QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DELS SERVEIS
DE:
- SERVEIS PEL DISSENY, DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT
D’UNA APLICACIÓ PER LA REALITZACIÓ DE LES AVALUACIONS
D’IMPACTE DE PROTECCIÓ DE DADES -PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT-

EXPEDIENT: 37 – 2021

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. Objecte
A1. Descripció de la prestació: contractació d’un servei pel disseny, desenvolupament i
manteniment d’una aplicació per dur a terme les preceptives Avaluacions d’Impacte de
Protecció de Dades (AIPD) basada en la metodologia i l’eina desenvolupada per la Fundació
TICSALUT.
A2. Lots: No
Atesa la naturalesa del contracte no procedeix la divisió en lots del seu objecte, ja que, fins
a la posada en producció de l’eina, no resulta adequat des d’un punt de vista tècnic que els
serveis de disseny, desenvolupament i manteniment s’executin de forma independent,
atesa la vinculació existent entre les referides prestacions.
A3. Necessitats administratives a satisfer:
L’Oficina del Delegat de Protecció de Dades de Salut (DPD) de la Fundació ha dissenyat una
metodologia per dur a terme les preceptives Avaluacions d’Impacte de Protecció de Dades
(AIPD) en el sistema de Salut.
Amb l’objectiu de facilitar encara més la tasca a les organitzacions que hagin de portar a
terme una AIPD, DPD promou el desenvolupament d’un software específic basat en la guia
i el model anteriorment mencionats (actualment no es disposa de cap software específic: la
metodologia dissenyada per la Fundació està en format full de càlcul i, per tant, no permet
la interacció ni el control de la informació).
Aquesta aplicació a desenvolupar es posaria a disposició del sistema de Salut adherit al DPD
de la Fundació TICSALUT en format d’aplicació web amb opció de registre, així com per
aquells usuaris no adherits al DPD de Salut per tal que es pugui utilitzar de manera
completament independent i anònima.
La naturalesa, contingut i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el
contracte projectat es detallen i concreten als Plecs de Prescripcions tècniques (“PPT”).
A4. Codi CPV:
72200000-7

Serveis de programació de software i de consultoria

A5. Òrgan de contractació: Director de la Fundació

B. Dades econòmiques
B1. Determinació del Preu
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Part a tant alçat, part a preu unitari
- Disseny i desenvolupament de l’aplicació: preu màxim a tant alçat de 53.075,81, IVA
exclòs
- Manteniment de l’aplicació: preu unitari de 58,97 €/hora, IVA exclòs, amb un màxim de
100 hores i, en conseqüència, un pressupost màxim total de 5.897,31 €, IVA exclòs. La
Fundació no resta obligada a exhaurir l’esmentat pressupost, en atenció a que el preu
final es determina en funció de les necessitats de la Fundació i aplicant el preu unitari
corresponent.
La determinació del preu s’ha realitzat a partir de l’informe tècnic de justificació del
pressupost de licitació i del valor estimat del contracte obrant a l’expedient
B2. Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte és de 58.973,12 €, IVA exclòs.
De conformitat amb l’article 101 de la LCSP, el desglossament del valor estimat del
contracte és el següent:
- Pressupost base de licitació (sense IVA): 58.973,12 €
- Possible pròrroga: No es preveuen.
- Possibles modificacions: No es preveuen.
- Possibles opcions eventuals: No es preveuen.
El valor estimat del contracte s’ha calculat segons allò descrit a l’informe tècnic de
justificació del pressupost de licitació i valor estimat del contracte obrant a l’expedient.
Com s’exposa al referit informe, per a calcular el preu s’ha utilitzat el mètode indirecte,
estimant un preu unitari hora pel desenvolupament del servei i l’estimació de costos
associats que es derivarien en base a ratis sectorials, d’acord amb allò exposat a l’informe
justificatiu del pressupost de licitació obrant a l’expedient.
B3. Pressupost base de licitació
El Pressupost base de licitació és el següent:
Concepte
Servei
Impost (IVA 21%)
Pressupost base de licitació

Import (€)
58.973,12
12.384,36
71.357,48

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a
l’art. 100 LCSP i concordants.
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El desglossament de costos del pressupost base de licitació és el següent:
Concepte

Import
(€)

Costos Directes
Despesa de Personal i materials
Costos Indirectes
Despeses generals d’estructura
Benefici industrial
TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes).
Pressupost net.
IVA
Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

44.359,58
10.001,84
4.611,70
58.973,12
12.384,36
71.357,48

Aquest desglossament és en tot cas estimatori i no vinculant per l’òrgan de contractació.
D’acord amb els plecs de la licitació, l’adjudicatari ha de retribuir de forma igualitària a
homes i dones d’equivalent perfil professional.
B4. Revisió de Preus: No

C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària: la despesa derivada d’aquesta contractació de 71.357,48 IVA
inclòs, es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària D/22600111490 – Prestació
de serveis amb mitjans aliens , del vigent pressupost de la Fundació TICSalut.
C2. Expedient d’abast plurianual: No
El termini d’execució del contracte comprèn l’exercici pressupostari 2021. S’autoritza la
despesa d’acord amb el següent detall:
2021 –71.357,48 import amb IVA
Import de licitació:

Import sense IVA
Import IVA
Import total

58.973,12 €
12.384,36 €
71.357,48 €

C3. Font de finançament: propis

D. Termini de Durada del Contracte
D.1- Termini: El termini d’execució del contracte s’estendrà des de l’endemà de la seva
formalització fins a 31 de desembre de 2021.
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D.2.- Pròrrogues: No.

E. Variants.
E1. Elements: No
E2. Condicions: No

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
F1. Forma de tramitació: Ordinari
F2. Procediment d’adjudicació: Obert simplificat, servei, no subjecte a regulació
harmonitzada.
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Si
F3. Termini de presentació d’ofertes: 18 dies, a comptar des del dia següent al de la
publicació de l’anunci de licitació del contracte en el perfil del contractant.

G. Solvència i classificació empresarial
G1. Solvència econòmica i financera
-

Criteri: volum anual de negocis del licitador


Mínim requerit: el volum del millor exercici dins dels tres darrers disponibles (en
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de
presentació d’ofertes) ha de ser d’un import igual o superior a 88.459,68 €.



Forma d’acreditació: declaració responsable del licitador, o bé inscripció en el
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic.

G2. Solvència tècnica o professional:
-

Criteri: Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que
els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs dels darrers tres (3) anys


Mínim requerit i forma d’acreditació


L’import anual acumulat en treballs iguals o similars ha de ser, en l’any
de major execució dels darrers tres (3) anys, igual o superior a 30.000 €.
Forma d’acreditació: 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,
mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari
acompanyat dels documents en el seu poder que acreditin la realització
de la prestació; o bé inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses

5

Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic en la que aparegui la
referida informació.
G3. (NA) La solvència anterior es podrà substituir per la classificació empresarial següent:
No
G4. Exigència de capacitació tècnica o habilitació professional: No
Elements: NA
G5. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o
gestió mediambiental: NA
G6. Compromís adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: No

H. Criteris d’adjudicació
a) CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (55 PUNTS)
a.1. Oferta econòmica (fins a 41 punts)
a.1.1 Oferta econòmica disseny i desenvolupament (fins a 35 punts)
S’atorgaran 35 punts al licitador que presenti el preu més baix pel disseny i
desenvolupament de l’aplicació. La resta de licitadors obtindran una puntuació
segons la fórmula següent:

El valor de ponderació en aquest cas serà de 1,35.
a.1.2 Oferta econòmica manteniment aplicació (fins a 6 punts)
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S’atorgaran 6 punts al licitador que presenti el preu/hora més baix pel manteniment
de l’aplicació. La resta de licitadors obtindran una puntuació segons la fórmula
següent:

El valor de ponderació en aquest cas serà de 1,06.
a.2. Experiència (fins a 14 punts)
Els punts corresponents al present criteri de valoració es distribuiran de la següent
manera:
o

Per experiència del programador sènior que s’ofereix adscriure a
l’execució del contracte, addicional a la mínima exigida a l’apartat 5 del
PPT, en la realització de projectes de desenvolupament d’aplicacions...fins
a 7 punts
S’atorgarà 1 punt per cada any d’experiència professional del programador
sènior, addicional a la mínima exigida, fins a un màxim de 7 punts. Es tindran
en compte anys complerts: les fraccions inferiors a un any no es prendran
en consideració.
Únicament seran puntuables les experiències que es trobin degudament
acreditades. A aquest respecte, caldrà adjuntar al model de l’Annex 3
(model d’oferta econòmica i altres criteris avaluables automàticament) el
currículum vitae del programador sènior i els documents en poder de
licitador que acreditin la realització dels projectes invocats.

o

Per experiència de l’analista d’aplicacions que s’ofereix adscriure a
l’execució del contracte, addicional a la mínima exigida a l’apartat 5 del
PPT, en la realització de projectes de desenvolupament d’aplicacions...fins
a 7 punts
S’atorgarà 1 punt per cada any d’experiència professional de l’analista
d’aplicacions, addicional a la mínima exigida, fins a un màxim de 7 punts. Es
tindran en compte anys complerts: les fraccions inferiors a un any no es
prendran en consideració.
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Únicament seran puntuables les experiències que es trobin degudament
acreditades. A aquest respecte, caldrà adjuntar al model de l’Annex 3
(model d’oferta econòmica i altres criteris avaluables automàticament) el
currículum vitae de l’analista d’aplicacions i els documents en poder de
licitador que acreditin la realització dels projectes invocats.

b) CRITERIS D’AVALUACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR (45 PUNTS) repartits de
la següent forma:
b.1) Metodologia: 0 a 45 punts
La valoració del criteri es realitzarà segons s’indica:
-

Proposta insuficient: s’atorgaran 0 punts. No s’aporta cap informació més enllà de
l’expressada en el PPT.

-

Proposta Satisfactòria: s’atorgaran fins a 22,5 punts - Es descriu la solució i
metodologia proposada així com la planificació del projecte i les activitats.

-

Proposta Excel·lent: s’atorgaran fins a 45 punts - Es proporciona una descripció
detallada i exhaustiva de la metodologia. Es descriu en detall i amb encert la
planificació, les activitats i els recursos assignats a cada activitat. Es plantegen
millores respecte a les especificacions funcionals i a les característiques tècniques i
arquitectura definides pel PPT que poden repercutir de manera significativa en la
qualitat de l’aplicació. La proposta plantejada es considera plenament adequada per
a donar cobertura a les necessitats descrites al PPT.
Dins dels barems relatius a “proposta satisfactòria” i “proposta excel·lent”, s’atorgarà
la major puntuació a aquella proposta que millor s’ajusti a les característiques
descrites per a cada barem. La resta de propostes es valoraran comparativament.

NOTA: La inclusió en el sobre A) de documentació que s’hagi d’incloure en el sobre B)
comportarà l’exclusió quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir
coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva
abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva.

Criteris de desempat:
Clàusula 13.3 del PCAP

I. Millores a l’execució del contracte
No
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J. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Es consideraran anormals les ofertes econòmiques quan:


L’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 20% de la mitjana de les ofertes de
tots els licitadors admesos.

Quan l’oferta econòmica sigui inferior en almenys un 15% a la mitjana de les ofertes
econòmiques presentades per les empreses licitadores i la baixa no superi el 20%
s’analitzaran la resta de circumstàncies de la proposició, en relació únicament als criteris de
valoració susceptibles de judici de valor, d’acord amb el següent procediment:
1. S’obtindrà la mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses
licitadores, excepte d’aquelles que hagin estat excloses per no reunir els
requeriments tècnics mínims, si s’escau.
2. A partir d’aquesta dada, es calcularà la desviació de cadascuna de les puntuacions
obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions.
3. Finalment, s’obtindrà la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor
absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe més o menys.
A partir d’aquestes paràmetres, es considerarà que una oferta és anormal, quan la
puntuació obtinguda en relació als criteris susceptibles de judici de valor estigui per damunt
del valor que resulti de la suma de les variables 1 i 3, i que al mateix temps, la seva oferta
econòmica sigui inferior en almenys un 15% a la mitjana de totes les ofertes econòmiques
presentades.

K. Documentació a presentar per les empreses licitadores
1) Documentació relativa al compliment de requisits previs
Declaració responsable, segons el model que s’acompanya com a Annex 1.
2) Oferta tècnica, que contingui la informació relacionada amb els criteris subjectes
a judici de valor. Per facilitar la comprensió de les ofertes i que aquestes siguin
estructuralment homogènies s’ha de presentar un índex en el qual s’incloguin
com a mínim els diferents apartats previstos a l’apartat 4 (“Descripció general del
servei a contractar i abast del projecte del PPT”) del PPT.
Sobre A

***En l’oferta tècnica no es podran identificar amb nom i cognoms el
programador sènior i l’analista d’aplicacions que es proposa adscriure, ni es podrà
fer referència a la seva experiència, atès que es tracta d’un criteri avaluable de
forma automàtica la informació del qual ha d’incloure’s en el sobre B.
LA INCLUSIÓ EN EL SOBRE A DE L’OFERTA ECONÒMICA, AIXÍ COM DE QUALSEVOL
INFORMACIÓ DE L’OFERTA DE CARÀCTER RELLEVANT AVALUABLE DE FORMA
AUTOMÀTICA, I QUE PER TANT S’HA D’INCLOURE EN EL SOBRE B, COMPORTARÀ
L’EXCLUSIÓ DE L’EMPRESA LICITADORA, QUAN ES VULNERI EL SECRET DE LES
OFERTES O EL DEURE DE NO TENIR CONEIXEMENT DEL CONTINGUT DE LA
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DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS DE VALORACIÓ OBJECTIVA ABANS DE LA
RELATIVA ALS CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTIVA.
******Especificitats aplicables a les unions d’empresaris:
En el cas d’empresaris que vulguin concórrer a la licitació integrats en una unió
temporal, cadascun d’ells haurà de presentar en el sobre A una declaració
responsable separada, segons model de l’Annex 1. Addicionalment, hauran de
presentar en el sobre A compromís de constituir-se formalment en unió temporal en
cas de resultar adjudicataris del contracte, segons model que s’acompanya entre la
documentació de la licitació.

Sobre B

El Sobre B ha de contenir la informació sobre la oferta econòmica i els altres criteris
avaluables de forma automàtica, d’acord amb el model que s’acompanya com a
Annex 2.

L. Garanties
L1. Garantia provisional: No
L2. Garantia definitiva: Sí
Import: 5% del preu d’adjudicació del disseny i desenvolupament de l’aplicació, IVA no
inclòs
Forma de constitució: es podrà prestar en alguna de les formes previstes a la clàusula 15.2
del PCAP.
L3. Termini de garantia:
Si.
Termini: Un cop transcorregut el termini d’execució del contracte i a comptar des de la data
d’acceptació total d’aquest, s’estableixen els següents períodes mínims de garantia: 3
mesos des de la finalització de l’execució i de l’acceptació total del contracte.

M. Condicions especials d’execució:
-

-

Les obligacions sobre la protecció de dades de caràcter personal, en els termes
establerts a l’apartat m) de la clàusula vint-i-vuitena del PCAP i d’acord amb allò
indicat a la clàusula dinovena del mateix.
Obligacions sobre l’ús del català, en els termes de l’apartat d) de la clàusula vint-ivuitena del PCAP.
Les obligacions i compromisos recollits als apartats 1, 2A i 2B de la clàusula trentaunena del PCAP.

N. Obligacions contractuals essencials:
10

-

-

Les obligacions sobre la protecció de dades de caràcter personal, en els termes
establerts a l’apartat m) de la clàusula vint-i-vuitena del PCAP i d’acord amb allò
indicat a la clàusula dinovena del mateix.
Obligacions sobre l’ús del català, en els termes de l’apartat d) de la clàusula vint-ivuitena del PCAP.
Les obligacions i compromisos recollits als apartats 1, 2A i 2B de la clàusula trentaunena del PCAP.

O. Modificacions previstes: No.
P. Subcontractació: Regulació clàusula 33 del PCAP.
Q. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o
empreses adjudicatàries: NA
R. Penalitats
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment
dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes es podrà acordar la
imposició de les penalitats següents.
L’aplicació de penalitats es podrà produir tant per l’incompliment dels requisits sobre la
prestació del servei establerts a la documentació contractual, com per raons subjectes a la
forma en que es proporciona el servei. En ambdós casos es donarà lloc a faltes de tipus lleu,
greu o molt greu, que es traduiran en una repercussió econòmica, podent arribar a la
possibilitat de rescindir el contracte a criteri de la Fundació.
1.1 Faltes lleus
a) Manca de col·laboració amb el personal de la Fundació.
b) Incompliment dels requisits d’execució establerts al PPT que no constitueixin falta
greu.
1.2 Faltes greus
a) Incompliment dels requisits d’execució establerts al PPT que no constitueixi falta molt
greu. Específicament, l’incompliment reiterat dels requisits d’execució establerts al PPT
quan tal incompliment provoqui un perjudici greu al desenvolupament del servei.
b) Incórrer en dos (2) faltes lleus durant el període de vigència del contracte. Comeses 2
faltes lleus, es reiniciarà el còmput, podent tornar a aplicar penalització si es torna a
incórrer en 2 faltes lleus consecutives.
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c) Substituir el personal tècnic sense coneixement de la Fundació.
d) Tracte inadequat o falta de respecte amb la resta de personal que presta serveis a la
Fundació (propi de la Fundació i/o Tercers).
1.3 Faltes molt greus
a) Incórrer en dos (2) faltes greus durant el període de vigència del contracte. Comeses
2 faltes greus, es reiniciarà el còmput, podent tornar a aplicar penalització si es torna a
incórrer en 2 faltes greus consecutives.
b) Incompliment dels requisits d’execució establerts al PPT que produeixi un perjudici
molt greu a la Fundació, ja sigui per abandonament de la prestació, per execució
negligent o per altres causes.
c) Baixa qualitat contrastada i reiterada en la prestació de qualsevol dels serveis objecte
de la present licitació. Aquí, entre d’altres, s’inclou la reiteració d’incidències per baixa
qualitat demostrada de la prestació de serveis, o la baixa qualitat contrastada del
personal participant en l’equip de treball.
d) Incompliment dels terminis requerits per l’inici de la prestació del servei.
e) Incompliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral
que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i
en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.
1.3 Penalitats aplicables
La Fundació establirà penalitzacions econòmiques d’acord amb l’esquema de faltes que
s’ha detallat anteriorment. D’acord amb això, les penalitats aplicables seran les que
s’indiquen a continuació.
Falta

Sanció

Lleu

Penalitat econòmica de fins el 3% de l’import executat del
contracte

Greu

Penalitat econòmica de fins el 6% de l’import executat del
contracte

Molt greu

Penalitat econòmica de fins el 10% de l’import executat del
contracte

L’aplicació reiterada de faltes i penalitats, tant per l’incompliment dels requisits
d’execució establerts al PPT, com per raons subjectes a la forma en que es proporciona
el servei, o en cas de negligència per part del personal de l’empresa adjudicatària en el
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desenvolupament dels serveis realitzats sota aquesta contractació, o incompliment
reiterat de les clàusules de la mateixa, permetrà a la Fundació resoldre el contracte, amb
la corresponent notificació escrita a l’empresa adjudicatària.

S. Tramitació i pagament de les factures
El pagament a l’empresa contractista s’ha d’efectuar en els terminis i condicions establerts en la
clàusula 26a del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
S1. Els serveis seran facturats d’acord amb allò indicat a l’apartat 10 del PPT.
Les factures se sotmetran a aprovació del responsable del contracte per part de la Fundació.

T. Responsable del contracte:
Director de l’Oficina DPD

U. Mesa de contractació: els membres que composaran la Mesa de contractació es publicaran
oportunament al perfil del contractant de l’entitat.

V. Conveni col·lectiu sectorial aplicable: XVII Conveni Col·lectiu estatal d’empreses de
consultoria i estudis de mercat i de la opinió pública, publicat a través de Resolució de la Direcció
General de Treball de 22 de febrer de 2018 (codi de conveni: 99001355011983).
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