EXP. CRG08-15
PLEC DE CLAUSULES PARTICULARS
CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA
SERVEIS INFORMATICS PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU SISTEMA D’INTRANET
I PORTALS EXTERNS PER AL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ

PLEC DE CLAUSULES PARTICULARS
SERVEIS INFORMATICS PER LA CONSTRUCCIO I MANTENIMENT D’UN NOU
SISTEMA D’INTRANET I PORTALS EXTERNS PER AL CENTRE DE REGULACIÓ
GENÒMICA (CRG)
A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 160.000 EUROS (IVA exclòs)
B.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 80.000 EUROS (IVA exclòs)
C.- TERMINI D’EXECUCIÓ: 12 MESOS PRORROGABLES per un període igual de 12 mesos
D.- VALORACIÓ DE TERMINIS: NO
E.- GARANTIA PROVISIONAL: EXEMPT
F.- GARANTIA DEFINITIVA: 4 % del preu d’adjudicació.
G.- TERMINI DE GARANTIA: MÍNIM 1 ANY
H.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES: VARIANTS NO, MILLORES SÍ
I.- REVISIÓ DE PREUS: NO
J.- CAPACITAT I SOLVÈNCIA: CLAUSULA 7 DEL PLEC
K.- LOTS: NO
L.- DATA LÍMIT PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ I DOCUMENTACIÓ
ANNEXA (Fase 1):
Lloc: Centre de Regulació Genòmica
C/ Dr. Aiguader, 88, 5ª planta, Barcelona
Data: 03 de juliol de 2015
Hora: 12:00 hores
M.- DATA LÍMIT PRESENTACIÓ DE PROPOSTES (Fase 2):
Lloc: Centre de Regulació Genòmica
C/ Dr. Aiguader, 88, 5ª planta, Barcelona
Data: S'indicarà en la carta d'invitació.
N.- OBERTURA DE PROPOSTES ECONÒMIQUES:
Lloc: Centre de Regulació Genòmica
C/ Dr. Aiguader, 88, 5ª planta, Barcelona
Data: 11 de agost de2015
Hora: 12:00 hores
O.- DESPESES DE PUBLICITAT: No hi ha despeses de publicitat
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SERVEIS INFORMATICS PER LA CONSTRUCCIO I MANTENIMENT D’UN NOU
SISTEMA D’INTRANET I PORTALS EXTERNS PER AL CENTRE DE REGULACIÓ
GENÒMICA (CRG)
PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS

CONTRACTE: Serveis
TRAMITACIÓ: Ordinària
PROCEDIMENT: Restringit

Codi de
contracte

Codi
CPA:

CRG08/15

Descripció
contracte

SERVEIS INFORMATICS PER LA CONSTRUCCIO I
MANTENIMENTS D’UN NOU SISTEMA D’INTRANET I
PORTALS EXTERNS PER AL CENTRE DE REGULACIÓ
GENÒMICA (CRG))

62.0

CLÀUSULA 1.- OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE

1. L'objecte d'aquest Plec de clàusules particulars és l’establiment de les condicions que regiran
l'adjudicació, per part de FUNDACIO CENTRE DE REGULACIO GENOMICA, (en endavant, CRG)
del Contracte per la construcció i manteniment d’un nou sistema d’Intranet i Portals Externs al Centre
de Regulació Genòmica (CRG), d’acord amb les especificacions que es detallen en el Plec de
Prescripcions Tècniques.
2. El CRG està subjecte a les disposicions del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, per
mitjà del qual s’aprova el Text refós de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de 2007, de Contractes del
Sector Públic (en endavant, TRLCSP) relatives a la contractació no harmonitzada que com poder
adjudicador que no té el caràcter d’Administració Pública li són aplicables, així com a les Instruccions
Internes de Contractació (en endavant, IIC) que estan a disposició dels licitadors al Perfil de
Contractant de l’entitat a la següent pàgina web: www.crg.eu
3. En el que es refereix a les fases d’execució i extinció del Contracte, aquest queda subjecte al dret
privat, regint-se per aquest Plec, pel contracte i documentació annexada, i en tot allò no previst, per
la legislació civil i mercantil aplicable. El contracte té la consideració de contracte privat.
No obstant, en qualsevol cas, li resulten d’aplicació les normes contingudes al Títol V del Llibre I del
TRLCSP relatives a les modificacions contractuals.
4. Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació, efectes, compliment i
extinció del Contracte, les parts es sotmetran a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de
la ciutat de Barcelona, amb renúncia de qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.
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5. El present Plec de clàusules particulars, els seus Annexes i el Plec de prescripcions tècniques
revestiran caràcter contractual. El contracte s’ajustarà al contingut del present Plec, les clàusules
del qual es consideraran part integrant del respectiu contracte.
6. La presentació de les sol·licituds de participació implica l’acceptació incondicionada pels licitadors
del contingut del present Plec i de la totalitat de la documentació que conforma la present licitació,
sense cap salvetat o reserva.
7. La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà tenint en compte
en primer lloc el Plec de clàusules particulars i les prescripcions tècniques, que prevaldran sobre
qualsevol altra norma.
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents contractuals
de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximirà l’adjudicatari
de l’obligació de complir-los.

CLÀUSULA 2.- PRESSUPOST DEL CONTRACTE, PREU DEL CONTRACTE I VALOR ESTIMAT
DEL CONTRACTE
1. El pressupost previst per la present licitació ascendeix a la quantitat de 80.000 €, IVA exclòs, tal
com consta expressat a l’apartat B del Quadre-Resum de característiques.
Aquest pressupost inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons els documents
contractuals i la legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari, així com els tributs de qualsevol
tipus, no incloent l’Impost sobre el Valor Afegit.
Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost de licitació.
La partida d’imprevistos, i les altres xifrades a preu fet en el valor estimat del contracte, no suposen
dret a la seva percepció per part del contractista, només en la quantia dels treballs realment
realitzats.
2. El preu del contracte serà aquell al que ascendeixi l’adjudicació, més el corresponent Impost sobre
el Valor Afegit, que haurà de figurar en partida independent.
L’import d’adjudicació en cap cas superarà el pressupost de licitació.
El preu del contracte no serà objecte de revisió.
Es fa constar que es disposa de crèdit suficient per atendre les obligacions econòmiques que es
deriven per l’entitat contractant del compliment del contracte al que es refereix el present Plec, fins
a la seva conclusió.
3. El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat i
la competència de l’òrgan de contractació és el que figura a l’apartat A del quadre de
característiques, i no inclou l’Impost sobre el Valor Afegit.
Aquest valor estimat del contracte s’ha calculat conforme al què estableixen les IIC i l’article 88 del
TRLCSP.
4. El cost del contracte serà finançat amb fons interns del centre, provinents de la Generalitat de
Catalunya.
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CLÀUSULA 3.- TERMINI DEL CONTRACTE I LLIURAMENT DELS SERVEIS

El termini previst per a prestar els serveis es de 12 mesos, tal com s’estableix a l’apartat C del
Quadre-Resum de Característiques amb possibilitat de prorroga per un màxim de 12 mesos més.
La pròrroga serà acordada per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’adjudicatari o
adjudicataris, d’acord amb allò previst a l’article 23.2 de la LCSP.
Les fases mínimes del projecte són les següents, sense prejudici de les fases addicionals que
l’adjudicatari afegeixi a la seva oferta:
1. La fase d’adquisició. Aquesta fase s’iniciarà a partir de la data de formalització del
contracte. La seva durada màxima serà d’un mes i servirà perquè l’adjudicatari adquireixi
tota la informació tècnica i funcional necessària sobre les plataformes web actuals del CRG.
Durant aquesta fase no aplicaran els acords de nivell de servei ni les penalitzacions.
2. La fase de construcció i manteniment, objecte central del contracte, que durarà un màxim
d’onze mesos a partir de la data de formalització del contracte. Durant aquesta fase
aplicaran els acords de nivell de servei i les penalitzacions especificades en aquest plec.
3. Fase de devolució. En cas que el CRG decideixi que el servei no es prorroga
automàticament, en finalitzar els onze mesos de la fase anterior es durà a terme la fase de
devolució.
Les activitats mínimes que formen part d’aquesta fase de transició són les següents:
Transferència de coneixement (2 setmanes):
o
Formació del Comitè de Devolució.
o
Generació d’acords de treball durant la devolució.
o
Reunions de traspàs del coneixement.
o
Assessories al nou equip de prestació del servei.
Prestació en transició (2 setmanes):
o
Preparació del Tancament – Traspàs.
o
Operació en paral·lel.
o
Dissolució d’equips de treball.
Aquest és un pla de devolució genèric. El licitador haurà de plantejar les tasques i el pla
detallat que consideri adient.
El termini d'execució establert en aquesta clàusula s'estableix com una obligació contractual
essencial.
L'adjudicatari quedarà obligat a prestar els serveis objecte del contracte a les instal·lacions de CRG
al PRBB, excepte en els casos i circumstàncies pactats entre les dues parts.

CLÀUSULA 4.- CONTROL DE QUALITAT
Un cop finalitzada la fase de construcció i manteniment, i en el cas de no renovar el servei amb
l’adjudicatari, el CRG disposarà del termini d'un mes de la fase de devolució per efectuar el control
de qualitat i validar que els serveis i / o funcionalitats s'adeqüen a les prestacions establertes per
aquesta entitat. Ambdues parts poden establir que el control de qualitat s'efectuï amb
posterioritat per a aquelles funcionalitats específiques que decideixin verificar ulteriorment.
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CLÀUSULA 5.- NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE. PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS
LICITADORS
NECESSITATS I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE: La necessitat de celebrar el procediment de
contractació deriva de la sol·licitud del Departament de TIC, tal i com recull expressament l’Informe
justificatiu que s’incorpora a l’expedient de contractació que ens ocupa.
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ: La contractació del subministrament de referència s’adjudicarà
pel procediment Restringit, d’acord amb les IIC i el què disposa el present Plec.
L’adjudicació del contracte es realitzarà a l’oferta econòmicament més avantatjosa en el seu conjunt
d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts al present Plec.
DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS: Des del dia de la publicació de l'anunci
de licitació, les empreses interessades podran obtenir la documentació a través de la Plataforma de
Contractació de la Generalitat de Catalunya en la que consta el Perfil del Contractant del CRG.
L'esmentada documentació inclou els següents documents:
- Aquest Plec de Clàusules Particulars.
- Plec de prescripcions tècniques.
- Contracte tipus.

CLÀUSULA 6.- PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ
Des del dia de la publicació de l'anunci de licitació, les empreses interessades podran obtenir la
documentació a la Plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya on hi consta el Perfil
de Contractant d’aquesta entitat. L’accés directe al perfil d’aquesta fundació és a través de la pàgina
web www.crg.eu

CLÀUSULA 7- CONDICIONS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA DELS LICITADORS
Estan facultats per contractar amb el CRG les persones físiques o jurídiques, espanyoles o
estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que estableix l’article 54 del TRLCSP,
que no estiguin incloses en cap de les prohibicions de contractar que es recullen a l’article 60.1 del
referit TRLCSP i que acreditin la suficient solvència econòmica, financera i tècnica o professional
d’acord amb els requisits que s’estableixen en el present Plec.
De conformitat amb l’article 11 de les IIC, es podrà acreditar la solvència basant-se en la solvència
i mitjans d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles existents, sempre
que demostri que, per l’execució del contracte, disposa efectivament d’aquests mitjans.
Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més, amb els requisits de l’article
11 de les IIC.
El CRG pot contractar amb unions d’empresaris o agrupacions que es constitueixin temporalment a
l’efecte. Aquesta participació s’instrumentalitzarà, a la fase de licitació, mitjançant l’aportació d’un
document privat en el que es manifesti la voluntat de concurrència conjunta, indicant els noms i
circumstàncies dels que la constitueixen, la participació de cadascun d’ells i designant un
representant o apoderat únic amb poders bastants per exercitar els drets i complir les obligacions
que del contracte es derivin fins a l’extinció del mateix, sens perjudici de l’existència de poders
mancomunats en altres aspectes, assumint el compromís de constituir-se formalment en el cas de
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resultar adjudicataris. No serà necessària la formalització en escriptura pública fins que s’hagi
efectuat l’adjudicació al seu favor.
Aquests empresaris quedaran obligats solidàriament davant el CRG.
No obstant el què s’ha indicat als paràgrafs anteriors, no poden concórrer a la present licitació les
empreses que haguessin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques relatives al
contracte, si aquesta participació pogués provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un
tractament de privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores.
Les persones jurídiques només podran ser objecte d’adjudicació de contractes que les seves
prestacions estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que d’acord amb
els seus estatuts o regles fundacionals els hi siguin pròpies.
Els empresaris hauran de comptar, així mateix, amb l’habilitació empresarial o professional que,
en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte
del contracte.

CLÀUSULA 8.- TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ
DEPARTICIPACIÓ (Fase 1) i OFERTES/PROPOSTES (Fase 2)

DE

LES

SOL·LICITUDS

1. Les sol·licituds de participació i les proposicions es referiran al conjunt del servei objecte del
present Plec, i no s'admetran sol·licituds ni ofertes parcials. S’hauran de presentar a les
dependències del CRG o enviar per correu dins del termini d’admissió que s’indiqui en el present
document i en l’anunci de licitació.
Les sol·licituds de participació/proposicions presentades fora de termini establert a l’anunci de
licitació no seran admeses sota cap concepte ni en cap circumstància.
Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs sol·licituds de participació un
domicili, telèfon, fax, correu electrònic i persona de contacte per a les comunicacions i relacions que
en general es derivin del present procediment o que de qualsevol manera puguin afectar al licitador.
2. En cas que les sol·licituds de participació/ofertes es trametin per correu dintre de termini, els
licitadors hauran de justificar que la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’Oficina de Correus
són, com a màxim, les assenyalades a l’anunci de licitació i anunciar-les al CRG mitjançant
telegrama, telefax o correu electrònic que el CRG haurà de rebre abans de la finalització del termini
per la presentació d’ofertes. La comunicació per correu electrònic només serà vàlida si existeix
constància de la transmissió i recepció, de les seves dates i del contingut íntegre de les
comunicacions i si identifica fefaentment el remitent i al destinatari. Sense la concurrència d’ambdós
requisits, l’oferta no serà admesa si és rebuda pel CRG amb posterioritat al termini assenyalat a
l’anunci. En cas que després de 10 dies naturals des de la finalització del termini de presentació de
proposicions no hagués arribat la proposició enviada per correu al CRG, aquesta no serà admesa
en cap cas.
3. Les ofertes hauran de tenir una validesa de quatre mesos comptats a partir de la data d'obertura
de les proposicions.
4. Els licitadors hauran de presentar les seves sol·licituds/proposicions d’acord amb allò establert a
l’article 17 i següents de les IIC.
Cap licitador no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc podrà subscriure cap proposició en
participació conjunta amb altres licitadors si ja ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una
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d’aquestes agrupacions. La infracció del que s’assenyala en aquest paràgraf donarà lloc a la no
admissió de totes les proposicions que hagi presentat.
5. La presentació simultània per part d’empreses vinculades suposarà els efectes que s’estableixin
en el present Plec, en relació amb l’aplicació del règim d’ofertes amb valors anormals o
desproporcionats.

CLÀUSULA 9.- CONTINGUT DE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ. FASE 1.
1. La sol·licitud de participació consta de dos sobres tancats (sobre número 1 i sobre numero 2),
identificats en el seu exterior amb indicació del contracte a que s’acudeix, el nom i cognoms o raó
social de l’empresa interessada, número de telèfon i de fax i direcció de correu electrònic, així com
la data i la signatura de l’interessat o persona que la representa. Els sobres hauran de contenir la
documentació que es detalla en els següents apartats.
2.- Sobre núm. 1 (tancat) – Documentació general
Títol: Documentació General – haurà de tenir el següent títol “SOBRE Nº 1 Sol·licitud de participació
i documentació general dels “SERVEIS INFORMATICS PER LA CONSTRUCCIO D’UN NOU
SISTEMA D’INTRANET I PORTALS EXTERNS PER AL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA
(CRG)”.
2.1. Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador
a) Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà obligatòria la presentació
del document nacional d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del número d'identificació
fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI
b) Per a les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del CIF i de la escriptura de
constitució o modificació, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil i/o inscripció
a altres registres de societats professionals que correspongui, quan aquest requisit sigui exigible
conforme a la legislació que li sigui aplicable. Quan aquesta inscripció no sigui exigida, l’acreditació
es realitzarà mitjançant l’aportació de l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts
o acta fundacional, en què constin les normes reguladores de l'activitat de l'empresa, inscrits, en el
seu cas, en el Registre oficial corresponent.
c) Si l'empresari actua mitjançant representant o es tracta d'una persona jurídica, cal aportar:
c.1.) Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic corresponent.
S’adjuntarà també una declaración responsable, conforme el document d’apoderament és
plenament vigent i no ha estat objecte de revocació.
c.2.) DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica.
d) La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Comunitat Europea,
o signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, s'ha d'acreditar mitjançant la inscripció en
els registres procedents d’acord amb la legislació de l’estat on estan establerts, o mitjançant la
presentació d’una declaració jurada, o d’una certificació en els termes que s’estableixin
reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació.
e) La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en l'apartat anterior s'ha
d'acreditar mitjançant informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya en l’estat corresponent
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o de la Oficina Consular en l’àmbit territorial de la qual, radiqui el domicili de l’empresa, en els termes
que disposa l’apartat tercer de l’article 72.2 del TRLCSP.
f) Tal com s’ha avançat, podran presentar-se ofertes licitades per unions o agrupacions d'empreses
que es constitueixin temporalment a l'efecte, sense que calgui la seva formalització en escriptura
pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació al seu favor. Aquestes empreses restaran obligades
solidàriament davant el CRG.
En aquests supòsits, tant de persones físiques com jurídiques, cadascun dels seus components
acreditaran la seva capacitat, personalitat, representació i solvència, essent obligatori indicar en
document separat els noms i circumstàncies dels qui la subscriuen, el percentatge de participació
de cadascun d’ells i hauran de nomenar un representant o apoderat amb facultats suficients per
exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin del Contracte fins la seva extinció.
El licitador que formi part d’una agrupació o unió d’empresaris que es constitueixi temporalment
no podrà concórrer individualment en el mateix procediment o figurar en més d’una agrupació o
unió d’empresaris.
2.2 Acreditació de la solvència tècnica
a) Declaració sobre la plantilla mitja anual de la empresa i la importància del seu personal directiu
durant els tres darrers anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent.
b) Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de subcontractar.
La solvència econòmica i financera s’acreditarà per un mínim de dos dels mitjans següents:
c) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereixi el contracte,
referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de
les activitats de l’empresari per import igual o superior al doble del valor estimat del contracte.
d) En els casos en que resulti apropiat, justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització
per riscos professionals per import igual o superior al doble del valor estimat del contracte.
e) Patrimoni net, o bé rati entre actius i passius, al tancament de l’últim exercici econòmic pel qual
estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals per import igual o superior al doble del
valor estimat del contracte.
2.3 Declaració responsable i documentació addicional
a) Declaració responsable de no trobar-se incorregut en les prohibicions per contractar amb el sector
públic d’acord amb l’article 60.1 del TRLCSP. Aquesta declaració haurà de contenir expressament
el fet de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents. Quan es tracti d'una empresa pertanyent a un Estat membre
de la Unió Europea i aquesta possibilitat estigui prevista a la legislació de l'Estat respectiu, aquesta
certificació es podrà també substituir per una declaració responsable atorgada davant una autoritat
judicial.
b) Declaració responsable de no haver estat adjudicatària o haver participat en l’elaboració de les
especificitats tècniques o en els documents preparatoris del contracte, ni ésser empresa vinculada
a elles en el sentit que estableix el TRLCSP.
c) Declaració sobre grup empresarial: Als efectes de determinar el caràcter anormal o
desproporcionat de les baixes els licitadors hauran de presentar una declaració en la que manifestin
si pertanyen a algun Grup de Societats i en cas afirmatiu s’haurà d’indicar les empreses que
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conformen aquest Grup de Societats. S’entén per empreses pertanyents a un grup de societats
aquelles que es trobin en qualsevol dels supòsits de l’art. 42.1 del Codi de Comerç.
d) Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres: En cas d’empreses estrangeres,
declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a
totes les incidències que directament o indirectament es derivessin del Contracte, amb renúncia, si
escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot això sense perjudici
de la submissió a arbitratge prevista al Contracte tipus
e) Declaració per part del licitador d’acceptació de la documentació esmentada en el present Plec
que tindrà caràcter contractual.
f) Declaració per mitjà de la qual es compromet, en cas de resultar adjudicatària, a constituir una
garantia definitiva corresponent al 4 % de l’import d’adjudicació del contracte.
g) Declaració responsable relativa a la contractació de treballadors amb minusvàlua. D’acord amb
la disposició addicional quarta del TRLCSP les proposicions presentades per entitats que agrupin a
persones disminuïdes com a sistema d’integració social mitjançant el seu treball o bé tinguin en la
seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2%, tindran caràcter preferent
en l’adjudicació del contracte, sempre que les seves ofertes siguin equivalents a les més
avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixen de base per l’adjudicació. Si diverses
empreses licitadores de les que haguessin empatat en quan a la proposició més avantatjosa
acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al 2 %,
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte el licitador que disposi del major percentatge de
treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla.
24.- Altres mitjans de presentació de la documentació general
a) D’acord amb el que estableix la Disposició transitòria del Decret 107/2005, de 31 de maig,
de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya,
la inscripció en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya, els licitadors
poden substituir el lliurament material de la documentació que acredita els punts
que s’assenyalen a continuació, pel certificat d’inscripció registral original o còpia
legalitzada emès pel cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa on consta la documentació que s’hi ha presentat,
juntament amb la declaració responsable de la vigència de les dades i la Fitxa
Resum de les dades que es troben al RELI, que inclou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La personalitat jurídica
Objecte social
El pagament de l’Impost d’Activitats Econòmiques
La seva representació
La classificació empresarial/mitjans de solvència requerits
La declaració responsable de no trobar-se en circumstància de prohibició de
contractar i de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.

Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació que
acredita: la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; la classificació
empresarial; l’alta en l’Impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o,
si escau, la declaració d’exempció.
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita de presentar la declaració segons la qual no
es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que
estableix l’article 60.1 del TRLCSP, no s’ha donat de baixa en la matrícula de l’impost
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d’activitats econòmiques i, especialment, segons la qual està al corrent en el compliment
tant de les obligacions tributàries i com de les relatives a la Seguretat Social.
Finalment, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores no han
de presentar les dades i els documents d’acreditació de la solvència econòmica i financera
i tècnica o professional sol·licitats en el present procediment d’adjudicació que figurin en
l’esmentat Registre.
b) En cas que tota o part de la documentació que es relaciona a continuació ja s’hagués
lliurat al CRG i no hagués estat objecte de cap modificació o actualització, essent per tant
de plena vigència, no caldrà que el licitador l’aporti de nou sempre i quan acompanyi
degudament complimentada i sota la seva responsabilitat certificació de la vigència de
l’esmentada documentació segons el model de l’annex núm. 2:
a)

Escriptura de constitució i/o modificació.

b)

Targeta del número d’identificació fiscal.

c)

Document acreditatiu de la legítima i suficient representació del signant de
la oferta.

3.- Sobre núm. 2 (tancat) FASE 1 – Criteris de selecció
Títol: Criteris de selecció - solvència - haurà de tenir el següent títol “SOBRE Nº DOS: criteris de
selecció-solvència avaluables del contracte de SERVEIS INFORMATICS PER LA CONSTRUCCIO
D’UN NOU SISTEMA D’INTRANET I PORTALS EXTERNS PER AL CENTRE DE REGULACIÓ
GENÒMICA (CRG)” que haurà d’ajustar-se a les indicacions assenyalades, i s’haurà de completar
d’acord amb allò previst en el present Plec.
El sobre número 2 contindrà:
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys, semblants al servei
licitat, que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els serveis o treballs
efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant
un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari;
en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per
l’autoritat competent.
La condició mínima establerta per a ser seleccionada per a poder accedir a l’adjudicació es haver
efectuat en els últims cinc anys al darrer any natural almenys cinc serveis iguals o similar als de
l’objecte del contracte.

b) D’acord amb les especificacions contingudes a l’apartat “Equip de Treball” del Plec de
Prescripcions Tècniques, caldrà aportar el curriculum vitae dels següents membres de l’equip: :
-

Cap de projecte (CP).
Consultor/a amb disseny gràfic i maquetació web (CDG).
Consultor/a Sènior amb Drupal (CSD),
Programador/a sènior amb Drupal (PSD).
Consultor/a sènior amb Java / J2EE (CSJ)
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c) Descripció de les instal·lacions i mesures utilitzades per l’adjudicatari per garantir l’execució del
contracte.
Els elements objecte de valoració seran aquells previstos a l’Annex 6A del present Plec i es
valoraran d’acord amb els criteris establerts a l’esmentat annex..
Per a ser tinguda en compte la referida documentació haurà d’estar subscrita en la seva totalitat pel
sol·licitant. Així mateix, el sol·licitant declararà sota la seva responsabilitat ésser certes totes les
dades aportades, reservant-se el CRG, la facultat de comprovar en qualsevol moment la seva
veracitat. La falsedat o inexactitud de les dades provocarà la desestimació de la sol·licitud, així com
l’exigència de les responsabilitats i indemnitzacions que de l’esmentat fet es derivin.

CLÀUSULA

10.-

QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ GENERAL I SELECCIÓ
D’EMPRESES CONVIDADES A PRESENTAR OFERTES. FASE 1.

1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació, la Mesa de Contractació o la
Unitat Tècnica procedirà a la validació de la documentació general i a constatar la documentació
aportada en el sobre número 1 i 2, presentat pels sol·licitants. Si observessin defectes materials en
la documentació, es notificarà per fax o correu electrònic a l’interessat corresponent, deixant
constància de dita notificació en l’expedient, atorgant-se un termini no superior a tres dies hàbils per
a la seva esmena. No obstant, si la documentació d’algun interessat tingués defectes o deficiències
materials no esmenables, no serà admès al procediment de selecció, procedint-se a la seva
exclusió. Així mateix, els licitadors que no hagin esmenat els defectes en el termini atorgat també
seran exclosos.
Al marge de l’esmena a què es refereix el paràgraf anterior, la Mesa de Contractació o Unitat
Tècnica, a efectes de completar l’acreditació de la solvència dels sol·licitants, podrà recavar
d’aquests els aclariments que estimi adients sobre les certificacions i documents presentats, així
com requerir-los per a la presentació d’altres documents complementaris, requeriment que haurà
d’esser complimentat en el termini màxim de cinc dies naturals i sempre abans de la declaració
d’admissió de les sol·licituds de participació.
Serà causa d’exclusió del procediment de licitació la manca de presentació d'algun dels documents
que s'han d'incloure en la documentació general de l'oferta (sobre núm. 1), llevat que sigui
considerada esmenable per la Mesa de Contractació de la Unitat Tècnica.
2. La Mesa de Contractació o Unitat Tècnica, un cop qualificada la documentació i realitzades les
esmenes i, si s’escau, aportats els aclariments o documents complementaris requerits, o
transcorregut el termini que s’hagués atorgat a tal efecte, desprès de sol·licitar els informes tècnics
que estimi oportuns, elevarà a l’òrgan de contractació la proposta raonada de selecció de sol·licitants
a convidar a la fase 2.
3. A la vista de la proposta de la Mesa de Contractació o Unitat Tècnica, l’òrgan de contractació
seleccionarà els sol·licitants que passaran a la Fase 2 i que seran convidats formalment per tal que
presentin ofertes en el termini previst i d’acord amb la forma i documentació exigida en el present
plec.
El nombre d’interessats als quals es convidarà formalment a presentar oferta a la Fase 2 serà, com
a mínim, de 3 sempre que això sigui possible. Quan el número de candidats que compleixin els
criteris de selecció sigui inferior a 3, l’òrgan de contractació, si ho considera oportú, podrà continuar
el procediment amb els candidats que reuneixin les condicions exigides. En cap cas es podrà
convidar a empresaris que no hagin sol·licitat participar en el procediment, o a candidats que no
reuneixin les condicions exigides en el present Plec.
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CLÀUSULA 11.- VALORACIÓ DELS REQUISITS DE SOLVÈNCIA. FASE 1.
Per a la selecció dels sol·licitants als que es convidarà a la Fase 2 i, per tant, a presentar la
corresponent oferta es tindran en compte els criteris de selecció previstos a l’Annex 6.A.

CLÀUSULA 12.- INTERESSATS
PROPOSICIONS. FASE 2

SELECCIONATS.

TERMINI

I

PRESENTACIÓ

DE

1. L’òrgan de contractació convidarà als interessats seleccionats per la Fase 2 simultàniament i per
escrit, per a que presentin les seves ofertes en el termini previst al punt L) del Quadre Resum del
present Plec.
Les ofertes presentades fora de termini establert no seran admeses sota cap concepte ni en cap
circumstància.
2. Els empresaris seleccionats hauran de presentar dos (2) sobres:
Sobre núm. 3 (tancat) Text: Proposta Tècnica - SERVEIS INFORMATICS PER LA CONSTRUCCIO
D’UN NOU SISTEMA D’INTRANET I PORTALS EXTERNS PER AL CENTRE DE REGULACIÓ
GENÒMICA (CRG)
Tots els fulls de la documentació a incloure en el sobre núm. 3, i que es relaciona a continuació, es
presentaran en suport paper, signats tots ells pel licitador i també obligatòriament en suport
informàtic (en un CD o DVD).
No es tindran en compte i, per tant, seran EXCLOSES aquelles propostes que no segueixin
l’estructura referida.
Contingut:
7.
8.
9.
10.
11.

Memòria amb la descripció de la prestació del servei (màxim 25 planes)
Memòria amb la descripció del pla d’establiment del servei (màx. 5 planes)
Memòria amb la descripció del pla de retorn del servei (màx. 5 planes)
Memòria amb la descripció dels processos de gestió del servei (màx. 10 planes).
Memòria de millores (màx. 5 planes)

Les millores, les quals no han de comportar un cost addicional pel CRG, han de versar sobre
aspectes funcionals i tecnològics especificats a l’Annex 6B del present Plec, tot oferint solucions
millors respecte als requisits mínims exigits en el Plec de Prescripcions Tècniques.
Les millores han de resultar adequades a l’objecte contractual motiu pel qual s’adverteix que no es
tindran en compte aquelles millores que es considerin irrellevants a efectes de la prestació
contractual.
S’assignaran 0 punts en cas de reproducció total o parcial del Plec de Prescripcions Tècniques.
La documentació continguda al sobre núm.3 serà valorada d’acord amb allò que s’estableixi a
l’Annex 6B del present plec.

Sobre núm. 4 (tancat): Títol: Proposta Econòmica - SERVEIS INFORMATICS PER LA
CONSTRUCCIO D’UN NOU SISTEMA D’INTRANET I PORTALS EXTERNS PER AL CENTRE DE
REGULACIÓ GENÒMICA (CRG).
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Tots els fulls de la documentació a incloure en el sobre núm. 4, i que es relaciona a continuació, es
presentaran en suport paper, signats tots ells pel licitador.
Contingut:
Proposta econòmica de l'oferta, formulada d'acord amb el model que s'adjunta com annex núm.
3 a aquest Plec.
Dins del preu ofertat hi estan incloses tota mena de despeses, arbitris o taxes necessàries que
s'originin per motiu del Contracte i de la seva correcta execució.
A més, en el preu proposat estarà desglossat com a partida independent l'Impost sobre el Valor
Afegit vigent. Qualsevol variació del tipus de l'IVA serà aplicable a partir de la seva vigència.

3. Les proposicions es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o
informàtica, i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no
permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta.

CLÀUSULA 13.- OBERTURA I EXAMEN DE LES OFERTES
La Mesa o Unitat Tècnica procedirà, en acte no públic, a l’obertura de les propostes tècniques
presentades pels empresaris admesos a licitació i contingudes en els respectius sobres número 2.
La Mesa de Contractació o Unitat Tècnica podrà sol·licitar dels licitadors la presentació de la
informació addicional que a efectes d’aclariment estimi necessària en relació amb els sobres núm.
2, la qual haurà de complimentar-se davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal
efecte, que no podrà ser superior a 5 dies.
La Mesa de Contractació o la Unitat Tècnica, en el lloc, data i hora assenyalats a l’anunci
corresponent, en acte públic, donarà a conèixer els empresaris admesos a la licitació, els exclosos
i la causa d’exclusió del procediment de licitació, procedint-se també en dit acte públic a l’obertura
de les proposicions econòmiques.
Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitació quedaran fora del
procediment d’adjudicació i els sobres que les continguin no seran oberts.
Abans de l’obertura de la primera proposició econòmica es convidarà als licitadors assistents a que
manifestin els dubtes que se’ls presentin o demanin les explicacions que estimin necessàries,
procedint-se per la Mesa de contractació o la Unitat Tècnica als aclariments i respostes oportunes,
però sense que en aquest moment la Mesa o la Unitat es pugui fer càrrec de documents que no
haguessin estat lliurats durant el termini d’admissió d’ofertes, o el de correcció o esmena de defectes
o omissions.
Un cop obertes les propostes econòmiques i comprovada la documentació incorporada per
cadascuna d’elles, la Mesa de Contractació indicarà aquelles ofertes que hauran estat excloses per
no ajustar-se a les bases explicitades en aquest plec.
En aquest acte la Mesa de Contractació o Unitat Tècnica podrà excloure les proposicions que no
s’ajustin a les bases explicitades en aquest plec i documentació que conforma la licitació.
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Tenint en compte allò esmentat anteriorment, la Mesa de Contractació o la Unitat Tècnica, amb els
informes que estimi oportú sol·licitar, classificarà les proposicions presentades pels licitadors, per
ordre decreixent, atenent als criteris de valoració, i procedirà a realitzar la proposta d’adjudicació.

CLÀUSULA 14: CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Les proposicions presentades i admeses seran estudiades, homogeneïtzades, valorades i
ponderades, d’acord amb tot allò que s’esmenta i formula a l’annex núm. 6B
L’adjudicació es farà a la proposició econòmicament més avantatjosa, que serà aquella que obtingui
la major puntuació d’entre totes aquelles proposicions admeses a licitació que igualin o superin tots
els mínims de puntuació establerts en l’annex núm. 6B. No obstant l’anterior, el CRG podrà, quan
no s’assoleixi la puntuació mínima exigida per a ésser adjudicatari de conformitat amb l’annex 6B i
en base als criteris d’adjudicació, rebutjar igualment totes les ofertes i declarar desert el procediment
de licitació.
Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolució sigui contradictòria amb la proposta de la
Mesa de contractació o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que adopta els motius
continguts en la proposta de la Mesa.
Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s’apreciaran de conformitat amb el que
s’indica en el present Plec.
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada proposició com a presumptament
anormal o desproporcionada, l’òrgan de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la
informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de la seva
proposició, el que haurà de complimentar-se en el termini de 5 dies.

CLÀUSULA 15.- MESA DE CONTRACTACIÓ
Conformen la Mesa de Contractació els següents membres:
President: Sra. Alexandra Rizou, Responsable Dpt. Assessoria Jurídica del CRG
Secretari: Sr. David Rodríguez, Dpt. Àrea de Proveïdors del CRG
Vocal/President suplent: Sr. Sergi Repullo, Responsable Àrea de Proveïdors, CRG
Vocal: Sr. David Camargo, Responsable Dpt. TIC del CRG
Vocal: Sr. Yann Dublanche, Dpt. TIC del CRG
Vocal: Representant Institució CERCA de la Generalitat de Catalunya

CLÀUSULA 16.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
1. L’Òrgan de Contractació adjudicarà el contracte mitjançant resolució motivada que notificarà a
tots els candidats o licitadors convidats a la licitació i la publicarà al Perfil de Contractant de l’entitat.
L’adjudicació s’haurà de produir en el termini màxim de 4 mesos a comptar des del següent de
l’obertura de les proposicions.
2. Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran
arxivades. Formalitzat el contracte la documentació presentada quedarà a disposició dels
interessats.
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3. El CRG es reserva el dret de condicionar l’adjudicació a l’acceptació de les condicions o
requeriments que CRG pugui establir a la vista de les ofertes, a l’objecte de completar-les o
homogeneïtzar-les.
L’òrgan de contractació de l’entitat resoldrà motivadament sobre l’adjudicació, adjudicant el
contracte a la proposició econòmicament més avantatjosa o, alternativament, declarar sense efecte
el procediment si no hi ha cap proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris d’adjudicació
del present Plec.
Així mateix, l’òrgan de contractació podrà deixar sense efecte el procediment de contractació, quan
concorrin circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de manera lògica i raonable, imposin la
prevalença de l’interès públic a la vista de les necessitats que busca satisfer el contracte, podent
igualment desistir o renunciar del procediment de contractació per motius d’interès públic
degudament motivats a l’expedient.
4. La resolució d’adjudicació del contracte haurà de ser motivada en referència als criteris
d’adjudicació del present Plec, haurà d’especificar els motius pels que rebutja una candidatura o
oferta i les característiques i avantatges de l’oferta seleccionada, incorporant la indicació de les
puntuacions, totals i parcials, obtingudes per totes les empreses admeses, en cada un dels criteris
d’adjudicació. Serà motivació suficient si a la resolució de l’adjudicació l’òrgan de contractació
accepta i assumeix el contingut de l’informe tècnic de valoració.
Si l’òrgan de contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació caldrà que justifiqui els motius de la
resolució.
5. Transcorreguts els terminis assenyalats per l’adjudicació sense que s’hagi dictat l’acord
d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta i a que se’ls retorni o cancel·li la
garantia constituïda, sense cap mena d’indemnització. No obstant, l’òrgan de contractació podrà
sol·licitar als licitadors que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prèvia comunicació als
licitadors i publicació al Perfil de Contractant, mantenint-se la licitació amb aquells licitadors que
acceptin la pròrroga.

CLÀUSULA 17.- GARANTIA DEFINITIVA
L’adjudicatari haurà de constituir la garantia definitiva, per import del 4 % de l’import d’adjudicació,
exclòs l’IVA, abans de la formalització del Contracte, i podrà constituir-se mitjançant aval bancari o
assegurança de caució conforme als models que s’adjunten al present plec o mitjançant qualsevol
altre mitjà admès per la legislació vigent, podent realitzar-se a través de mitjans electrònics.
En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que
figura a l’annex núm. 4 d’aquest Plec, i l’avaladora haurà de complir els requisits legalment exigibles.
En el cas de tractar-se d’un contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i les condicions
que reglamentàriament s’estableixen, amb entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya
en el ram de l’assegurança de caució, serà necessari entregar el certificat del contracte al
corresponent Òrgan de contractació de CRG.
Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa que es concretarà en un
certificat, el model tipus del qual figura a l’annex núm. 5 d’aquest Plec, i la companyia asseguradora
haurà de complir els requisits els requisits legalment exigibles.
El contractista haurà d’acreditar la constitució de la garantia definitiva amb anterioritat a la
formalització del contracte.
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Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, per qualsevol circumstància, el preu del
mateix experimenti variació a l’alça o a la baixa, es reajustarà la garantia constituïda per l’import
necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el pressupost del
contracte vigent en cada moment.
De conformitat amb allò establert per l’article 102 del TRLCSP la devolució o cancel·lació de la
garantia definitiva es realitzarà, una vegada produït el venciment del termini de garantia i acomplert
satisfactòriament el contracte, o resolt aquest per causes no imputables al contractista.

CLÀUSULA 18.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
1. Amb la formalització del contracte aquest quedarà perfeccionat.
2. El contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document privat, signant-se per les parts,
en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la data d’adjudicació.
3. Abans de la formalització del contracte, l’adjudicatari estarà obligat a aportar la següent
documentació:
a) Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent al objecte del contracte, i últim
rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes de l’esmentat Impost.
b) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per l’Administració
Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
c) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions amb la Seguretat Social.
d) Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la inexistència de deutes
tributaris amb l’esmentada Administració.
e) Garantia definitiva.
f) Còpia de la pòlissa d’assegurances.
En el supòsit que l’adjudicatari no atengués el requeriment de l’entitat, no complís els requisits per
a la celebració del contracte o impedís que es formalitzés en el termini assenyalat, l’entitat podrà
procedir a resoldre l’adjudicació, donat un tràmit d’audiència a l’interessat de 10 dies naturals. En
aquest supòsit es confiscarà la garantia i el CRG podrà exigir la indemnització pels danys i perjudicis
causats. En aquests casos, l’entitat podrà adjudicar el contracte a la següent oferta econòmicament
més avantatjosa.
4. En cas que el contracte sigui adjudicat a una unió o agrupació d’empreses, en qualsevol règim
jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar llur constitució en escriptura pública, dins del
termini atorgat per a la formalització del Contracte, i el CIF assignat a la unió i la representació, si
s’escau.
5. Els Contractes es formalitzaran d'acord amb els models que s'adjunten a aquest Plec.

CLÀUSULA 19.- SEGURETAT I SALUT
L’adjudicatari haurà de complir estrictament amb allò que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
de Prevenció de Riscos Laborals i les seves disposicions de desenvolupament o complementàries i
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quantes altres normes, legals o convencionals, continguin prescripcions relatives a l’adopció de
mesures preventives en l’àmbit dels serveis a prestar o susceptibles de produir-les.
En compliment del deure de protecció el contractista haurà de garantir la seguretat i salut dels
treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el seu treball. A aquests efectes, en
el marc de les seves responsabilitats, l’empresari realitzarà la prevenció de riscos laborals mitjançant
l’adopció de quantes mesures siguin necessàries per a la seguretat i salut dels treballadors i
mitjançant la constitució d’una organització i mitjans necessaris, tot això, en els termes que estableix
la citada Llei 31/1995.

CLÁUSULA 20.- LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ PER PART DE L’ADJUDICATARI
Un cop prestat el servei, l’adjudicatari haurà de lliurar a aquesta entitat la següent documentació:
- Dos manuals complets d'instruccions precises de funcionament del sistema.
Tota la documentació a lliurar estarà redactada en anglès.

CLÀUSULA 21.- SUBCONTRACTACIÓ
L’adjudicatari podrà subcontractar amb tercers la realització parcial del contracte, amb el compliment
dels requisits establerts al TRLCSP i en el present plec. Les prestacions parcials que
l’adjudicatari subcontracti amb tercers no podran excedir del 50% del pressupost de licitació
previst pel present contracte.

CLÀUSULA 22.- RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I PENALITZACIONS
El contractista haurà de rescabalar CRG o al personal que en depèn pels danys i indemnitzar-la
pels prejudicis derivats de dol o negligència en el compliment de les obligacions resultants de
l’adjudicació. Igualment serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats a terceres persones
durant l’execució del contracte.
Acords de nivell de servei
S’exigeix el compliment dels nivell de servei mínims que es relacionen a continuació.
Es valorarà positivament qualsevol millora significativa en el nivell de serveis sol·licitats.
1. Temps de resposta a incidències
Per a qualsevol dels manteniments incidentals objectes del contracte, s’estableixen els següents
temps mitjos de resposta (1)
Incidències crítiques. No més de quatre (4) hores
Incidències greus no crítiques. No més de vint-i-quatre (24) hores
Incidències no greus. No més de setanta-dues (72) hores
(1) Temps transcorregut entre l’assignació de la incidència al proveïdor en el sistema de
ticketing establert pel CRG i la primera resposta al CRG del responsable del servei.
Nota important: El licitador ha de determinar en la seva proposta els criteris de
classificació de les incidències en crítiques, greus no crítiques i no greus. En cas de no ferlo així el CRG es reserva el dret de marcar aquesta classificació en la fase d’adquisició.
2. Temps de resposta a peticions d’evolutius
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Per a qualsevol dels manteniments evolutius objectes del contracte, s’estableixen els següents
temps mitjos de resposta (2):
Evolutius crítics. No més de tres (3) dies
Evolutius no crítics. No més de set dies (7) dies
(2) Temps transcorregut entre la sol·licitud de l’avaluació de l’evolutiu per part del CRG a
través del sistema de ticketing establert i la recepció de l’avaluació feta pel responsable
del servei.
Nota important: El licitador ha de determinar en la seva proposta els criteris de
classificació dels evolutius en crítics i no crítics. En cas de no fer-lo així el CRG es reserva
el dret de marcar aquesta classificació en la fase d’adquisició.
Penalització per incompliment dels indicadors de nivell de servei:
L’ incompliment durant dos mesos consecutius, o durant tres mesos en un interval de cinc, de
qualsevol dels indicadors mínims del nivell de servei habilitarà a CRG per procedir a la cancel·lació
del contracte.
Penalitzacions per manca de disponibilitat del servei:
L’ incompliment de l’horari de servei o la no disponibilitat de servei en qualsevol moment del
període contractat, podrà estar subjecte a una penalització econòmica. Cada hora de no
disponibilitat del serveis podrà comportar una penalització monetària equivalent a 100 € (IVA no
inclòs)
Les causes imputables seran aquelles en que la causa de la incidència sigui deguda a mancances
o errors efectuats per l’adjudicatari durant les tasques associades al servei.
Penalització per rotació en l'equip de treball destinat a la prestació del servei:
Quan per causes alienes a CRG es produeixi rotació en l’equip de treball, CRG podrà aplicar com
a penalització una deducció a l’import mensual del contracte, en les factures corresponents al
primer mes d'aplicació, per imports d’acord a la taula adjunta:
· Substitució d'un recurs per trimestre natural: Penalització de 2.000 €
· Substitució de dos recursos per trimestre natural: Penalització de 4.000 €
· Substitució de tres recursos per trimestre natural: Penalització de 9.000 €
En el cas que el número de recursos substituïts per l'adjudicatari sigui superior a tres (3) en el
mateix trimestre, CRG podrà optar per la resolució del contracte en el cas que es produeixin greus
afectacions al servei.
Penalitzacions per incompliment del termini de substitució del personal de l’equip:
En cas que l'adjudicatari no atengués l’exigència de substitució de personal de l’adjudicatari en el
termini de dues setmanes desprès de la petició, CRG podrà imposar una penalització de fins a un
vint per cent (20%) en cadascun dels abonaments corresponents als mesos en què es mantingui
aquesta situació.
Penalització per incompliment de les diferents fases del servei
· Quan, per causes alienes a CRG l’adjudicatari incompleixi els terminis establerts per a les Fases
de Transició o de Devolució del Servei, s’aplicaran les següents penalitzacions:
· Incompliment inferior a una setmana: deu per cent (10%) de la factura mensual del servei.
· Incompliment entre una i dues setmanes: trenta per cent (30%) de la facturació mensual del
servei.
· Incompliment superior a dues setmanes: cinquanta per cent (50%) de la facturació mensual del
servei.
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CLÀUSULA 23.- PROTECCIÓ DE DADES
1. En compliment d’allò que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el que es regula el dret d’informació en la recollida de
les dades de caràcter personal, i d’acord amb el seu Reglament de desenvolupament, aprovat
mitjançant el Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre, es deixa constància del següents extrems:
a. La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de
caràcter personal és necessària per la participació en el mateix.
b. En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter
personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el licitador
garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones interessades /
afectades per facilitar la referida informació al CRG amb la finalitat de licitar en el present
procediment.
c.

La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal serà
dipositada a les oficines de CRG ubicades al carrer Dr. Aiguader 88, 5ª planta, de Barcelona,
i serà tractada per el CRG per la qualificació, valoració i comparació de les proposicions
dels licitadors i per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractes
del sector públic que sigui d’aplicació al CRG. Els destinataris d’aquesta informació seran
el propi CRG així com aquells tercers que realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers
que, en l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedir a la mateixa.

d. La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza al
CRG a tractar la referida documentació i informació en els termes informats i, en cas que
resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte.
e. Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició dirigint un escrit al CRG com a entitat responsable del tractament, a l’adreça
indicada a la lletra c) anterior, adjuntant una còpia del Document Nacional d’Identitat o altre
Document Oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret.
2. El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre.
La documentació o informació que es desprengui o a la qual tingui accés el contractista amb ocasió
de la prestació de les obligacions derivades del contracte, que corresponen al CRG com a
responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ser objecte de
reproducció total o parcial per cap mitjà o suport, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica,
ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directe del contracte, ni tan
sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir el contractista.

CLÀUSULA 24.- CONFIDENCIALITAT
L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la que
tingui accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en el mateix o que així li indiqui l’entitat,
o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de confidencialitat
es mantindrà durant un termini de 5 anys, a excepció de que en el contracte s’estableixi un termini
superior.
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Així mateix, l’empresari haurà d’assenyalar expressament aquella documentació i/o informació que
consideri confidencial de la seva oferta.

CLÀUSULA 25.- FACTURACIO
L’adjudicatari facturarà mensualment prèvia aprovació per la part del CRG de la fulla de treball
detallada que correspondrà als treballs fets pels diferents perfils del projecte.
La forma i model d’aquesta fulla de treball serà elegida per l’adjudicatari però en tot cas aquest haurà
de detallar a la seva proposta quina informació contindrà i com es durà a terme el reporting al CRG
i la validació per part d’aquest.

Barcelona, 15 de Juny de 2015.

Òrgan de Contractació del CRG

SERRANO
PUBUL
LUIS FELIPE
02519323H

Digitally signed by
SERRANO PUBUL LUIS
FELIPE - 02519323H
DN: c=ES,
serialNumber=02519323
H, sn=SERRANO PUBUL,
givenName=LUIS FELIPE,
cn=SERRANO PUBUL
LUIS FELIPE - 02519323H
Date: 2015.06.22
17:57:34 +02'00'

Digitally signed by

NOMBRE NOMBRE VIVES PRAT
BRUNA - NIF 52628204H
c=ES, o=FNMT,
VIVES PRAT DN:
ou=FNMT Clase 2 CA,
BRUNA - ou=500110012,
cn=NOMBRE VIVES
PRAT BRUNA - NIF
NIF
52628204H
2015.06.22
52628204H Date:
17:57:48 +02'00'

21

ANNEX NÚM. 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE

Senyors,

El sotasignant ………………………., declara:

1.- Que ni ..................... (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o representants es
troben inclosos en cap de les circumstàncies previstes en l’article 60.1 del TRLCSP.
2.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Estat.
3.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya.
4.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social.
5.- Que el licitador està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del seu
pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost.
6.- Que el licitador accepta que la documentació esmentada en el present plec té caràcter
contractual.
7.- Que el licitador no ha estat adjudicatari ni ha participat en l’elaboració de les especificacions
tècniques o en els documents preparatoris del contracte, ni és empresa vinculada en el sentit que
estableix el TRLCSP.
8.- Declaració per mitjà de la qual es compromet, en cas de resultar adjudicatari, a constituir una
garantia definitiva corresponent al 4 % de l’import d’adjudicació del contracte.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura
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ANNEX NÚM. 2
CRG
C/ Dr. Aiguader 88, 5ª Planta
Barcelona
Barcelona, ……… de ……………de…………..

Senyors,

El sotasignant ………………………., certifica:


Que les escriptures sol·licitades en el Plec de Clàusules Particulars reguladors d’aquesta
licitació per tal d’acreditar la personalitat i capacitat del Licitador no han estat modificades
respecte a les que tenen al seu poder, presentades en data.........per tal de participar en el
procediment......



Que la targeta del número d’identificació fiscal és la que Vostès ja tenen al seu poder,
presentada en data......per tal de participar en el procediment.....



Que els documents acreditatius de la meva representació com a signant de la proposició no
han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder, presentades en
data......per tal de participar en el procediment....

I en prova de conformitat, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura
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ANNEX NÚM. 3
PROPOSTA ECONÒMICA

CRG
C/ Dr. Aiguader 88, 5ª Planta
Barcelona
Barcelona, ……… de ……………de…………..
Senyors,

El sotasignant ………………………., declara:

Que assabentat/ada de les condicions exigides per optar a l’adjudicació del contracte que té per
objecte ...., es compromet a realitzar-lo amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives
Particulars i al de Prescripcions Tècniques pel preu màxim anual de 80.000 euros IVA inclòs, pel
qual s’ofereix un total de............hores, amb el següent desglossament:

........hores del perfil Cap de Projecte / CP
........hores del perfil Consultor Disseny Gràfic / CDG
........hores del perfil Consultor Sènior Java / CSJ
........hores del perfil Consultor Sènior Drupal /CSD
........hores del perfil Programador Sènior Drupal / PSD
En el benentès que aquest desglossament per perfils és orientatiu i que la seva distribució pot ser
modificada durant el projecte previ mutu acord de les dues parts.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………
Signatura
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ANNEX NÚM 4
MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU
(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per
l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels
òrgans equivalents de les restants administracions)
BANC/CAIXA … amb NIF … i domicili a …, i en el seu nom … i … amb poders suficients per a
obligar-la en aquest acte, segons resulta de la validació de poders que s’esmenta a la part inferior
d’aquest document
AVALA
A: (… nom del client) amb NIF…
En virtut del que es disposa a l’article 95 del Text Refós de la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de
Contractes del Sector Públic, per a respondre de les obligacions següents:
GARANTIA DEFINITIVA del contracte administratiu expedient “…”
DAVANT: (… Ens Administratiu que contracta)
Per import de… EUROS (…euros)
L’entitat avaladora declara sota la seva responsabilitat que acompleix els requisits previstos a
l’article 56.2 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Aquest aval
s’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal, amb renúncia expressa al benefici d’excussió i
amb compromís de pagament al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits, amb subjecció
als termes previstos en la legislació de contractes de les administracions públiques, les seves
normes de desplegament i la normativa reguladora de la Caixa General de Dipòsits.
El present aval continuarà en vigor fins que (… Ens administratiu que contracta) o qui, en el seu
nom sigui legalment habilitat per a fer-ho autoritzi la seva cancel·lació o devolució, d’acord amb el
què estableix el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i legislació complementària.
Aquest aval queda inscrit al registre especial d’avals de l’entitat amb el número…
(Ciutat i data)
Validació de poders per l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya o per l’Advocacia de l’Estat ó Intervenció Notarial
Data: Província: Codi (en el cas de l’Advocacia de l’Estat):
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ANNEX NÚM 5
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA DEFINITIVA
(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per
l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels
òrgans equivalents de les restants administracions)
Certificat número... (1) (en endavant assegurador), amb domicili en, (carrer) i NIF, degudament
representat per (2) , amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de la
validació de poders que es ressenya a la part inferior d’aquest document,
ASSEGURA A (3), NIF, en concepte de prenedor de l’assegurança, davant de (4), en endavant
assegurat, fins l’import de (en lletres i en xifres) (5), en els termes i condicions establerts en la Llei
de Contractes del Sector Públic, normativa de desenvolupament i plec de clàusules administratives
particulars per la qual es regeix el contracte (6), en concepte de garantia (7), per respondre de les
obligacions, penalitzacions i altres despeses que es puguin derivar conforme a les normes i altres
condicions administratives precitades davant l’assegurat.
L’assegurador declara, sota la seva responsabilitat, que acompleix els requisits exigits a l’article 57.1
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
La falta de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l’assegurador a
resoldre el contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador suspesa ni aquest
alliberat de la seva obligació, cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia.
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre-li contra el
prenedor de l’assegurança.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de la Caixa
General de Dipòsits o òrgan equivalent de les restants Administracions Públiques, en els termes
establerts en el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i normes de desenvolupament.
La present assegurança de caució estarà en vigor fins que (4), o qui en el seu nom sigui habilitat
legalment per a això, autoritzi la seva cancel·lació o devolució, d’acord amb l'establert en el Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i legislació complementària.
Lloc i data.
Firma:
Assegurador.
VALIDACIÓ DE PODERS PER L’ASSESSORIA JURÍDICA DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I
FINANCES O ADVOCACIA DE L’ESTAT O INTERVENCIÓ NOTARIAL
Província

Data

Número o Codi (en el cas de l’Advocacia de l’Estat)

Instruccions per a l’emplenament del model.
(1) S’expressarà la raó social completa de l’entitat asseguradora
(2) Nom i cognoms de l’apoderat o apoderats.
(3) Nom de la persona assegurada.
(4) Òrgan de contractació.
(5) Import, en lletra, pel qual es constitueix l’assegurança
(6) Identificar individualment de manera suficient (naturalesa, classe, etc.) el contracte en virtut del qual es presta la caució
(7) Expressar la modalitat d’assegurança de què es tracta, provisional, definitiva, etc.
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ANNEX NÚM. 6 A

CRITERIS DE SELECCIÓ, sobre número 2.
Fase 1

1.- Solvència tècnica de l’empresari (fins a 50 punts)
Caldrà haver executat un mínim de tres treballs similars als de l’objecte del contracte en el darrer
any per a poder ser seleccionat. Així mateix, es valorarà l’experiència de l’empresari i s’atorgarà
la major puntuació a aquell empresari que acrediti un major nombre de treballs executats similars
als de l’objecte del contracte; a la resta se’ls valorarà proporcionalment.

2.- Solvència tècnica de l’equip (fins a 50 punts)
a) D’acord amb les especificacions contingudes a l’apartat “Equip de Treball” del Plec
de Prescripcions Tècniques, caldrà acreditar mitjançant la informació curricular,
titulacions acadèmiques i professionals corresponents, els perfils següents:
Cap de projecte (CP), respecte del qual caldrà acreditar:
Més de 10 anys d’experiència com a cap de projectes.
Titulació d’Enginyeria Superior Informàtica o similar.
Formació en gestió de projectes.
Fins a 10 punts
Consultor/a amb disseny gràfic i maquetació web (CDG), respecte del qual caldrà
acreditar:
Més de 5 anys d’experiència en tasques similars.
Titulació en Belles Arts o similar i graduat superior en multimèdia o disseny
digital
Formació acreditada en usabilitat web
Fins a 10 punts
Consultor/a Sènior amb Drupal (CSD), respecte del qual caldrà acreditar:
Més de 5 anys d’experiència en tasques similars
Titulació d’Enginyeria Superior Informàtica o similar
Fins a 5 punts
Programador/a sènior amb Drupal (PSD), respecte del qual caldrà acreditar:
Més de 3 anys d’experiència en tasques similars
Titulació d’Enginyeria Superior Informàtica o similar
Fins a 10 punts
Consultor/a sènior amb Java / J2EE (CSJ), respecte del qual caldrà acreditar:
Més de 5 anys d’experiència en tasques similars
Titulació d’Enginyeria Superior Informàtica o similar
Fins a 5 punts
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b) Descripció de les instal·lacions i mesures utilitzades per l’adjudicatari per garantir
l’execució del contracte.
Fins a 1 punts
c) Declaració sobre la plantilla mitja anual de la empresa i la importància del seu
personal directiu durant els tres darrers anys, acompanyada de la documentació
justificativa corresponent.
Fins a 1 punts
d) Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de
subcontractar. Es valorarà de manera inversament proporcional al percentatge de
subcontractació
Fins a 6 punts
La solvència econòmica i financera s’acreditarà per un mínim de dos dels mitjans
següents:
a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereixi
el contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de
la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari per import igual o superior
al doble del valor estimat del contracte.
Fins a 1 punts
b) Patrimoni net, o bé rati entre actius i passius, al tancament de l’últim exercici
econòmic pel qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals per
import igual o superior al doble del valor estimat del contracte.
Fins a 1 punts

La puntuació mínima per a ser seleccionat per a la Fase 2 serà de 60 punts.
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ANNEX NÚM. 6 B
CRITERIS ADJUDICACIÓ

A) OFERTA ECONÓMICA – SOBRE 3

FINS A 55 PUNTS

(S’inclourà al sobre número 3)
Desglossats de la següent manera:
Oferta econòmica
L’oferta econòmica serà valorada a partir de la fórmula següent i atenent-nos a les hores ofertes
per perfil:
Fins a 55 punts
L’empresa licitadora que presenti l’oferta econòmica més baixa, rebrà la puntuació màxima de 55 punts,
la resta d’ofertes rebran la puntuació proporcional respecte a la més econòmica, de conformitat amb la
fórmula següent, que serà aplicada per cada perfil i per al total d’hores oferides.
Pmax * H

Punts = -----------------Hmax
Punts és el nombre de punts totals adjudicats a la proposta.
Pmax és el nombre màxim de punts a atorgar.
H és el nombre d’hores totals i per perfil de la proposta que s’avalua.
Hmax, correspon a l’oferta del licitador que més hores en total i per perfil ofereix.


Pel nombre d’hores totals,

un màxim de 15 punts



Pel nombre d’hores del perfil CP,

un màxim de 10 punts



Pel nombre d’hores del perfil CDG,

un màxim de 10 punts



Pel nombre d’hores del perfil CSJ,

un màxim de 5 punts



Pel nombre d’hores del perfil CD,

un màxim de 10 punts



Pel nombre d’hores del perfil PD,

un màxim de 5 punts
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B) OFERTA TÈCNICA – SOBRE 2

FINS A 45 PUNTS

(S’inclourà al Sobre número 2)
Desglossats de la manera següent:
1. Gestió de Projecte.

Fins a 35 punts

1.1 Definició i planificació de les tasques derivades de la implantació, integració
amb aplicacions, detall de tasques i planificació, anàlisi funcional, calendari detallat, e
fluxos de provisió en les iteracions proposades.
Fins a 10 punts
S’atorgarà la major puntuació a aquell licitador que presenti una definició i planificació de
tasques amb un nivell de concreció, coherència i detall més elevat donant compliment a
les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques, i la resta es valorarà
proporcionalment. No es valorarà informació no rellevant.
1.2 Abast i qualitat de la descripció del pla de proves. Control de qualitat de la solució i
dels serveis proposats.
Fins a 10 punts
S’atorgarà la major puntuació al Pla de proves més complet i la resta es puntuarà
proporcionalment.

1.3 Organització del projecte i pla de seguiment. Metodologia i estàndards aplicables
a la implantació i control del projecte, eines proposades per a gestionar el
projecte i gestió de riscos. Documentació a lliurar.
Fins a 10 punts
S’atorgarà la major puntuació a la oferta que presenti un millor compliment en base als
requeriments d’organització del projecte detallats al Plec de Prescripcions Tècniques, i la
resta es valorarà proporcionalment.

1.4 Gestió del canvi i traspàs de coneixement. Descripció del pla d’establiment del
servei. Descripció del pla de retorn de servei.
Fins a 5 punts
S’atorgarà la major puntuació al Pla de gestió del canvi més complet i la resta es puntuarà
proporcionalment.

2. Millores addicionals.

Fins a 10 punts.

Relacionades amb els següents aspectes:
-

Migracions de serveis i aplicacions inicialment exclosos de l’abast del projecte d’acord amb el
plec de Prescripcions Tècniques (Neteja de
dades, SEO/SEM, integració amb CMS
com Alfresco i SharePoint...)
Fins a 3 punts

-

Millores en els acords de nivells de servei mínims exigits i les penalitzacions per
incompliments
.
Fins a 2 punts

-

Assignació de perfils addicionals i complementaris al projecte.

Fins a 2 punts

-

Col·laboracions en consultories tecnològiques i estratègiques.

Fins a 1 punts
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-

Ampliació dels terminis de garantia definits.

Fins a 1 punts

-

Certificacions en ITIL v3 Foundation, PMP, J2EE o d’altres.

Fins a 1 punts

Les millores es valoraran d’acord amb el plec de Prescripcions Tècniques, puntuant només
aquelles que impliquin un impacte positiu per les prestacions contractuals del present procediment.
Es considera millora qualsevol proposta o innovació no inclosa com a requisit o paràmetre de
valoració ja previst que millori l’execució, el rendiment, la capacitat o la funcionalitat de les
prestacions licitades.

ADVERTENCIA:
S’assignaran 0 punts en cas de reproducció total o parcial del plec de Prescripcions Tècniques.

PUNTUACIÓ TOTAL: De 0 a 100 punts.
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