ÀREA DE SERVEIS GENERALS
EXP.: 25/2020/CSUBM

ANUNCI
De l’Ajuntament de Viladecans pel qual es fa pública la licitació del contracte administratiu de
subministrament, instal·lació, configuració i pagament per ús per un període de quatre anys,
d’un sistema de gestió d’incidències complert per a l’Àrea d’Espai Públic de l’Ajuntament de
Viladecans.
1.-Entitat adjudicadora
a)Organisme: Ajuntament de Viladecans. c/ Jaume Abril, núm. 2, CP-08840 Viladecans (Barcelona),
Tel: 936 351 800, Fax: 936 37 41 40.
b)Tipus de poder adjudicador: Administració Local.
c)Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Serveis Generals/ Departament de Compra Pública.
d) Número d’expedient: ASG/Contractació/2020/39 - 25/2020/CSUBM
2.-Obtenció de documentació i informació
a)Dependència: Àrea de Serveis Generals (departament de Compra Pública).
b)Domicili: C/ de les Sitges, núm. 6 2a. planta.
c)Localitat i codi postal: Viladecans (08840).
d)Codi Nuts: ES511
e)Telèfon: 936 351 800 (Ext. 8075,8059, 8049, 8058 i 8071).
f) Fax: 93 637 41 40
g)Adreça electrònica: contractacio@viladecans.cat
h) Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.viladecans.cat (Seu Electrònica / Perfil del
Contractant).
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=viladecans&r
eqCode=viewDetail&idCap=5514905
i) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins el dia fixat al perfil del contractant.
3.- Objecte del contracte
a)Tipus: Contracte administratiu de subministrament.
b)Descripció: Subministrament, instal·lació, configuració i pagament per ús per un període de
quatre anys, d’un sistema de gestió d’incidències complert per a l’Àrea d’Espai Públic de
l’Ajuntament de Viladecans.
c)Divisió per lots: No.
d)Termini de lliurament i vigència: El termini màxim de lliurament, instal·lació i configuració és de
cinc mesos, a comptar des de la data de signatura del contracte administratiu.
La vigència del pagament per ús del sistema de gestió d’incidències objecte del contracte serà
de quatre anys: 2021, 2022, 2023 i 2024.
e)Termini de garantia: 1 any, a comptar des de la data d’instal·lació i configuració del subministrament
objecte del contracte, data en que es signarà també l’acta de conformitat de recepció del
subministrament.
f)Admissió de pròrroga: No.
g)Modificació: No.
h)Contractes periòdics: Si.
i)CPV: 48420000-8 Paquets de software de gestió d’instal·lacions i «suite» de paquets de software.
4.-Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert Simplificat Abreujat.
5.- Valor estimat del contracte: 33.000,00 €, d’acord amb el següent detall:
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Import
sense IVA
Preu producte i posada en marxa primer any

12.000,00€

Preu per ús aplicació anual 2022

7.000,00€

Preu per ús aplicació anual 2023

7.000,00€

Preu per ús aplicació anual 2024

7.000,00€

TOTAL

33.000,00€

6.- Pressupost base de licitació: 39.930,00 € (IVA inclòs), d’acord amb el següent detall:
Descripció
Preu producte i posada en marxa primer any

Import
(sense IVA)

IVA (21%)

Import total
(IVA inclòs)

12.000,00€

2.520,00€

14.520,00€

Preu per ús aplicació anual 2022

7.000,00€

1.470,00€

8.470,00€

Preu per ús aplicació anual 2023

7.000,00€

1.470,00€

8.470,00€

Preu per ús aplicació anual 2024

7.000,00€

1.470,00€

8.470,00€

33.000,00€

6.930,00 €

39.930,00€

TOTAL

El pressupost base de licitació té caràcter de màxim i els licitadors no podran superar-lo en
cap cas. La presentació d’ofertes que superin aquests imports seran desestimades
automàticament. No obstant això, els imports parcials poden variar sempre i quan el sumatori
total no superi l’import total del pressupost de licitació.
7.- Admissió de variants: No.
8.-Garanties exigides
a) Provisional: No procedeix.
b) Definitiva: No procedeix.
9.-Requisits específics del contractista
a) Classificació: No procedeix.
b) Solvència econòmica, financera, tècnica i professional: la que es ressenya al plec de clàusules
administratives particulars.
D’acord amb l’informe núm. 12/2019 de 3 d’octubre, emès per la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya no és obligatòria la inscripció dels
licitadors en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya
(RELI) o en el Registre oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic
(ROLECSP) per la participació en els procediments oberts simplificats abreujats.
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Resum:
b.1) Solvència Econòmica i Financera:
Els licitadors estaran exempts de l’obligació d’acreditar la solvència econòmica i financera de
conformitat amb l’establert a l’article 159.6 b) de la LCSP i a l’article 11.5. del Reglament general de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
b.2) Solvència Tècnica o Professional:
Els criteris mínims de solvència tècnica o professional que han de complir els licitadors i l’adjudicatari
del present contracte són els següents:
a) Haver realitzat subministraments, instal·lacions i configuracions d’una aplicació de gestió
d’incidències com la que es demana al plec amb tots els seus components.
b) Disposar de personal especialista i equip tècnic suficient per assegurar la qualitat en la
instal·lació i configuració dels dispositius.
De conformitat amb el previst a la part general del present plec i en l’article 159.6 b) de la LCSP
s’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica o
professional.
10.- Criteri d’adjudicació:
Criteri d’aplicació automàtica:
1) Millora del pressupost de licitació. Fins a 100 punts.
11.- Condicions especials d’execució del contracte:
a)
Protecció de les condicions salarials i condicions generals de convenis dels treballadors i
treballadores adscrites a l’execució del contracte.
b)

Clàusula ètica:

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
1) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.
2) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
3) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
4) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
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.).
5) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
6) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada
per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen
als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
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12.- Data d’enviament de l’anunci al “Diari Oficial de la Unió Europea”: No procedeix.
13.- ACP (Acord sobre Contractació Pública) aplicable al contracte: Si.
14.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: fins el dia fixat al perfil del contractant.
b) Modalitat de presentació: en format electrònic i mitjançant presentació telemàtica amb la
funcionalitat de que disposa la Plataforma de serveis de contractació pública, accessible a
l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=viladecans&r
eqCode=viewDetail&idCap=5514905
c) Documentació a presentar: la que es ressenya als plecs de clàusules administratives particulars i
de prescripcions tècniques.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 15 dies naturals,
comptadors des de la data d’obertura de proposicions.
15.- Obertura telemàtica de proposicions
a)Entitat: Ajuntament de Viladecans. Àrea de Serveis Generals.
b)Adreça: c/ de les Sitges núm. 6, 4a. planta.
c)Localitat i codi postal: Viladecans 08840.
d)Obertura telemàtica de la proposició dels licitadors: una vegada transcorregut el termini de
presentació de ofertes, garantint que l’obertura no es realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la
seva presentació.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: l’acte d’obertura de les proposicions no és públic.
16.-Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o castellà.
17.- Recurs
Clàusula 1.12.1. de la part general del plec de clàusules administratives particulars.
a) Òrgan competent en procediments de recurs: l'òrgan que ha dictat l’acte o ha adoptat l’acord.
b) Adreça: C/ Jaume Abril, 2. 08840 Viladecans.
c) Termini per presentar el recurs: un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la
notificació.
18.- Altres informacions
Les que es ressenyen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques.

Viladecans, en la data de signatura electrònica

