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INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
DE SERVEIS DE SUPORT I ASSESSORAMENT ESPECIALITZAT EN LES UTILITATS I
APLICACIONS DEL PROGRAMA INFORMATIC EUROMUS (2019-2020).

Núm. expedient: C180003371
Núm. contracte: 18002809

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
1.
Objecte del contracte
El present contracte de serveis té per objecte el servei tècnic per l’assessorament i
suport als usuaris de l’eina informàtica Euromus per a la venda d’entrades dels museus
i altres aplicacions i usos associats i que es detallen més endavant.
Tasques objecte del contracte
 Assessorament i suport als usuaris del programa Euromus.
 Aplicació unificada dels criteris de configuració dels back-ofice dels respectius
centres usuaris.
 Establiment de nivells d’accés als back-ofice.
 Interlocució única amb el proveïdor.
 Disseny i seguiment de la implementació dels plans de millora en l´ús de l’aplicatiu.
 Assessorament a Secretaria Tècnica (enquesta de públics i obtenció de dades de
freqüentació), Direcció de Màrketing i Comunicació (CRM), Departament
d’administració ,Direcció de Recursos, (Facturació i ingressos)
 Coordinació i establiment de prioritats amb la Direcció de Memòria, Història i
Patrimoni (gestió general).
 Accés a les dades contingudes a l’aplicatiu per a l’obtenció d’informació requerida
pels diferents departaments i usuaris..
 Suport directe a tots els usuaris de l’aplicació.
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No es preveu la divisió en lots del present contracte atès que és fonamental garantir la
visió unitària i la coordinació única de tots els processos de treball desenvolupats al
voltant d’aquest contracte de serveis. D’altra banda, el perfil d’especialització en el
funcionament i usos del programa no respon a una formació reglada i formal sinó a la
praxis específica del propi programa i de les diferents aplicacions que són objecte
d’aquest contracte la qual cosa no facilita la divisió per lots.
En la present contractació es preveuen les següents mesures socials:
L’oferta econòmica suposa un màxim del 35% de la puntuació total
Manteniment de condicions laborals durant el contracte, com a condició d’execució

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
El programa informàtic EUROMUS, dissenyat pel Centre de Càlcul de Girona (CCALGIR),
és utilitzat pels centres museístics de l’ICUB per a la gestió de vendes d’entrades i
altres productes i articles oferts pels centres. S’utililitza també per a la gestió
administrativa del centre en tot allò relatiu a les activitats i venda d’entrades i articles
del centre. Dóna resposta a altres necessitats, tals com la venda d’entrades i articles
online, la gestió de reserves, les tasques de facturació, i la generació de dades de
freqüentació i de coneixement específic del públic assistent. En concret, les tasques
que es realitzen amb el programa Euromus són les següents:
 Control i gestió de la venda d’entrades a través de tots els canals; taquilles i web.
 Control i gestió de la reserva d’activitats.
 Control i gestió de reserves d’entrades online.
 Venda d’abonaments, paquets i promocions.
 Venda de productes i marxandatge.
 Obtenció i explotació de dades estadístiques.
 Gestió de facturació i obtenció d’informes de vendes.
Per a la seva funcionalitat i millor adaptació a les necessitats de cada centre, el
programa permet la configuració específica tant de tarifes com de productes i
activitats segons la realitat de cada centre. Les dades que es generen en cada operació
de venda suposen un material força interessant i útil per a la seva explotació i anàlisi,
però per què això sigui possible cal que els criteris de classificació i configuració dels
diferents nivells de treball del programa responguin als mateixos patrons. En aquest
sentit, des de la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni, en coordinació amb la
Secretaria Tècnica de l’ICUB es desenvolupa una línia de treball per a l’estandarització
dels patrons de configuració dels diferents usuaris del programa i l’assessorament i
coordinació que se’n derivin.

Institut de Cultura

Per aquest motiu és necessari comptar amb la intervenció d’un servei d’assessoria i
suport en el funcionament i configuració del programa Euromus, tant des de la vessant
de l’usuari com per poder interlocutar amb l’empresa proveïdora pel que fa als
aspectes tècnics que depassen la mera configuració de les pantalles de treball, amb
experiència i coneixements per assumir les tasques de suport, assessorament i
coordinació, i de l’estandarització de criteris de configuració del programari Euromus,
així com les necessitats derivades de la gestió administrativa i de facturació. Atès que
la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni no disposa dels mitjans propis, alhora
necessaris, per a la implantació i desenvolupament del servei esmentat és necessari
procedir a la contractació d’aquest servei.
Ateses les tasques d’anàlisi, planificació, assessorament i elaboració d’informes que
corresponen a l’objecte del present contracte, es considera que es tracta d’un servei
de caire intel·lectual
Els centres i departaments que interactuen amb l’aplicatiu Euromús per alguna de les
seves utilitats són:
Centres museístics. MUHBA, Museu Frederic Marès, Museu Etnològic de Barcelona i
de Cultures del Món, Museu del Disseny de Barcelona, L’Auditori de Barcelona Museu
de la Música de Barcelona, Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona,
Fundació Museu Picasso, El Born Centre de Cultura i Memòria, La Virreina Centre de La
Imatge, Monestir de Santa Maria de Pedralbes, Castell de Montjuïc
Departaments i serveis centrals de l’ICUB al Palau de la Virreina. Direcció de
Memòria, Història i Patrimoni (Obtenció de dades de gestió de públic, assistència de
visitants i perfil, supervisió general), Direcció de Comunicació i Màrketing
(manteniment, instal·lacions, telecomunicacions i funcionament de la xarxa
informàtica), Secretaria Tècnica Institut de Cultura (obtenció de dades de freqüentació
de públic als centres museístics), Departament d’administració Direcció de Recursos
(Relació de facturació i ingressos per a intervenció. Gestió de devolucions. Iinformes de
facturació) Direcció de Comunicació i Màrketing. Tiquet Rambles. Venda centralitzada
d’entrades a museus. Gestió de promocions.
En tots els centres usuaris del programa Euromus hi ha un Interlocutor específic per a
les qüestions relatives a l’ús pràctic del programari, és amb aquesta persona que
caldrà mantenir el contacte per l’execució de les feines objectes d’aquest contracte.
El nombre de terminals i llicències i estacions de treball actives són les següents:
 Total terminals front-office: 30 (per atenció directa al públic i venda d’entrades)
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 Total terminals back-office: 20 (per configuració de tarifes i activitats i per a
consultes internes, també per a gestió de reserves i pagaments)
 Total terminals front-office/back-office: 6
 26 punts per programació i configuració interna de les utilitats de l’aplicació.

2.
Condicions d’execució.
Les tasques que està previst desenvolupar comporten una dedicació de 800 hores cada
any a partir del primer dia hàbil de mes de gener de 2019 fins al 31 de desembre de
2020.
La realització de les hores previstes en aquest contracte no estaran subjectes a un
horari específic sinó a la concertació de sessions de treball i trobades amb cadascuns
dels usuaris. Es preveu un repartiment de volums d’hores de dedicació per a cada
agent segons la següent distribució:

Museus i centres patrimonials
Departament d’Administració
Secretaria tècnica
Direcció de memòria

70%
5%
15%
10%

2019
560
40
120
80
800

2020
560
40
120
80
800

Atesa la naturalesa del contracte els treballs es realitzaran en les seus de cada usuari
del programa.

3. DURADA I PRESSUPOST DEL CONTRACTE
Es preveu una durada del contracte de 24 mesos, a comptar des de l’1 de gener de
2019, o bé des de l’endemà de la seva formalització.
El contracte es podrà prorrogar per un any.
El pressupost del contracte es fixa en 51.110,40 euros, que es desglossa en 42.240,00 €
de pressupost net, més 8.870,40 € euros en concepte d’IVA al 21%.
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Aquest pressupost s’imputarà segons les següents anualitats:




Pressupost base
Any 2019 21.120,00 €
Any 2020 21.120,00 €
42.240,00 €

Import IVA
4.435,20 €
4.435,20 €
8.870,40 €

Total
25.555,20 €
25.555,20 €
51.110,40 €

El pressupost net es desglossa de la manera següent1:
Costos directes

Costos indirectes

Import €
TOTAL 4.224 €
Import €

TOTAL
38.016 €
TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes):
42.240,00 €
L’estimació dels costos salarials, i en tant que no existeix un conveni col·lectiu
específic del sector, s’ha calculat prenent com a referència preus de mercat de serveis
de consultoria de perfils funcionals especialitzats en programes de gestió publicats a
la guia del Mercado Laboral 2018 per l’àmbit de les tecnologies de la informació
publicat per l’assessoria Hays.

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
Donat que el contracte preveu pròrroga i modificacions el valor estimat és el de
65.366,85 euros sense IVA, que es desglossa tal i com segueix:
Any

VE prestació

2019
2020
2021

21.120,00 €
21.120,00 €

VE
eventuals
pròrrogues

21.120,00 €

VE modificacions
previstes

SUMA
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TOTAL

42.240,00 €

21.120,00 €

63.360,00 €

5.JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Aquest contracte, d’un import VEC de 63.360,00 €, s’adjudicarà pel procediment obert,
d’acord al que s’estableix a l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
contractes del sector públic.

6. CRITERIS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA O PROFESSIONAL, I CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ
Els licitadors hauran de comptar amb la solvència econòmica i tècnica que tot seguit
s’especifica:

SOLVÈNCIA ECONÒMICA
Volum anual de negocis. El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims
exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions, ha de tenir un valor
estimat superior a 17.500 euros.

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
- L’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa licitadora ha de
declarar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims
tres anys en serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que
constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 15.000 euros.
- El personal tècnic haurà d’acreditar titulació de Formació professional 2 o grau
universitari.
- El personal tècnic que h d’executar el contracte ha d’acreditar una experiència
professional demostrable en les diferents aplicacions del programa Euromus
operatius a l’ICUB i més en concret:

Institut de Cultura

- Tenir formació i experiència completa a nivell d'usuari d’Euromus de mínim 4
anys : coneixement del funcionament dels diferents mòduls i aplicacions.
- Tenir formació i experiència completa a nivell d'administrador d’Euromus de
mínim 2 anys.
- Tenir coneixement dels processos d’exportació de dades des d’Euromus en
formats estàndards: Excel i PDF.
- Tenir coneixement i experiència de mínim 2 anys en la gestió administrativa
associada al programa Euromus.

7. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
A.1 Per l’oferta econòmica, fins a 35 punts
Els licitadors hauran d’explicitar en la seva oferta econòmica el preu base, l’import de
l’IVA i l’import total. A l’hora hauran d’explicitar el preu unitari a raó de preu base,
import de l’IVA i import total.
S'aplicarà la següent fórmula:

(

)

Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors
anormals o desproporcionats:
- un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el
cas d’un únic licitador, de 20 punts percentuals respecte el pressupost net de licitació.
Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es
podrà prescindir de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial
superior al 5% respecte de l’oferta immediatament consecutiva.
Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es
podran excloure una o les dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més baixes
sempre i quan una amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial
superior al 5%.
D’acord amb l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova que és
anormalment baixa perquè vulnera la normativa sobre subcontractació, no compleix
les obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral establertes en el Dret
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de la Unió, en el Dret Nacional, els convenis col·lectius sectorials vigents o per les
disposicions de Dret internacional.
A.2 Per l’acreditació d’anys d’experiència en nombre superior als referits a la
solvència tècnica, fins a 15 punts.
- Tenir experiència a nivell d'usuari d’Euromus, en els diferents mòduls i
aplicacions: s’atorgarà 1 punt per any de més a partir dels 4 anys d’experiència,
fins a un màxim de 4 punts
- Tenir experiència a nivell d'administrador d’Euromus. S’atorgaran 2,5 punts
per any a partir dels 2 anys d’experiència, fins a un màxim de 5 punts.
- Tenir experiència en la gestió administrativa associada al programa Euromus.
S’atorgaran 2 punts per any a partir dels 2 anys d’experiència, fins a un màxim
de 6 punts.
Aquesta experiència es puntuarà sempre que s’incloguin en aquest sobre
certificacions empresarials o d’entitats públiques, justificatives de cada
experiència.

A.3 Per un major nombre d’informes a presentar sobre el servei realitzat. La clàusula
6 del plec tècnic preveu la presentació d’un informe sobre el servei presentat. Aquest
criteri valora la presentació amb una freqüència inferior al any, i atorga fins a 10 punts
de la següent manera:
-

Informes amb freqüència semestral, 5 punts.
Informes amb freqüència trimestral; 8 punts.
Informes amb freqüència mensual; 10 punts.

La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables de forma automàtica s'ha
d'incloure necessària i únicament al Sobre núm. 2 B.

B. Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor (SOBRE 2A) FINS A 40
PUNTS
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B.1 Per la qualitat del projecte operatiu, que reculli tots els requisits necessaris per al
desenvolupament de l’objecte del contracte fins a 25 punts.
Es puntuarà de la següent manera: insuficient 0 punts, acceptable 7 punts, bona 12
punts i idònia 24 punts. Es considerarà insuficient la qualitat d’un projecte que no
reculli la totalitat dels apartats del plec d’especificacions tècniques o ho faci amb una
inferioritat de plantejaments que impedeixi veure que s’assolirà íntegrament l’objecte
del contracte; acceptable, la qualitat del projecte que se cenyeix als requeriments
sol•licitats; bona, la qualitat del projecte que, a més de complir la condició anterior,
proporcioni els elements correctes per al desenvolupament de l’objecte del contracte;
idònia, la qualitat del projecte que, a més de complir les dues condicions anteriors,
presenti tots els elements de major qualitat i excel•lència per al desenvolupament de
l’objecte del contracte.
El contingut haurà d’estar ordenat de la manera que a continuació es detalla, i haurà
d’incloure com a mínim:
-

Abast del servei
Descripció tècnica relativa a la prestació del servei
Procediments de treball
Model organitzatiu
Equip de treball

El licitador presentarà en aquest apartat una descripció dels procediments i
organització del servei que posaran a disposició de la prestació del servei per tal
d’executar la prestació objecte d’aquesta licitació. Es descriurà de forma detallada com
es realitzaran aquests serveis, d’acord amb les condicions i requisits establertes al Plec
tècnic.
El nombre màxim de fulls d’aquest apartat serà de 10, escrits a una cara amb lletra
Arial 12. No es valoraran els fulls que excedeixin aquest màxim.
B.2 Pel desenvolupament d’un cas pràctic consistent plantejar la reconfiguració de tot
un Back-Office de l’únic punt de venda d’entrades d’un centre museístic sense perdre
la integritat de les dades. Fins a 15 punts.
Es puntuarà de la següent manera: insuficient 0 punts, acceptable 4 punts, bona 8
punts i idònia 15 punts. Es considerarà insuficient la qualitat d’un projecte que no
reculli la totalitat dels apartats del plec d’especificacions tècniques o ho faci amb una
inferioritat de plantejaments que impedeixi veure que s’assolirà íntegrament l’objecte
del contracte; acceptable, la qualitat del projecte que se cenyeix als requeriments
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sol•licitats; bona, la qualitat del projecte que, a més de complir la condició anterior,
proporcioni els elements correctes per al desenvolupament de l’objecte del contracte;
idònia, la qualitat del projecte que, a més de complir les dues condicions anteriors,
presenti tots els elements de major qualitat i excel·lència per al desenvolupament de
l’objecte del contracte.
El nombre màxim de fulls d’aquest apartat serà de 4, escrits a una cara amb lletra Arial
12. No es valoraran els fulls que excedeixin aquest màxim.

La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables mitjançant judici de valor
s'ha d'incloure necessària i únicament en el Sobre núm. 2A.

Puntuació de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluables mitjançant judici de
valor i avaluables automàticament) (A+B): 100

Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors
anormals o desproporcionats:
- un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el
cas d’un únic licitador, de 20 punts percentuals respecte el pressupost net de licitació.
Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es
podrà prescindir de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial
superior al 5% respecte de l’oferta immediatament consecutiva.
Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es
podran excloure una o les dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més baixes
sempre i quan una amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial
superior al 5%.
D’acord amb l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova que és
anormalment baixa perquè vulnera la normativa sobre subcontractació, no compleix
les obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral establertes en el Dret
de la Unió, en el Dret Nacional, els convenis col·lectius sectorials vigents o per les
disposicions de Dret internacional.

Cas d’empat, s’aplicaran els següents criteris de desempat:
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Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de
presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la
igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la plantilla
de cadascuna de les empreses.
En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà
mitjançant sorteig.

8 PROPOSTA
Atesos els motius exposats, es proposa l’inici del procediment obert per a la
contractació del servei tècnic per l’assessorament i suport als usuaris de l’eina
informàtica Euromus per a la venda d’entrades dels museus i altres aplicacions i usos
associats per un import total de licitació de 51.100,40 euros IVA inclòs, dels quals
42.240,00 euros són pressupost net i 8.870,40 euros són en concepte d’IVA al 21%,
amb càrrec a l’assignació pressupostària amb programa 33011 i econòmic 22750 del
pressupost, i d’acord amb les condicions tècniques que s’annexen, mitjançant un
procediment obert.

