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ANUNCI DE LICITACIÓ

Diputació de Girona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
subministrament del programari i llicències d’una aplicació pel control intern de la
Diputació de Girona (exp. 2021/4540)
-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)

Organisme: Diputació de Girona.
Número d’identificació: 8001760009.
Dependència que tramita l'expedient: Diputació de Girona
Tipus de poder adjudicador: Administració Local
Principal activitat del poder adjudicador: Serveis Públics generals

-2 Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entitat: Diputació de Girona.
Domicili: Pujada Sant Martí, 5, 17004 Girona
Codi NUTS: ES512
Telèfon: +34 972 18 50 00
Adreça electrònica: contractacio@ddgi.cat
Accés lliure, directe complet i gratuït als plecs de la contractació a:
www.ddgi.cat/perfildelcontractant
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a 12 dies abans de la fi del termini
de presentació de les proposicions
-3 Objecte del contracte
a) Número d’expedient: 2021/4540
b) Tipus de contracte: Subministrament
c) Denominació: subministrament del programari i llicències d’una aplicació pel control
intern de la Diputació de Girona
d) Descripció: Adquisició d’una llicència d’un programari per a realitzar el control intern a
Diputació als ajuntaments de la província i llurs organismes dependents, d’acord amb
el que es detalla en el Plec de prescripcions tècniques que regula aqueta licitació i el
detall següent:
Ha d’incloure
a) La llicència d’un programari per al control intern tal com és descriu al plec tècnic per
a Diputació de Girona, tots els ens locals de la província amb pressupost limitatiu i llurs
organismes dependents .
b)Tasques d’instal·lació, formació i configuració a Diputació de Girona. La instal·lació
per als ens locals de la província es realitzarà atenent la següent distribució:
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Per ajuntaments de menys o igual a 20.000 habitants la instal·lació és farà a Diputació
de Girona
Per ajuntaments amb més de 20.000 habitants i consells comarcals aquest ens podran
optar per una instal·lació a la seva infraestructura informàtica i en aquest cas la
instal·lació, configuracions i altres treballs associats queden fora de l’abast d’aquest
concurs.
e) Informació sobre les variants: No s’accepten
f) Admissió de pròrroga: No.
g) Divisió en lots: No, atès que aquest contracte té cohesió funcional i la fragmentació en
lots crearia problemes en la implantació i realització del projecte. Entenem per cohesió
funcional el fet que tots els elements del sistema col·laboraren en un tasca ben definida
i amb una funcionalitat única
h) Lloc de lliurement: Girona (Codi NUTS: ES512)
i) Durada: Hi ha un període d’instal·lació que es pot allargar 1 mes, després el comença el
termini per dur a terme els treballs per desenvolupar els diferents mòduls s’especifiquen
a l’apartat 5 del plec de prescripcions tècniques. La durada total del contracte és de com
a màxim 9 mesos.
j) Codi CPV: 48000000-8
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministraments
b) Tramitació: ordinària (art. 116 i següents de la LCSP)
c) Procediment: obert (art. 156 de la LCSP)
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte:
Total: 20.400,00 euros sense IVA
Import total IVA inclòs: 24.684,00 euros.
Import total IVA exclòs: 20.400,00 euros.
IVA suportat: 21 %.
b) Admissió de variants: No
-6 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: No, D’acord amb l’article 107.1 de la LCSP s’eximeix de l’obligació de la
constituir garantia perquè l’article 8 b) del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, permet la no exigència de garantia definitiva
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en els procediments oberts, en cas de serveis i subministraments i amb un valor estimat
inferior a 100.000€.
-7 Requisits específics del contractista
a) Solvència:
Solvència econòmica i financera:
Mitjà: Xifra anual de negoci.
Descripció: Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de
negocis dels tres últims conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat
del contracte (30.600,00 €)

Solvència tècnica i professional:
Mitjà: Treballs realitzats.
Descripció: Una relació dels principals subministraments realitzats en els últims tres anys
que inclogui l’import, dates i el destinatari, sigui públic o privat. L’import de l’any de major
execució haurà de ser almenys el 70% del valor estimat del contracte (14.280,00 €).
Mitjà: Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà
per l’execució dels treballs o prestacions:
Disposar de tècnics (tres o més) coneixedors de l’aplicació i del codi font. S’haurà
d’acreditar amb un certificat de l’apoderat de l’empresa. Per realitzar la implantació i el
manteniment..
.
-8 Criteris d’adjudicació:
- Criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor (sobre B) Fins a 45 punts
Per avaluar els criteris subjectes a judici de valor s’haurà de presentar una memòria
que ha d’incloure per cada una de les funcionalitats concretes, d’acord amb el que es
detalla en l’apartat 5 del Plec de prescripcions tècniques que regeixen aquesta licitació,
una descripció funcional de la seva implementació, així com de la seva integració amb
el gestor d’expedients d’Audifilm Genesys.
Per valorar-ho s’ha de presentar, també, un exemple d’una fitxa amb més d’una
pestanya i desplegables. I una dependència amb valors dels camps. Integrada a
Genesys.
Igualment, la memòria també ha d’incloure un apartat on es detallin les claus d’accès a
una instal·lació de prova, a la qual es podrà accedir en aquesta fase de la licitació per
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poder analitzar el seu funcionament i, alhora, es podrà comprovar que les funcionalitats
compleixen els requeriments demanats i avaluar amb detall els aspectes subjectius.
Els criteris per valorar la memòria seran els següents:
Usabilitat del programari. Fins a 40 punts que es desglossen de la manera següent:


Usabilitat general de l’eina. Fins a 5 punts.
És reparteixen igual per cada un dels cinc apartats. És a dir 1 punt per apartat.
A) Menús. Facilitat en trobar les opcions. Facilitat de lectura. Comprensió de
les opcions. Existència d’una ajuda.
B) Disseny extern. Claredat de les etiquetes dels formularis. Ordenació clara
i intuïtiva de la informació
C) Facilitat en la correcció d’errors comesos pels usuaris
D) Evitar la feina redundant de l’usuari. No haver d’entrar dos cops les dades.
Les accions més comunes siguin clarament accessibles
E) Facilitat de gestió de les propostes de les dependències i organismes
dependents



Valoració de l’excel·lència dels requeriments. Fins a 25 punts.
Els requeriments disponibles és valoraran sobre les especificacions i si es considera
necessari sobre una instal·lació de prova a la qual donarà accés el licitador.
A cada requeriment se li donarà 6/25 de punts i és valorarà el següent. Es valorarà
tan la modalitat integrada com l’Stand Alone:
A) Usabilitat de la funcionalitat concretament valoració dels punts A,B,C i D
del punt anterior per a la funcionalitat a valora. 50%
B) Nivell d’automatisme de la feina de l’usuari absència de punts de fricció.
Guiatge per part de l’aplicació. 40%
C) Disponibilitat immediata. 10%
 Valoració de l’adaptació a un entorn multientitat . Fins a 10 punts.
Valorarem la capacitat que les tasques d’administració és puguin fer per a totes les
entitats alhora i la usabilitat de les feines d’administració que és vulguin aplicar a
totes les entitats.
Integracions amb Genesys. Fins a 5 punts.
Consideracions generals. Aquí establim criteris generals per valorar la integració, així
com la definició del vocabulari emprat.
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Les integracions són un requisit; aquí és valorà la qualitat d’aquesta integració, atès
que les integracions poden ser diferents. La qualitat, en aquest cas, la formen: la
robustesa, la facilitat d’ús, la transparència en l’ús, i la claredat conceptual:
 La robustesa és la resistència als errors, tant pel que fa a evitar-los com a la facilitat
de corregir-los. Aquest aspecte és especialment aplicable en el cas d’integracions
quan un dels dos elements integrats no respon i és produeix un error.
 Facilitat d’ús: que l’usuari realitzi una tasca de manera senzilla i pugui realitzar
tasques addicionals freqüents des de la pantalla que està utilitzant en el moment de
tramitar i sense anar a buscar la integració a un lloc allunyat del menú.
 Transparència: que l’usuari pugui accedir a la integració afegint-hi poques o cap
dada i sense cap operatòria o la mínima.
 La claredat conceptual és que l’usuari entengui què està fent.
Qualitat de la integració: 5/4 punts a cada un dels elements que formen la qualitat
segons la definició que precedeix.
- Criteris quantificables mitjançant aplicació de fórmules (sobre C) Fins a 55 punts
Preu de la llicència i instal·lació. 55 punts.
Per calcular la puntuació de preu s'utilitzarà la formula següent:
Preu valorar = preu llicència +( preu jornada formació * 6)
Puntuació = (millorOferta * 55) / OfertaLicitador
-9 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Atenent la necessitat de protegir les diferents llegües de l’Estat, article 3 de la Constitució,
apartat 3r “La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni
cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció”, el compromís del subministrador
que les diferents versions del programari que es licita, a banda de la versió en castellà, és
mantindrà actualitzada la versió en català i és portaran a terme les millores necessàries per
adequar-ne la seva sintaxi, gramàtica i ortografia al català normatiu.
-10 Presentació de les ofertes
a) Termini de presentació d’ofertes: 15 dies a comptar des de l’endemà de la publicació de
l’anunci de licitació en el Perfil del contractant
b) Presentació d’ofertes: les empreses licitadores han de presentar la documentació que
conformi les seves ofertes en 3 sobres, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a
l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona
c) Adreça a la qual s’han de trametre les ofertes:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona
-11 Obertura de proposicions
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a) Entitat: Diputació de Girona.
b) Lloc: Oficines Diputació de Girona / Pujada Sant Martí 4-5, 17004 Girona
c) Data/Hora: Es publicarà en el Perfil del contractant de la Diputació
http://www.ddgi.cat/perfildelcontractant
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
públic.

-12 Recurs
Contra el present anunci podeu interposar els següents recursos:
El recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant
el President, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva
notificació.
.
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