En nom propi
En representació de l’empresa:
Domiciliada al c.
NIF
DECLARA :
Que coneix les condicions exigides per optar a la licitació del contracte de referència de conformitat
amb la documentació tècnica aprovada, que considera amb suficient definició per ser executat sense
noves determinacions i per tant, es compromet a realitzar el contracte amb subjecció a l’esmentat
document tècnic, així com al PCAP, especialment pel que fa al termini del contracte establert o
l’ofertat en cas que sigui inferior, comprometent-se a executar-lo dins d’aquell termini i, efectua la
següent proposta:

...................€

1.L’oferta total (import base) IVA exclòs per als 2 anys ascendeix a:
QUE, es desglossa de la manera següent:
Import Base:

..........€

Import IVA:

..........€

Import Total:

..........€

D’acord amb els següents preus unitaris:
Descripció

Cost
Tècnic
programador
web
expert
en
PHP
i
certificat en TYPO3
Cost
Tècnic
de
Sistemes i Xarxes de
Comunicacions
Cost Enginyer Superior
especialista
en
consultoria tecnològica

Preu unitari
màxim de
licitació
(IVA exclòs)

Preu unitari
ofertat
(IVA exclòs)

Import IVA

Previsió
d’hores
anual

Cost anual
previst

40 €

..........€

..........€

150 hores

..........€

50 €

..........€

..........€

150 hores

..........€

65 €

..........€

..........€

45 hores

..........€

TOTAL ANUAL

Plaça de la Vila, núm. 1. 08921. Santa Coloma de Gramenet.
+ telf.: 93 462 40 00 + fax: 93 385 11 52 + www.gramenet.cat

..........€
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2.

OFEREIX :

2.1 Els acords de nivell de servei que s’adjunten a aquesta proposició:
SI
NO

2.2 Major experiència de l’equip tècnic assignat al contracte:
A. Tècnic/a programador/a web expert en PHP i certificat en TYPO3.................................anys..
B. Tècnic/a de Sistemes i Xarxes de Comunicacions........................................................ anys.
C. Enginyer/a superior especialista en consultoria tecnològica relacionada amb la informàtica i
les telecomunicacions........................................................................................................anys.

Aporto la documentació acreditativa corresponent de la major experiència declarada.

(Localitat, data i signatura electrònica del licitador/a)

CAL DETALLAR LES DADES DE LA PERSONA QUE SIGNA LA PROPOSTA (nom, cognoms, i DNI)
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