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ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària celebrada el dia 24 de maig 2019, va
aprovar els plecs de clàusules administratives, econòmiques i de prescripcions tècniques
que han de regir el contracte mixt de serveis i subministraments necessaris par a implantar i
mantenir un sistema de registre, gestió i tramitació d’expedients per a l’Ajuntament del
Vendrell.
1.- Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Organisme: Ajuntament del Vendrell.
Número d’identificació: 4316340003
Dependència que tramita l'expedient: Àrea de contractació
Tipus de poder adjudicador: Administració pública
Principal activitat del poder adjudicador: Administració pública
Número d'expedient: 37/2018

2.- Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament del Vendrell
b) Domicili: Plaça Vella, núm. 1
c) Localitat i codi postal: El Vendrell CP: 43700
d) Codi NUTS: NUTS3 ES514 Tarragona
e) Telèfon: 977166494
f) Adreça electrònica: contractacio@elvendrell.net
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/PCAJV
h) Data límit d'obtenció de documents i informació:
Cinc dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre
que l’hagin demanat almenys deu dies abans del transcurs del termini de presentació de
les proposicions.
3.- Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: l’objecte del contracte són serveis i subministraments necessaris
par a implantar i mantenir un sistema de registre, gestió i tramitació d’expedients per a
l’Ajuntament del Vendrell
b) Lloc d’execució: El Vendrell
c) Termini d’execució: 4 anys
d) Admissió de pròrroga: NO
e) Divisió en lots i número de lots: NO
f) Codis CPV:
72268000 -1 Serveis de subministrament de software
72212311 - 2 Serveis de desenvolupament de software de gestió de documents
72212900 - 8 Serveis de desenvolupament de software i sistemes informàtics diversos
72267100 - 0 Manteniment de software de tecnologia de la informació

4.- Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Contracte mixt de serveis i subministraments
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No
5.- Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 195.696,00 €
b) Pressupost de licitació: 163.080,00 €, IVA exclòs i 197.326,80 € IVA inclòs
6.- Admissió de variants: No
7.- Garanties
Provisional: No
Definitiva: 5% del preu final ofert per l’empresa adjudicatària, IVA exclòs
8.- Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència:
Justificació de la solvència per l’empresari:
La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se per un dels mitjans
següents:
Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en
funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de
les ofertes per import igual o superior a una vegada el valor estimat del contracte, és a
dir, per una quantia de:
195.696,00 euros.
S’acreditarà mitjançant: El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels
seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hagués
de trobar-se inscrit en aquest registre, i, en cas contrari, per les dipositades en el registre
oficial en que hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre
Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres de
inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
La solvència tècnica o professional de l'empresari haurà d'acreditar-se per un dels mitjans
següents:
* Per als contractes no subjectes a regulació harmonitzada, les empreses de nova
creació acreditaran la seva solvència tècnica amb altres mitjans previstos diferents
dels que estableix la lletra a), és a dir a les lletres b) i c)
a) Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys del mateix tipus
o naturalesa a què correspon l'objecte del contracte, amb un import anual acumulat, en l’any

de major execució, igual o superior al 70% de l’anualitat mitja del contracte, és a dir, per una
quantia de:
34.246,80 €
Criteris: Es demana un mínim de 2 projectes finalitzats
S’acreditarà mitjançant: Certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic ,o, quan el destinatari sigui un comprador privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una
declaració del licitador acompanyat dels documents obrants en el poder del mateix que
acreditin la realització de la prestació. Tant els certificats com els documents acreditatius
hauran de detallar els imports, les dates i els destinataris (públics o privats) dels serveis.
b) Relació de les migracions realitzades per l’empresa, en els tres últims anys, cap al
sistema proposat pel licitador.
Criteris: Es demana un mínim de 2 projectes realitzats amb una embergadura, cadascun
d’ells, similar o comparable a la realitat de l’Ajuntament del Vendrell, és a dir, realitzats en
municipis amb una població similar a la del Vendrell. (Es considerarà realitat comparable a
partir de 30.000 habitants)
S’acreditarà mitjançant: Certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic ,o, quan el destinatari sigui un comprador privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una
declaració del licitador acompanyat dels documents obrants en el poder del mateix que
acreditin la realització de la prestació.
c) Declaració del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l'empresa,
participants en el contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat
Criteris: Declaració del personal mínim que s’exigeix per a dur a terme els serveis objecte
d’aquest contacte que, al menys, seran un director de l’equip de treball i tres integrants
d’aquest equip que hauran de respondre, com a mínim, als següents perfils:
-

Tècnic (grau o llicenciatura) responsable en el procés de migració de dades
Tècnic (grau o llicenciatura) responsable d’integració i parametrització del projecte
Tècnic (grau o llicenciatura) responsable de la gestió del canvi tecnològic i implantació
de les eines

S’acreditarà mitjançant: La presentació dels corresponents TC2 i de la titulació pertinent.
Els graus o llicenciatures que es valora necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques
són les d'Enginyeria Informàtica, Enginyeria en Telecomunicacions i Enginyeria tècnica
informàtica.
9.- Criteris d’adjudicació:
L’oferta més avantatjosa per a l’ interès públic d’aquest contracte es determinarà sobre la
base d’una pluralitat de criteris de valoració, els quals tenen una ponderació màxim de 100
punts, a raó de:

Criteris amb
valoració
automàtica

Criteris
Subjectes a
Judici de
Valor

Preu
Sistema modular integrat
Millores
TOTAL: 57 Punts

45 punts
3 punts
9 punts

Requeriments Tècnics del sistema a implantar
Formació i documentació relacionada amb el sistema a
implantar
Inclusió de mesures per al control de qualitat, detecció de
resistències i previsió de convivència de les dues realitats
TOTAL: 43 Punts

25 punts
9 punts
9 punts

1.- Criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor (sobre B):
En aquest apartat l’Ajuntament del Vendrell valorarà l’oferta tècnica del licitador a través de
la Memòria Tècnica que aquest haurà d’entregar i una demostració pràctica amb la que es
comprovarà i valorarà l’operativitat real dels sistemes oferts. La no presentació de la
Memòria comportarà l’exclusió del procediment. En aquest sentit, es realitzaran proves a
temps real, en les quals es verificarà i valorarà el que s’estableix a continuació:
La Memòria Tècnica haurà de tenir com a mínim l’estructura següent:
1. Introducció
2. Memòria Tècnica
2.1 Requeriments Tècnics del sistema a implantar (fins a 25 punts). En aquest
apartat caldrà presentar:
-

Consideracions preliminars i compliment amb l’Esquema Nacional de
Seguretat.
Relació detallada de les aplicacions i mòduls a implantar amb les seves
característiques tècniques per a poder avaluar l’adequació al plec de
característiques tècniques.
Planificació del projecte amb un calendari que identifiqui les diferents fases i
fites a aconseguir, incloent tots aquells aspectes que siguin necessaris per a
poder avaluar els criteris subjectes a judici de valor.
Definició específica de l’estratègia de migració de dades garantint l’operativitat
immediata del projecte.

2.2

Formació i documentació relacionada amb el sistema a implantar (fins a 9
punts). En aquest apartat s’inclourà la proposta de formació segons estableixen
els plecs, indicant el nombre d’hores totals a dedicar i el seu caràcter presencial o
telemàtic.

2.3

Mesures per al control de qualitat, detecció de resistències i previsió de
convivència de les dues realitats (fins a 9 punts). En aquest apartat s’ha de fer
referència també a les condicions de manteniment i suport que s’ofereixen d’acord
amb el que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques.

A continuació s’indica el detall del desenvolupament que ha de contenir cadascun
dels apartats anteriors.
1. Introducció
L’apartat introductori de la proposta constarà de la següent informació:
• Identificació del licitador
• Resum de l’oferta i justificació de perquè la metodologia que proposa es la més idònia
per a respondre als requeriments de l’Ajuntament recollits en els plecs de prescripcions
tècniques.
• La metodologia de treball que utilitzarà
• Resum del pla de proves/demostració pràctica que realitzarà
2. Memòria Tècnica del Projecte
ϖ En relació al PRIMER apartat (2.1) referit als “Requeriments Tècnics del sistema a
implantar”, serà necessari que el licitador desenvolupi la seva solució per a cada un
dels subapartats que conté i que tal solució es pugui comprovar en la demostració
pràctica. En aquest sentit, aquest primer apartat es valorarà amb criteris de
funcionalitat, metodologia de treball i de qualitat tècnica de la solució proposada
(fins a un màxim de 25 punts). En aquest sentit:
¬ En relació a la Funcionalitat (fins a 12 punts), es valorarà que la proposta tècnica
per a cada un d’aquests apartats sigui el més funcional possible tenint en compte les
necessitats de l’Ajuntament i per tant, es tindrà en compte:
♣ La facilitat d'integració amb altres eines i plataformes (fins a 7 punts), sobre
tot les proporcionades per altres administracions o proveïdors tercers. En
particular es valorarà el nivell d’integració amb la solució que fa servir
l’Ajuntament, la qual haurà de ser bidireccional. Per a la valoració, les
plataformes i eines que es prendran en consideració són:
• Gestió comptable (fins a 1,4 punts)
• Padró d’habitants (fins a 1,4 punts)
• Gestió Tributària (fins a 1,4 punts)
• Recaptació (fins a 1,4 punts)
• Gestor d’activitats (fins a 1,4 punts)
♣ Capacitat d'adaptació de l'eina al model de treball de l'Ajuntament del
Vendrell (fins a 5 punts), Es valorarà la possibilitat de configurar el sistema, per
part dels propis usuaris designats per l'Ajuntament, perquè s'adapti al rol de
l'usuari, permetent la personalització i modificació de les pantalles i
funcions/accions segons les seves necessitats.
• Que permeti personalitzar les pantalles segons les necessitats,
per part dels mateixos usuaris (fins a 2,5 punts)
• Que permeti personalitzar adaptacions de funcions i accions
per part dels mateixos usuaris (fins a 2,5 punts)
¬ En relació a la Metodologia de treball (fins a 9 punts) es valorarà que el licitador
ofereixi mecanismes per garantir un seguiment senzill del projecte, l’assoliment dels

terminis, la qualitat del resultat i la resposta ràpida i eficaç davant desviacions o
incidències. En aquest sentit, es valorarà:
♣ Una Definició clara del plantejament de l’estratègia de migració, de manera
que doni lloc a una metodologia verificable, identificant clarament la
responsabilitat en la validació dels resultats, així com el detall dels passos a
realitzar per garantir que l’actual volum d’informació del que disposa l’ajuntament
serà efectivament explotable. La informació de partida es troba en l’aplicatiu de
seguiment d’expedients actual de l’Ajuntament i en l’aplicatiu utilitzat des del
departament d’urbanisme i conforma un volum aproximat de 97.000 expedients.
(fins a 6 punts)
♣ Identificació d’una metodologia estàndard, que identifiqui clarament les
tasques de les parts involucrades, inclosa la càrrega de treball per al personal de
l’Ajuntament per tal de poder valorar el nivell d’impacte sobre l’organització i les
mesures previstes en tots els casos. (fins a 3 punts)
¬ Finalment, en relació a la qualitat tècnica de la solució, es tindrà en compte els
criteris que la solució proposada sigui el més intuïtiva i accessible possible i que
ofereixi sistemes d’ajuda en línia, menús contextuals i altres sistemes que facilitin la
seva comprensió. Això es valorarà en base als diagrames, captures de pantalla i altra
informació gràfica que es pugui posar a la seva disposició. (fins a 4 punts)
ϖ En relació a l’apartat 2.2 referit a la “Formació i documentació relacionada amb el
sistema a implantar”, es valorarà (fins a un màxim de 9 punts), el contingut de la
proposta tècnica de cada empresa licitadora referida al punt 5 del Plec de Prescripcions
Tècniques. En aquest sentit, es tindrà en compte el detall de les sessions, estructura,
estratègia, dissenys de continguts i número de treballadors de l’Ajuntament previstos per
cada cas. La valoració es farà de la manera següent:
¬ En relació a les sessions formatives es valorarà el seu caràcter presencial o remot,
la seva adaptació a la jornada laboral del personal de l’ajuntament, la seva tipologia,
la seva distribució en el temps i el número de treballadors per grup de formació que
es prevegi. (fins a 6 punts).
¬ En relació a la Documentació relacionada amb els sistema a implantar, es valorarà
l’entrega de manuals o informació relativa als serveis. Es tindrà en compte el seu
detall, estructura i disseny. (fins a 3 punts).
ϖ En relació a l’apartat 2.3 referit a la “Inclusió de mesures per al control de qualitat,
detecció de resistències i previsió de convivència de les dues realitats”, es valorarà
(fins a un màxim de 9 punts) el nombre i grau de previsió i implementació de mesures
que tinguin com a objectiu la detecció de possibles problemàtiques en la implantació del
projecte, possibles resistències, i també mesures que permetin minimitzar el perjudici
que pot representar una dilatació en la implantació d’aquest projecte i la convivència de
dues realitats tecnològiques a la vegada. En aquest sentit, es valorarà:
¬ Mesures proposades de control de qualitat i detecció de resistències al projecte (fins
a 6 punts)
¬ Calendari d’aplicació detallant el temps previst de convivència de les dues realitats
tecnològiques (fins a 3 punts)

Resum del Quadre de puntuacions dels Criteris subjectes a judici de valor:
Valoració Propostes
relatives a l’apartat
2.1

Valoració Propostes
relatives a l’apartat
2.2

Valoració Propostes
relatives a l’apartat
2.3

Funcionalitat

Fins a 12 punts

Metodologia de Treball
Qualitat Tècnica de la solució
TOTAL: FINS A 25 PUNTS

Fins a 9 punts
Fins a 4 punts

Quantitat i qualitat de les sessions formatives

Fins a 6 punts

Documentació relacionada amb els sistema a
implantar
TOTAL: FINS A 9 PUNTS
control de qualitat i detecció de resistències al
projecte
Calendari del temps previst de convivència de
les dues realitats tecnològiques
TOTAL: FINS A 9 PUNTS

Fins a 3 punts

Fins a 6 punts
Fins a 3 punts

2.- Criteris d’adjudicació de valoració automàtica (sobre C)
A. Criteri de preu (fins a 45 punts): Obtindrà 45 punts l’oferta més econòmica de les
presentades que es valoraran conforme a la següent fórmula:
Bi
Vi = _________________________ x Vmax
Max (Bs,Bmax)
Vmax: puntuació màxima a atorgar pel criteri preu. Aquesta serà de 45 punts.
Bs: Baixa significativa de un 3,5 % sobre el preu.
Vi: Puntuació o valoració atorgada a cada oferta.
Bmax: Baixa màxima d’entre les presentades a la licitació.
Bi: Baixa corresponent a cada oferta (i)
Max (Bs, Bmax): Representa el valor màxim d’entre els dos indicats.
Aquesta formula és la que millor compleix amb els principis rectors de la contractació
pública d’acord amb el que s’estableix al informe 6/2014, de 3 de març, de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma d’Aragó. La finalitat
d’aquesta fórmula és el respecte a la proporcionalitat entre la puntuació atorgada i la baixa
en les ofertes presentades per cadascun dels licitadors, evitant així els efectes perversos
que s’ocasionarien quan havent-hi només lleus diferències entre les ofertes dels licitadors
s’atorguin puntuacions amb variacions importants.
B. Altres Criteris Objectius (fins a 12 punts)
B.1 Sistema modular integrat (fins a 3 punts).

Es valorarà que tots els components de la solució proposada treballin amb un model únic de
dades, tant pel que fa a la gestió de persones, del territori, dels expedients, com dels
documents associats. En aquest sentit, la puntuació serà la següent:
Que tingui un nucli únic de dades
Que utilitzi el nucli de dades de l’ajuntament
Que tingui un repositori únic de documents

1 punt
1 punt
1 punt

B.2 Altres Millores (fins a 9 punts)
Disposar d’un quadre de comandament sobre els expedients (que permeti
consultar resultats i estadístiques d’ús de l’eina)
Disposar d’una bústia de treball configurable en funció del rol d’usuari
Disposar un gestor de tasques integrat amb el gestor d’expedients
Disposar un calendari integrat dins del gestor d’expedients
Poder georeferenciar els expedients per punts del territori diferents al domicili
de l’interessat principal de l’expedient
Disponibilitat de poder consumir segells de temps diferents del de l’AOC

2 punts
2 punts
1 punt
1 punt
2 punts
1 punt

10.-ACP aplicable al contracte? Sí
11.- Condicions particulars per l’execució del contracte:
Social: Durant l'execució del contracte l'empresa adjudicatària haurà de complir i acreditar
que un 50% de la plantilla adscrita al contracte és indefinida. Durant l'execució del contracte
cal garantir el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.
Mediambientals: L’empresa haurà d’acreditar el compliment i possessió del certificat ISO
14001.
Ètic:
-

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

-

No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

-

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.

-

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.).

-

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

-

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.
12.- Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 22 dies naturals, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci de licitació del contracte en el perfil del contractant.
b) Documentació que cal presentar:
Documentació incloure en el sobre A (documentació general): Veure clàusula 11.10 del plec
administratiu
Documentació incloure en el sobre B: Documentació subjecte a judici de valor
1.- Memòria Tècnica
2.- Declaració de subcontractació, segons l’annex 12
Documentació a incloure en el sobre C (subjecte a valoració automàtica):
1.- Oferta econòmica, i en el seu cas, les proposicions corresponents de criteris automàtics,
segons annex 7
2.- Estudi de costos de l’oferta econòmica, on s’indiqui de manera desglossada els costos
c) Presentació d’ofertes:
Presentació Electrònica: mitjançant eina Sobre Digital, que es troba en l’adreça següent: a
l’adreça web següent: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/PCAJV
13.- Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament del Vendrell
b) Lloc: Sala de Plens
c) Data: Es publicarà al Perfil del contractant.
d) Hora: Es publicarà al Perfil del contractant.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
públic.

El Vendrell, a 3 de juny del 2019
La Secretària Accidental,
[Firma01-01]
Alba Martí
González - DNI
39698627Y (SIG)
03/06/2019
11:11:10

