INFORME JUSTIFICATIU
DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR EL SERVEI DE
DESENVOLUPAMENT DE LA FOODE APP PER A TELÈFONS MÒBILS I TAULETES EN EL
MARC DEL PROJECTE FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA “FOODE” MERCÈS A L’ACORD
DE SUBVENCIÓ N. 862663, DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Vista la necessitat d’aquesta Universitat de comptar amb els serveis de desenvolupament,
implementació, posada a punt i funcionament d’una eina online, l’applicació (APP) del projecte
FoodE i un backoffice/s (motor de càlcul) que permeti calcular indicadors de sostenibilitat, així
com la seva part gràfica.
Aquesta aplicació facilitarà que els usuaris puguin avaluar i fer el seguiment de Sistemes Alimentaris
de la Regió/Ciutat (CRFS) de diferents països d’Europa i permeti el càlcul d’indicadors de
sostenibilitat en termes ambientals, econòmics i socials dels CRFS i altres pilots, així com el
feedback de qui en faci ús.
Hi haurà com a mínim 4 parts bàsiques, cadascuna amb les seves funcionalitats: el backoffice
web o panel d’administració pels diferents perfils que inclourà el motor de càlcul; la landing page
per presentació i informació bàsica; la FoodE APP database; i la APP pròpiament dita preparada
per iOS i Android i multilingüe. El motor de càlcul que ha de ser configurable. El backoffice web i
la FoodE APP mòbil alimenten i s’alimenten de la FoodE APP data base.
Hi ha 3 funcionalitats bàsiques de l’APP mòbil multilingüe: a) Map CRFS initiatives; b) provide
consumers feedback; c) reward consumers.
Atès aquestes necessitats, es proposa la contractació mitjançant el procediment corresponent.

El pressupost base de licitació previst és el següent:
Import IVA exclòs

Tipus d’IVA

Quota IVA

Import total

75.000€

21%

15.750,00 €

90.750,00 €

Aquest pressupost anirà a càrrec de:
Posició pressupostària

Centre de cost

Projecte

Exercicis
econòmics

D/64255

I073000

EA616913

2021-2022-2023

Xavier Gabarrell Durany (Responsable del contracte)
IP del projecte
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 3 de juny de 2021

