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Mercedes Morales Moreno

cap del Departament de Sistemes de la Informació i Innovació Tecnològica
de l’Àrea de Serveis Generals, emet el següent:

INFORME I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES QUE REGEIXEN EL CONTRACTE ADMINISTRATIU PER SUBMINISTRAMENT,
INSTALLACIÓ, CONFIGURACIÓ I PAGAMENT PER ÚS D’UN SISTEMA DE GESTIO
D’INCIDENCIES COMPLERT PER L’AREA D’ESPAI PÚBLIC (Exp. ASG/Contractació/2020/39 25/2020/CSUBM)
1. Antecedents i motivació de la necessitat
L’ajuntament de Viladecans ha realitzat en el primer semestre del 2020 una consultoria de procés per
poder oferir a l’àrea d’Espai Públic una tecnologia que reculli totes les seves necessitats .
Algunes de les necessitats recollides en els lliurables de la consultoria que dificulten el treball de gestió
diari de l’àrea són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Multicanalitat i excés de treball
Difícil seguiment de les incidencies i de la gestió
No disposar de aplicació en mobilitat
Procediments de seguiment d'incidències manuals
Excessiva verticalitat en les aplicacions. La visió transversal de l‘àrea no es por fer
Comunicacions entre personal manual o via mail
Eina d’inventari de difícil exploració per fer (eina actual d’inventari)
Manca d’una eina que pugui georeferenciar el inventari
Duplicitat de les incidències
Manca de SIG i de coneixements SIG
Diferenciar la gestió d’una incidència d’un procediment administratiu
Creacions de Excel pel control de la gestió
Dificultat d’accés a la informació per poder fer una explotació de dades (quadres de
comandament) i prendre decisions
No disposar d’un seguiment, per part de la ciutadania, de les incidències que han fet
arribar a l’ajuntament.
No es disposa d’una eina de treball intern amb tasques periòdiques.
No hi ha notificacions automàtiques: d’entrada d’incidències, de venciments, d’urgències.

Atesa la necessitat de dotar a l’Àrea d’Espai Públic d’un sistema de gestió d'incidències complert per tal
de que disposi de les eines suficients per poder solucionar les necessitats esmentades anteriorment i així
disposar de noves eines de gestió amb permetin mes proximitat amb el ciutadà i que permetin fer una
gestió eficient i planificada.
Atès el plec de prescripcions tècniques que s’adjunta al present informe.

2. Objecte del contracte i la no divisió en lots
L’objecte del contracte és el subministrament, installació, configuració i pagament per ús per un període de
quatre anys
, de conformitat amb l’establert al plec de prescripcions tècniques.

d'un sistema de gestió d'incidències complert per a l'Àrea d'Espai Públic de l’Ajuntament
de Viladecans
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Justificació de la no divisió en lots: De conformitat amb l’article 99.3. de la Llei 9/2017, de 8 de

novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), no es considera adient la seva divisió
en lots, pel fet que la realització independent de l’objecte del contracte pot dificultar l’execució correcta
des del punt de vista tècnic, atès que es tracta del subministrament d’un programari únic accessible des
de dispositius mòbils i entorn web.

Els Codis CPV es el següent::
Codi CPV
Descripció
48420000-8

Paquetes de software de gestión de instalaciones y «suite» de
paquetes de software

3. Termini de lliurament, vigència del contracte, lloc de lliurament i modificació del contracte
El termini màxim es 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.

Lloc de lliurament: El lliurament de la installació es farà en remot amb l’equip de sistemes d’informació
i Espai Públic.

Pròrroga: No procedeix.
Modificació: No es preveu.
4. Valor estimat del contracte (VEC) i pressupost base de licitació
El valor estimat del contracte (VEC) del present contracte és per un
d’acord amb el següent detall:

Preu producte i posada en marxa primer any

import total de

Import
sense
IVA

12.000€

Preu per us aplicació anual 2022

7.000€

Preu per us aplicació anual 2023

7.000€

Preu per us aplicació anual 2024

7.000€

TOTAL

33.000€
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Pressupost base de licitació del present contracte, és per un import total de 39.930€ (IVA inclòs),

El
d’acord amb el següent detall:

Descripció
Preu producte i posada en marxa primer any

Import IVA (21%) Import total
(Sense IVA)
(IVA inclòs)
12.000€

2.520€

14.520€

Preu per us aplicació anual 2022

7.000€

1.470€

8.470€

Preu per us aplicació anual 2023

7.000€

1.470€

8.470€

Preu per us aplicació anual 2024

7.000€

1.470€

8.470€

33.000,00 € 6.930,00 €

39.930€

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 preus o 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.
La determinació del preu del contracte s’ha realitzat a un tant alçat, tenint en compte el valor de mercat
dels subministraments i serveis objecte del contracte.

5. Termini de garantía
El termini de garantia de l’aplicació és d’un any .
6. 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, installacions i configuracions de 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
installació i configuració dels dispositius.
7. Oferta tècnica
Els licitadors hauran de presentar una proposta tècnica amb la descripció de les característiques
tècniques del sistema ofert, que hauran de complir, com a mínim les condicions establertes en el plec de
prescripcions tècniques.
L’oferta tècnica haurà d’incloure com a mínim els següents aspectes:

-

Sistema de disponibilitat de 24*7 i escalabilitat definida en el allotjament cloud. Justificació.
Backup diari de les dades. Procediment.
Snapshot dels servidors
Connexions redundants de dades
Sistema de tallafocs
Servidors segurs –certificats.
Comunicació amb les integracions de dades amb protocols de seguretat SSL
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-

Ubicació física- Territorial i proveïdor que ofereix el hosting o allotjament de l’aplicació. Allotjament
al territori europeu obligatori.

-

Tecnologia per poder oferir el que es demana al plec.
Seguretat física del CPD
Proposta en relació a la instal·lació i configuració dels dispositius.
Pla de formació.

I els lliurables que es demanen al plec de prescripcions tècniques.
Juntament amb l’oferta tècnica caldrà presentar els certificats dels Ajuntaments a on la seva aplicació
estigui funcionant amb les integracions que demanem i amb plena satisfacció del client.
En la fase de valoració de les ofertes, l’Ajuntament podrà sol·licitar als licitadors una demo del producte per
valorar la solució proposada.

8. Criteris d’adjudicació i d’avaluació de les ofertes
*CRITERIS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA (FINS A 100 PUNTS)
1) MILLOR PREU OFERT PEL LICITADOR. (100 punts).
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació. L’oferta que presenti
el preu més baix obtindrà la màxima puntuació. La resta d’ofertes seran avaluades segons la següent
fórmula:

((Pressupost de licitació – oferta valorada) * 100)
(Pressupost de licitació – millor oferta)
Justificació de la fórmula seleccionada: La selecció de la fórmula, per a la valoració de les ofertes
econòmiques presentades, s’ha realitzat d’acord amb un sistema lineal que reuneix els criteris de
proporcionalitat necessaris per a classificar, a partir d’un càlcul senzill, lògic i coherent, les ofertes.

OFERTES ANORMALMENT BAIXES

S’estableix que aquelles ofertes que presentin una reducció superior al 15% del pressupost base de
licitació es considerarà que la mateixa resulta inviable per haver estat formulada en termes que la fan
anormalment baixa. En aquest cas, els licitadors hauran de presentar un estudi econòmic-financer
específic justificatiu de l’oferta, sense perjudici que la mesa de contractació solliciti informació addicional
justificativa de la viabilitat de l’oferta.

9. Assegurances del contracte
El contractista, a partir de la data d’inici del contracte i durant la vigència d’aquest, està obligat a
contractar una pòlissa d’assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat civil per danys a tercers a
conseqüència de les seves actuacions en compliment d’aquest contracte.

10. Penalitats específiques aplicables al contractista en cas d’incompliment
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No s’estableixen.

11. Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa
contractista i, si s’escau, per l’empresa o empreses subcontractistes, són les que tot seguit s’indiquen:

a)

Protecció de les condicions salarials i condicions generals de convenis dels treballadors i
treballadores adscrites a l’execució del servei:
Qualsevol contractació o subcontractació dels serveis o treballs objecte del contracte haurà de
respectar, com a mínim, i en tot moment, el nivell salarial i les condicions generals establertes
en el conveni collectiu sectorial corresponent a l'àmbit d'activitat del treballador o treballadora
adscrit al servei, sense perjudici que aquestes condicions puguin ésser millorades en el conveni
collectiu d'empresa que pugui resultar d'aplicació, o les condicions ad personam que
corresponguin individualment als treballadors i treballadores. No es podrà produir la inaplicació
del conveni en virtut d'allò disposat als articles 82 i 41 de L'Estatut dels Treballadors, excepte
en els casos d'acord entre la representació dels treballadors i treballadores i la representació de
l'empresa.

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 d’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 collusoris 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) Collaborar 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 sollicitada 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.

11. Consignació pressupostària
Atesa la disponibilitat de fons per atendre la despesa, a càrrec de la següent aplicació pressupostària,
dels pressupostos generals dels exercicis de 2021, 2022, 2023 i 2024, amb la condició suspensiva
d’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en els
exercicis corresponents, d’acord amb el següent detall:
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Aplicació pressupostària

15030/92040/62600
(EQUIP
PROCÉS
INFORMACIÓ)
15030/92040/62600
(EQUIP
PROCÉS
INFORMACIÓ)
15030/92040/62600
(EQUIP PROCÉS
INFORMACIÓ)
15030/92040/62600
(EQUIP PROCÉS
INFORMACIÓ)

En base a tot l’anterior,

Exercici

2021

Import

14.520€

Document Comptable

12020000072900

2022

8.470€

12020000072901

2023

8.470€

12020000072902

2024

8.470€

12020000072907

INFORMO FAVORABLEMENT I PROPOSO:

ÚNIC.- INICIAR procediment de licitació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat i tramitació
ordinària, per a la contractació del subministrament, installació, configuració pagament per ús per
quatre anys, d'un sistema de gestió d'incidències complert per a l'Àrea d'Espai Públic del
Ajuntament de Viladecans, d’acord amb les especificacions tècniques que es detallen al plec de
prescripcions tècniques, essent el pressupost base de licitació, per un import total de 39.930€ (l’IVA
inclòs), d’acord amb el següent detall:

Descripció
Preu producte i posada en marxa primer any

Import IVA (21%) Import total
(Sense IVA)
(IVA inclòs)
12.000€

2.520€

14.520€

Preu per us aplicació anual 2022

7.000€

1.470€

8.470€

Preu per us aplicació anual 2023

7.000€

1.470€

8.470€

Preu per us aplicació anual 2024

7.000€

1.470€

8.470€

33.000,00 € 6.930,00 €

39.930€

TOTAL

El que s’informa als efectes oportuns,
En data de signatura electrònica,
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Cap de Sistemes Informació i Innovació
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