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A

PRESENTACIÓ DE LES OFERTES EN ELS PROCEDIMENTS OBERTS

1

Les empreses licitadores interessades en participar en aquest procediment haureu de

complir aquests dos requisits perquè l’oferta sigui admesa:
Primer Requisit: Presentar dins del termini de presentació d’ofertes, el formulari del registre
d’entrada “instància” a través del Registre Electrònic d’Entrada de l’Ajuntament de Gavà
(https://eseu.gava.cat).
Segon Requisit: Dipositar el contingut de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, és
a dir l´únic ARXIU electrònic encriptat a l’enllaç:

https://cloud.gava.cat/index.php/s/4eYrZ8Titk48x5a

Sense aquests dos requisits l’oferta no es donarà per presentada.
2

Us recomanem que presenteu la vostra oferta amb temps suficient per al cas que tingueu

problemes tècnics en el moment de presentar-la.
3

Persones de contacte per resoldre problemes tècnics en la presentació d’ofertes en

horari de 9 a 14h de dilluns a divendres:
-

Maite Zafra del departament de Benestar, Acció Social i Ciutat Educadora tel 93 263 92 03

-

Estefania Vilchez Departament de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania tel 93 263 91 00
extensió 9664

Dins la Seu Electrònica, també trobareu un apartat que diu Ajuda de la Seu on trobaràs Requisits
i recomanacions tècniques, certificats admesos, Resolució de problemes freqüents.
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, les empreses licitadores indicaran a través del
Registre Electrònic la contrasenya per desencriptar ´únic ARXIU electrònic encriptat en el termini
indicat a la clàusula 11.3del Plec administratiu (en endavant PCAP) i que és:
Des de les 8:00 a 11:00 hores del dia hàbil següent de l’últim dia de presentació d’ofertes.
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1.

B

PASSOS A SEGUIR PER PRESENTAR LES OFERTES

Primer Requisit: Presentació del formulari del Registre Electrònic d’entrada “instància”
Pas 1. Accediu al Registre Electrònic a través de la seu electrònica de l’Ajuntament
(https://eseu.gava.cat).

Pas 2. Cliqueu la pastilla que diu Tramitació Registre Electrònic, que es troba a la part de sota
de la pantalla.
Pas 3. Per identificar-vos teniu dues opcions:
• Certificat digital
• idCat Mòbil
Pas 4. Si disposeu d'un certificat digital o d'idCat Mòbil, identifiqueu-vos i ompliu el formulari
Pas 5 Si no disposeu de cap dels dos sistemes, podeu donar-vos d'alta al servei idCat Mòbil
mitjançant aquest mateix formulari i fer la tramitació de forma immediata.
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Si ja disposes
d'idCAT Mòbil,
IDENTIFICA'T AQUÍ

Si no disposes
D'idCAT Mòbil i vols
obtenir-lo,
CLICA AQUÍ

Si ja disposes de
certicat digital,
CLICA AQUÍ

Pas 6. Quan ja estigueu identificats, podeu omplir el formulari del registre d’entrada “instància”
conforme esteu interessat en presentar oferta seguint els següents passos:
1. Apartat Omplir formulari
IMPORTANT: Al camp “Exposo” del formulari del registre d’entrada es farà constar la
identificació de l’expedient d’acord amb el format següent LICITACIÓ, seguit del número i
nom de la licitació.
Exemple: “LICITACIÓ SERVEIS ASP 04/ AULES ESTUDI NOCTURN/2019”.
Al camp “Sol·licito” del formulari del registre d’entrada es farà constar: PRESENTACIÓ
OFERTA.
Heu de posar el tic ☑ autorització i consentiment informat al tractament de les meves
dades per a la finalitat indicada i deprés cliqueu continuar.
2. Apartat Signar
Us recomanem que en aquest apartat feu una impressió de la pantalla o descarregar-vos
el PDF i després cliqueu enviar.
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3. Apartat descarregar justificant
Aquí us podeu descarregar un justificant on sortirà el núm. de registre d’entrada del formulari.
Recordeu que el que envieu ara, només és el formulari del registre d’entrada “instància” sense el
contingut de l’oferta que es farà a través de l’enllaç
https://cloud.gava.cat/index.php/s/4eYrZ8Titk48x5a
Podeu disposar o consultar el

justificant d’haver presentat el formulari “instància” al menú

“anotacions de registre” de la seu electrònica.
Segon Requisit: Dipositar els arxius que contenen l’oferta a l’enllaç https
Els licitadors haureu de dipositar els Arxius que contenen les ofertes a la carpeta compartida de
l’enllaç següent:
https://cloud.gava.cat/index.php/s/4eYrZ8Titk48x5a
Cliqueu aquest enllaç i dipositeu els arxius comprimits amb contrasenya.
La documentació que han de contenir els ARXIUS núm. 1, és la que s’indica en la clàusula 11.2
del PCAP.

Arxiu

és un arxiu comprimit amb contrasenya que ha de contenir el document següent:

-

Un document que conté una declaració responsable de compliment de les condiciones
establertes legalment per a contractar amb l’Administració que inclou l’oferta econòmica
i que s’haurà de presentar obligatòriament segons el model que consta com ANNEX 1 del
present Plec.

-

Un document amb el títol Projecte tècnic amb l’estructura descrita a la clàusula 5 del PTT

Aquest Arxiu l’heu d’anomenar seguint aquest criteri:
NumeroRegistreEntradadel formulari “instància_ ÚNICARXIU
Exemple: 20190014236_UNICARXIU

Dins l’arxiu s’ha d’incloure un índex en què es faci constar els documents inclosos ordenats
numèricament.
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C

INSTRUCCIONS D’ENCRIPTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ QUE CONTENEN ELS
ARXIUS

(Exemple utilitzant l’eina graatutta -ȀZip)
1. Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre l'arxiu a comprimir i, al menú desplegable,
seleccioneu 7-Zip - Afegir a l'arxiu.
2. S’obrirà una finestra amb diferents opcions.
3. Trieu el format de l’arxiu “zip” i introduïu la contrasenya d’encriptació

4. Accepteu.
Es crearà un arxiu comprimit a la mateixa carpeta de l’arxiu original. Aquest arxiu és el que es
dipositarà a l’enllaç https://cloud.gava.cat/index.php/s/4eYrZ8Titk48x5a

Us recordem que és imprescindible anomenar l’únic Arxiu seguint aquests criteris:
NumeroRegistreEntradadelformulari “instància _ÚNICARXIU
Exemple: 20190014236_ ÚNICARXIU
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1
2

D

PRESENTACIÓ DE LA CONTRASENYA A TRAVÉS DEL REGISTRE ELECTRÒNIC

Segons indica la clàusula 11.3 del PCAP:
Molt Important: Els licitadors no poden enviar les contrasenyes per desencriptar els arxius fins que s’hagi superat l’hora
i data límit de presentació d’ofertes. Si envien les contrasenyes dins d’aquest termini quedaran exclosos de la licitació
per no garantir el secret de les ofertes.
1.-Termini per enviar la contrasenya per desencriptar l’ARXIU núm 1 : Des de les 8:00 a 11:00 hores del dia hàbil
següent de l’últim dia de presentació d’ofertes.
L’enviament de la contrasenya de l’ARXIU num. 1 es farà a través del Registre electrònic d’entrada de l’Ajuntament
de la mateixa manera que es va presentar l’oferta i en el camp “Exposo” del formulari del registre d’entrada es farà
constar CONTRASENYA DE DESENCRIPTACIÓ ARXIU 1. LICITACIÓ seguit del núm. i nom de la licitació i tot seguit en
el camp “Sol·licito” indicar la contrasenya

Per enviar la contrasenya de desencriptació haureu de seguir els passos de l’1 al 5 de l’apartat
B d’aquest ‘Annex 2’.

Pas 6.

Quan ja estigueu identificats, podeu omplir el formulari per presentar la contrasenya

de desencriptació de l’únic ARXIU al Registre Electrònic seguint els següents passos:
1. Apartat Omplir formulari
IMPORTANT: : Al camp “Exposo” del formulari del registre d’entrada es farà constar la
identificació

de

l’expedient

d’acord

amb

el

format

següent:

CONTRASENYA

DESENCRIPTACIÓ LICITACIÓ . ASP 04/AULES ESTUDI NOCTURN/2019
Al camp “Sol·licito” del formulari del registre d’entrada es farà constar quina és la
contrasenya de desencriptació.
Heu de posar el tic ☑ autorització i consentiment informat al tractament de les meves
dades per a la finalitat indicada i deprés cliqueu continuar
2. Apartat Signar
Us recomanem que en aquest apartat feu una impressió de la pantalla o descarregar-vos
el PDF i després cliqueu enviar.
3. Apartat descarregar justificant
Aquí us podeu descarregar un justificant on sortirà el núm. de registre d’entrada del formulari.
Podeu disposar o consultar el justificant d’haver presentat el formulari “instància” al menú
“anotacions de registre” de la seu electrònica.

4 de juny de 2019

V 01 (Procediment obert simplificat amb un únic arxiu)

Página 9 de 9

