Ref.: D154-2022/00410

ANUNCI
De Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya pel qual es fa pública la licitació
d'un contracte de serveis (exp. D154-2022/00410)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya.
b) Dependència que tramita l'expedient: Departament de Contractació i Compres
c) Número d'expedient: D154-2022/00410
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya.
b) Domicili: Palau Nacional. Parc de Montjuïc
c) Localitat i codi postal: Barcelona; CP: 08038.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 936220360
f) Adreça electrònica: licitacions@museunacional.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&keyword=museu&idCap=203909&ambit=&
h) Data límit d'obtenció d’informació: Els licitadors que desitgin realitzar qualsevol
consulta o sol·licitar aclariments sobre la licitació podran contactar a tal efecte a través
del tauler de “Dubtes i preguntes” de l’espai d’aquesta licitació al perfil del contractant del
Museu. Els licitadors podran sol·licitar aclariments fins al dia 5 d’octubre de 2022 a les
14:00:00 hores.
-3 Objecte del contracte
a) DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTE: CONTRATACIÓ DEL SERVEI DE PROGRAMACIÓ I
DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC D’UNA SOLUCIÓ DIGITAL DE JOCS INTERACTIUS A
LES SALES DEL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA, AMB MESURES DE
RESPONSABILITAT SOCIAL I AMBIENTAL.
b) Divisió en lots i número de lots/unitats: No.
c) Lloc d'execució: Museu Nacional d’Art de Catalunya; Palau Nacional – Parc de Montjuic;
Barcelona 08038
d) Termini d'execució: El termini d’execució del contracte és des del dia següent a la
signatura del contracte, prevista per al 28 d’octubre de 2022, i com a màxim fins al 15 de
desembre de 2022.
Admissió de pròrroga: No
Modificacions: No
e) Codi CPV: 72590000-7
f) Codi NUTS: ES511
L’objecte d’aquest contracte es podria cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020. L’objectiu és millorar l’ús, la qualitat i l’accés a les Tecnologies de
la Informació i de la Comunicació.
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En aquest sentit, l’empresa que resulti adjudicatària quedarà obligada a donar
compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació regulades en l’annex
XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) NÚM. 1303/2013, el qual regula les responsabilitats
dels beneficiaris en relació a mesures d’informació i comunicació destinades al públic.
En el seu cas, el suport FEDER s’haurà de fer constar a les factures mitjançant el codi
comptable del projecte i la referència al suport del FEDER amb el següent paràgraf:
‘Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió
Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2022, dins del programa
“millorar l’ús, la qualitat i l’accés a les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació”.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Serveis
b) Tramitació: Ordinari
c) Procediment: Obert
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No
f) Contractació harmonitzada: No
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: El valor estimat del contracte és SEIXANTA MIL
VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (60.822,14 €), més IVA.
Aquest valor, expressat sense IVA, inclou, d’acord el que disposa l’article 101 de la LCSP,
el pressupost base de licitació (sense IVA).
b) Pressupost base de licitació: SETANTA-TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-QUATRE
EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (73.594,79 €), IVA inclòs. Aquest és el límit màxim
de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte pot comprometre l’òrgan de
contractació, i constitueix el preu màxim (IVA inclòs) que poden oferir les empreses que
concorrin a la licitació d’aquest contracte.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: No.
Definitiva: Sí. La garantia definitiva del contracte, en la quantitat d’un 5% de l’import
d’adjudicació, IVA exclòs, s’haurà de constituir a favor del Museu Nacional d'Art de
Catalunya i dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya o de
qualsevol de les seves delegacions territorials.
En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida
i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: veure apartat G del quadre de característiques del contracte.
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b) Solvència: veure apartat G del quadre de característiques del contracte.
-9 Criteris d’adjudicació:
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (41 punts)
(a incloure al sobre B)
La valoració es realitzarà d’acord amb els següents criteris, tenint en compte la idoneïtat
de la proposta per al Museu segons l'establert en el Plec de Prescripcions Tècniques:
A. Proposta tècnica, fins a 25 punts
1. Descripció tècnica i funcionalitat de l’eina: Es valorarà per la seva usabilitat i facilitat de
navegació per a l'usuari, qualitat de disseny i personalització gràfica, facilitat en l’accés a
la plataforma, i un flux clar i ben estructurat de la informació entre les diferents
funcionalitats. Fins a 15 punts.
2. Proposta de producció de continguts (3D, AR, VR, etc.), descrivint la tecnologia de
visor o similar que permeti diferents possibilitats per a l'explotació de continguts 3D, AR,
VR. Es valorarà les aportacions d’il·lustracions i animacions, especialment exemples reals
d’interaccions que la mesa pugui provar, a partir d’un enllaç o d’una demo preparada per
a l’ocasió. Fins a 5 punts
3. Descripció de sistemes backoffice (gestor de continguts CMS) i eina d’estadístiques
proposats i adequació a les necessitats del museu. Es valorarà especialment quan s’aporti
documentació que permeti testejar o valorar a més sobre accessos “demo”. Es valorarà
un gestor de continguts intuïtiu que permeti fàcilment actualitzar contingut de tot tipus i
carregar-ne de nou des del museu i sense dependre de tercers i es valorarà que les
mètriques que es proveeixin siguin les que es detallen en els plecs. Fins a 5 punts.
B. Pla de treball, fins a 16 punts
Proposta per al desenvolupament de les feines objecte d’aquesta licitació. Aquesta
proposta haurà de contenir, com a mínim:
Cronograma execució i pla de treball, diferenciant, com a mínim, les diferents fases i
tasques, amb l’assignació de tasques de l’equip de treball.
Es valorarà les propostes que descriguin de forma detallada, clara i adequada a la
necessitats del Plec les fases, tasques, i les funcions de l’equip designat per l’empresa al
contracte.
Es valorarà les propostes per la seva coherència i viabilitat, i que garanteixin l’execució
del contracte de forma efectiva, eficient i eficaç, a la vegada que mantenint una
coordinació fluïda amb el Museu i uns mecanismes de supervisió i de testeig fiables i
solvents.
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Per contra, es valorarà negativament les propostes que siguin excessivament
generalistes o que no siguin viables.
Es valoraran també aquelles propostes que, a banda de les dinàmiques de joc que es
detallen en els plecs, aportin algunes altres dinàmiques no contemplades en els plecs.
En el pla de treball també s’haurà d’incloure la proposta formativa, que es valorarà,
dintre d’aquesta apartat, amb 2 punts.
La inclusió en el Sobre B de qualsevol informació de l’oferta de caràcter rellevant
avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en el Sobre C, comportarà
l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no
tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de valoració
objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva.
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES (59 punts)
(a incloure al sobre C)
A. Oferta econòmica, fins a 49 punts: S’ha de formular necessàriament conforme al
model d’oferta econòmica que s’adjunta com a ANNEX 2 al Plec de Clàusules
Administratives i com a plantilla al sobre C d’aquesta licitació, inclòs en l’eina de Sobre
Digital.
No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes
que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
Es valorarà d’acord amb la següent fórmula de proporcionalitat:

•
•
•
•
•
•

Ov= oferta econòmica a valorar
P= punts (49)
Pv = puntuació a valorar
IL= Import de Licitació (IVA exclòs): 60.822,14 €
VP = Valor de Ponderació (1,49)
Om= Oferta econòmica Millor

Com a Ov es considera l’import sense IVA consignat en l’oferta econòmica.
Com a IL es considera el pressupost base de licitació: 60.822,14 € (import sense IVA).
No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes
que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
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Per a la valoració de les propostes econòmiques es tindran en compte els preus oferts,
IVA exclòs.
B. Ampliació garantia manteniment, fins a 10 punts
En relació a l’apartat 2.4 dels Plecs, que diu: “L'empresa adjudicatària serà responsable
del manteniment correctiu del conjunt de la solució durant els dos primers anys des de la
publicació”
Per cada any que l’empresa proposi d’ampliació d’aquest manteniment, a partit dels dos
anys que consten com a requisit es rebran les següents puntuacions:
2 anys: 0 punts
3 anys: 3 punts
4 anys: 6 punts
5 anys: 9 punts
Més de 5 anys: 10 punts
S’ha de formular necessàriament conforme al model que s’adjunta com a annex al Plec de
Clàusules Administratives i com a plantilla al sobre C d’aquesta licitació, inclòs en l’eina
de Sobre Digital.
C) OFERTES DESPROPORCIONADES O AMB VALORS ANORMALS: Veure quadre de
característiques del contracte.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: L’empresa adjudicatària
haurà d’adequar la seva activitat al Codi de principis i conductes recomanables en la
contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i d’integritat que formen part de
la relació contractual, tal com consta a la clàusula trenta-tresena del Plec de Clàusules
Administratives i que es considera obligació essencial del contracte. L’incompliment de
qualsevol de les obligacions que es desprenen, serà causa de resolució del contracte,
sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.
Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: Les empreses
licitadores queden obligades a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals o materials suficients i/o als que s’hagin compromès en la seva oferta. Atesa la
especialització tècnica del contracte, i essent determinant la concreció de mitjans
personals, aquest compromís té el caràcter d’obligació essencial als efectes previstos en
l’article 211 de la LCSP en relació a les figures del coordinador i personal assignat als
treballs a realitzar al Museu Nacional. El personal esmentat no podrà ser modificat en el
transcurs de l’execució del contracte sense el consentiment del responsable del mateix.
En cas de modificació de l’equip de treball, el personal substitutori haurà de complir, com
a mínim, amb les condicions de titulacions i experiència mínima requerida als plecs, així
com, si s’escau, amb aquella experiència declarada en l’oferta.
L’empresa adjudicatària garantirà l’absoluta confidencialitat de la documentació rebuda i
pren la responsabilitat de no divulgar, ni fer altre ús que el relacional amb l’objecte del
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contracte. Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial als efectes previstos en
l’article 211 de la LCSP. L’incompliment d’aquesta obligació implicarà la resolució del
contracte i donarà lloc a la reclamació per part de l’entitat, d’acord amb l’establert al Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre per efectuar les accions legals que
correspongui en defensa dels seus interessos.
Així mateix, i dins de les condicions d’especial execució que contempla l’article 202.2 de
la LCSP, l’empresa adjudicatària quedarà compromesa a garantir durant l’execució del
contracte, la seguretat i la protecció de la salut dels treballadors en el lloc de treball, al
compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, així com a adoptar
mesures per prevenir al sinistralitat laboral.
L’empresa contractista s’obligarà a oferir les garanties suficients per aplicar, en cas que
el contracte comporti el tractament de dades de caràcter personal, mesures tècniques i
organitzatives apropiades, per tal que el tractament s’efectuï de conformitat amb el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals
i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com a complir les mesures
de seguretat i altres obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de
caràcter personal que resultin d'aplicació. Aquesta obligació té el caràcter d’obligació
contractual essencial de conformitat amb el que disposa l’article 211.1.f) de la LCSP
La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de
l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon al Museu
responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer
ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de
l’execució directa del contracte.
Així mateix, i dins de les condicions d’especial execució que contempla l’article 202.2 de
la LCSP, l’empresa adjudicatària quedarà compromesa a garantir durant l’execució del
contracte, la seguretat i la protecció de la salut dels treballadors en el lloc de treball, al
compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, així com a adoptar
mesures per prevenir al sinistralitat laboral.
A més, es considera condició especial d’execució el compliment, durant l’execució del
contracte, de les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb
discapacitat, i en matèria fiscal i mediambiental.
L’empresa adjudicatària quedarà obligada a l’acompliment de la Política de
Responsabilitat Social del Museu Nacional d’Art de Catalunya i el seu Codi ètic (veure
apartat 10 d’aquesta memòria justificativa) .
En tot cas, són condicions especials d’execució del contracte les que s’assenyalen com a
tal en el plec de clàusules administratives particulars d’aquesta licitació.
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-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix.
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 10 d’octubre de 2022 a les 11.00:00h
Les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 11:00:01 hores en endavant) es
consideraran extemporànies.
b)Documentació que cal presentar: Veure clàusula 11ª del Plec de Clàusules
Administratives Particulars
b) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació Electrònica: A través de l’eina Sobre Digital. Veure clàusula 11ª del
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&keyword=CONSORCI+MUSEU&idCap=203909&ambit=&
d) S’accepta la facturació electrònica: Veure clàusula 28ª del Plec de Clàusules
Administratives.
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya.
b) Lloc: Museu Nacional d'Art de Catalunya; Palau Nacional – Parc de Montjuïc; Barcelona
08038
Data d’obertura dels sobres A: 11 d’octubre de 2022 a les 11:00:00h. L'acte d’obertura
dels sobres A no és públic.
Data d’obertura dels sobres B: 13 d’octubre de 2022 a les 11:00:00h. L'acte d’obertura
dels sobres B no és públic.
Data d’obertura dels sobres C: La data i hora es publicarà a través de l’eina Sobre Digital,
un cop valorats els sobres B. L'acte d’obertura dels sobres C serà públic i presencial.
-15 Despeses d'anunci: No procedeix
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i castellà.
-17 Recurs: Veure Plec de Clàusules Administratives Particulars
Barcelona, 22 de setembre de 2022

Josep Serra Villalba
Director
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