Servei de Tecnologies de la Informació i
Telecomunicacions
Av. de la cambra del comerç 42 – 1er pis
Edifici CEPID
43204 REUS
Tel. 977 010 055 FAX 977 010 238
Info.stit@reus.cat
www.reus.cat

INTERIOR
DE:
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions
A:
Jordi Voltas Francisco - Servei Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni
TEMA: Inici procediment contractació per la implantació d’una eina integral de
gestió i publicació de plans municipals i el seu servei de suport tècnic i
manteniment
Memòria Justificativa:
L’Ajuntament de Reus està immers en l’execució del pla d’acció municipal 20202023 però també té previst la redacció de diferents plans i es per això que, es
necessita una eina de diagnòstic, disseny i execució de plans per mitjans totalment
electrònics.
Informe d’insuficiència de mitjans (serveis):
Aquest servei no és possible realitzar-lo per mitjans propis al no tenir capacitat
tècnica ni especialistes de personal propi municipal per la implantació d’una eina
especialitzada d’aquest tipus.
Consultes preliminars del mercat:
No aplica.
Responsable del contracte:
Coordinador del Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions
Objecte:
Implantació d’un sistema informàtic que permeti el diagnòstic, disseny i execució de
qualsevol pla municipal.
Es realitzarà en dos fases:
- Fase 1: implantació de la nova aplicació amb un termini màxim de 4 mesos
- Fase 2: fase de suport i manteniment que tindrà una durada de 4 anys
descomptant el temps d’implantació i any de garantia
Lots:
No correspon la divisió de lots atès que la implantació i el suport tècnic ha de ser
proporcionat pel mateix contractista perquè per donar un correcte suport tècnic que
garanteixi el funcionament del sistema implantat, el contractista ha de tenir el
coneixement profund de com s’ha realitzat la implantació i configuració del sistema.
CPV:
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72200000-7 Servicios de programación de software y de consultoría
72212330-1 Servicios de desarrollo de software de planificación y productividad
72212332-5 Servicios de desarrollo de software de planificación
Durada:
4 anys
Termini:
Es realitzarà en dos fases:
- Fase 1: implantació de la nova aplicació amb un termini màxim de 4 mesos
- Fase 2: fase de suport i manteniment que tindrà una durada de 4 anys
descomptant el temps d’implantació i any de garantia
Subrogació en contractes de treball:
No correspon
Finançament:
Per la fase 1 d’implantació partida 20711 49100 626 projecte 2019/2/11491/3 per
import màxim de 17.000€+IVA
Per la fase 2 de suport i manteniment partida 20711 49120 22799 per import
màxim de 2.000€+IVA/anual a partir del 2021 a futur
Valor estimat i pressupost de licitació:
Durada inicial
(4 anys)

Modificacions previstes
(20% durada inicial 2 anys)

Total

23.000,00€+IVA

4.600,00€+IVA

27.600,00€+IVA

1era anualitat: fase 1 implantació 17.000€+IVA i any de garantia
2ona anualitat: fase 2 import 2.000€+IVA
3era anualitat: fase 2 import 2.000€+IVA
4a anualitat: fase 2 import 2.000€+IVA
Aquests imports poden ser millorats a la baixa pels licitadors. En cap cas s’admetrà
una oferta que superi el preu base de licitació, d’acord amb el que preveu l’article
84 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de contractes de les administracions públiques.
El desglòs de costos directes i indirectes, en base al CNAE J62 Programación,
consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, s’ha obtingut a partir
dels ràtios sectorials de “la base de datos RSE (ratios sectoriales de sociedades no
financieras). Banco de España (Central de Balances) / Registros de España

Servei de Tecnologies de la Informació i
Telecomunicacions
Av. de la cambra del comerç 42 – 1er pis
Edifici CEPID
43204 REUS
Tel. 977 010 055 FAX 977 010 238
Info.stit@reus.cat
www.reus.cat

(Registros Mercantiles-CPE) / Comité Europeo de Centrales de Balances “ per import
anual de 27.600€+IVA és el següent:
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la
informática. CNAE J62

pressupost base de
licitació

%

(a) Valor de les vendes = (b) + (c) + (d)

100

27.600,00

R01 Valor afegit / xifra neta de negocis

47,50

13.110,00

37,38

10.316,88

80% és personal directe perquè són activitats intensives en mà d'obra

0,8

8.253,50

R14 Immobilitzat material / total actiu
es necessita el mateix percentatge per mantenir l'estructura
(amortització, subministres, serveis exteriors .... etc)

4,32

1.192,32

(b) Total cost de vendes = (b1) + (b2) (cost directe)
(b1) = ( (a) - R01) x (1 - R14/100) materials + despeses generals de
fabricació
No inclou l'amortització, subministres, serveis exteriors i altres despeses
d'explotació perquè tots ells són despeses generals d'estructura

80,14

22.117,54

50,23

13.864,03

(b2) Despesa laboral directa: R02 x 0,8

29,90

8.253,50

(c) despeses generals d'estructura = (a) - (b) – (d) (cost indirecte)
No inclou: despeses financeres, extraordinàries, correccions de valor per
deteriorament, ni les dotacions provisions ni la despesa impositiva sobre
el benefici perquè cap d'ells proporciona utilitat per a l'objecte de
contracte

13,93

3.845,78

5,93

1.636,68

equival al marge brut/vendes
R02 Despeses de personal / xifra neta de negocis

(d) R03 Resultat d'explotació (o benefici industrial) (cost indirecte)

Garantia:
Garantia: 5% de la despesa estimada corresponent a la durada inicial del contracte
Facturació:
El contractista facturarà la implantació una vegada realitzada l’acta de recepció
formal.
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La factura del suport i manteniment de l’aplicació subministrada es realitzarà una
vegada finalitzada l'any de garantia a partir de l’acta de recepció i, s’emetrà
trimestralment.
En el cas que es realitzin consultores tècniques, es farà una factura pel total d’hores
de consultories realitzades a tancament d’un mes.
Totes les factures s’emetran en format electrònic d’acord amb el reglament municipal
de factures electròniques i la normativa d'aplicació.
Revisió de preus:
No es preveu
Procediment adjudicació:
Procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada
Tramitació:
Tràmit ordinari
Contracte reservat:
No correspon
Habilitació professional:
Podran concórrer a aquest procediment les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat jurídica i d’obrar, que acreditin
la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, en els casos en
que així ho exigeixi la llei, es trobin degudament classificades, i que no es trobin
compreses en cap de les causes o circumstàncies que impedeixin contractar amb
l’Administració i que s’assenyalen en l’article 71 de llei 9/2017 de 8 de novembre.
Així mateix, els empresaris han de tenir l’habilitació empresarial o professional que,
si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi
l’objecte del contracte.
Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes les
prestacions dels quals estiguin compreses dins objecte o àmbit d’activitat que,
d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis.
Solvència econòmica i financera:
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Es considera suficient solvència tenir un volum anual de negoci igual o superior al
doble del valor estimat del contracte agafant el volum anual de negocis referit a
l’any de major número de negoci dels tres últims conclosos.
Solvència tècnica o professional:
Els licitadors hauran d’acreditar la bona execució pels serveis de mateix objecte del
contracte per almenys una entitat del sector públic.
Classificació:
No és exigible
Variants:
No correspon
Criteris d’adjudicació:
1. CRITERIS AUTOMÀTICS (FINS A 60 PUNTS)
Els criteris que depenen de valoració automàtica tindran una puntuació màxima de
60 punts.
Les propostes econòmiques es valoraran d’acord a la següent formula:
Pi = Pmax * (IMax – Ov ) / (IMax – Om)
Essent:
Pmax = Puntuació màxima del criteri
Pi
= Puntuació obtinguda per cada licitador.
Om = Import total més baix ofert pels licitadors (IVA exclòs)
Ov
= Import total del licitador que es valora (IVA exclòs)
IMax = Imports màxim de licitació (IVA exclòs)
La puntuació es redondejarà a dos decimals
Aquests punts es repartiran de la següent manera:
1.1. Proposta econòmica subministrament i implantació aplicació fins a 25
punts
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Els criteris de valoració automàtica de la proposta econòmica tindran una puntuació
màxima de 30 punts d’acord a la formula de valoració econòmica.
1.2. Proposta econòmica de manteniment i suport tècnic de l’aplicació fins a 10
punts
Els criteris de valoració automàtica de la proposta econòmica tindran una puntuació
màxima de 20 punts d’acord a la formula de valoració econòmica.
1.3. Proposta econòmica de consultoria tècnica addicional fins a 10 punts
Els criteris de valoració automàtica de la proposta econòmica tindran una puntuació
màxima de 10 punts d’acord a la formula de valoració econòmica.
1.4 Garantia fins a 15 punts
5 punts per cada any addicional de garantia al mínim d’un any i fins a un màxim de
4 anys que serien 15 punts

2. CRITERIS DE VALORACIÓ OBTINGUTS AMB JUDICI DE VALOR (fins a 40 punts)
Els criteris que depenen d’un judici de valor tindran una puntuació màxima de 40
punts.
Les diverses propostes presentades es valoraran en termes qualitatius. Per cada
criteri de valoració, s’assignarà la següent baremació, per a obtenir la valoració
tècnica de l’oferta presentada:
- Excel·lent: 100% de la puntuació del criteri
- Notable: 75% de la puntuació del criteri
- Bona: 50% de la puntuació del criteri
- Acceptable: 25% de la puntuació del criteri
- En el cas que la proposta compleixi amb els mínims exigits en el plec tècnic sense
aportar cap element que la millori, es puntuarà el criteri amb 0 punts.
Aquests criteris es correspondran amb les següents consideracions:
- Excel·lent: la proposta supera de forma molt considerable els mínims exigits
- Notable: la proposta supera de forma considerable els mínims exigits
- Bona: la proposta aporta alguns aspectes avantatjosos respecte els mínims exigits
- Acceptable: la proposta millora de forma discreta els mínims exigits
Aquests punts es repartiran de la següent manera:
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1.- Característiques funcionals del sistema a implantar, fins a 15 punts
1.1. Funcionalitats generals, fins a 5 punts
1.2. Funcionalitats de seguiment de l’execució d’un pla, fins a 4 punts
1.2. Disseny i usabilitat, fins a 3 punts
1.3. Capacitat d’escalabilitat i flexibilitat, fins a 3 punts
2.- Característiques tècniques del sistema a implantar, fins a 10 punts
2.1. Arquitectura tecnològica de l’aplicació, fins a 5 punts
2.2. API integració amb sistemes externs i formats de càrrega de fitxers, fins a
5 punts
3.- Projecte d’implantació, formació i transferència de coneixement, fins a 3
punts
3.1. Equip de projecte i metodologia, fins a 1 punt
3.2. Cursos a realitzar, fins a 1 punt
3.3. Documentació a entrega, fins a 1 punt
4.- Característiques tècnics del manteniment i suport tècnic, valorant la cobertura
horària i els serveis inclosos, fins a 2 punts
6.- Demostració pràctica, valorar l'agilitat d'ús i compliment de requeriments, fins a
10 punts
Baixa pressuptament anormal o desproporcionada:
Aplicar criteri general en les propostes econòmiques quan la puntuació obtinguda
en els criteris de judici de valor i sumant la puntuació pels anys de garantia sigui
igual o superior a 40 punts
Comitè d’experts:
No procedeix atès que els criteris objectius són 60 punts sobre 100 superior al 50%
Modificacions del contracte:
Durant la durada del contracte, es podran realitzar modificacions a l’alçada en un
màxim del 20% el pressupost per millores funcionals del programari objecte del
contracte que requereixin tasques de consultoria per adequacions, configuracions o
formacions.
Condicions especials d’execució:
En relació a les condicions especials d’execució, aquesta
contractació d’una aplicació tecnològica i això implica com a
execució del contracte la innovació tecnològica així com el
normativa nacional i europea de protecció de dades.

licitació regula la
condició d’especial
compliment de la
Atès que aquest
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subministrament s’instal·la en el servidors municipals ubicats al municipi de Reus,
no aplica la restricció que estigui la prestació en servidors de la UE. La finalitat serà
l’accés a dades personals per la implantació i suport tècnic de gestió de plans
municipals.
Obligacions contractuals essencials:
Incompliment de la normativa nacional i europea en protecció de dades, drets de
propietat intel·lectual i del deure del secret i confidencialitat de la informació o
sistemes accedits.
Penalitats específiques:
Aplicar un sistema de faltes lleus, greus i molt greus de manera que tres faltes lleus
facin una greu, tres faltes greus facin una molt greu i dos faltes molt greus donin la
possibilitat a l’Ajuntament de cancel·lar el contracte automàticament sense cap tipus
de contraprestació. Cal tenir en compte també, les penalitzacions indicades en
l’annex del plec de clàusules tècniques.
Causes de resolució:
Per aplicació de les penalitats o incompliment de la protecció de dades, drets de
propietat intel·lectual o deure del secret i confidencialitat de la informació o
sistemes accedits.
Cessió del contracte:
Admissible
Subcontractació:
Si s’admet un màxim del 75%
Repercussions econòmiques del contracte:
La vida útil d’aquest programari que s’implantarà mitjançant inversió serà de 5 anys.
La despesa de manteniment i suport tècnic a partir de la implantació serà d’un
màxim de 2.000€+IVA anuals previst en l’escenari plurianual de pressupost de
despeses TIC a partir del 2.021 durant la durada del contracte i no hi haurà
ingressos ni despeses addicionals o excepcionals.
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Model oferta econòmica:
El/la
Sr./Sra.
................................................................................................................
amb
residència a ......................................., al carrer...................................................... número...........
amb NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte de IMPLANTACIÓ D’UNA
EINA INTEGRAL DE GESTIÓ I PUBLICACIÓ DE PLANS MUNICIPALS I EL SEU
SERVEI DE SUPORT TÈCNIC I MANTENIMENT, es compromet (en nom propi / en
nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i
condicions estipulats en el plec pels preus següents (IVA no inclòs):
Preu subministrament i implantació del programari: XX.XXX,XX €
Preu de suport i manteniment tècnic anual: X.XXX,XX €
Preu hora de consultoria tècnica: XX,XX €/hora
Anys de garantia: X anys
NOTA:
El preu de subministrament i implantació no podrà ser superior a 17.000€+IVA
El preu de suport i manteniment tècnic anual no podrà ser superior a 2.000€+IVA
El preu hora de consultoria tècnica no podrà ser superior a 60€/hora+IVA
Els anys de garantia almenys serà un any i un màxim de 4 anys
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Atesa la informació indicada d’acord als requeriments d’informació de contractació
que ha d’incloure el informe de necessitats, sol·licitem s’iniciï els tràmits de
contractació per la implantació d’una eina integral de gestió i publicació de plans
municipals i el seu servei de suport tècnic i manteniment.
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