Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior

PETICIÓ D'OFERTES PER CONTRACTE MENOR:
Contractació del subministrament de l’upgrade al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades
d’Urgència 112 Catalunya (CAT112) de Zona Franca i subministrament al CAT112 de Reus
de les llicències dels servidors CAS d’Audilog.
Núm. d'expedient: 112/2017/11-04
1. OBJECTE
El present document té per objecte comunicar als interessats a presentar ofertes, les
condicions mínimes necessàries que es requereixen per la contractació del subministrament
de l’upgrade al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya (CAT112)
de Zona Franca i el subministrament al CAT112 de Reus de les llicències dels servidors
CAS d’Audilog.
2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El pressupost màxim estimat ascendeix a:
Import (IVA exclòs):

8.057,85 €

+ IVA (21%):

1.692,15 €

= TOTAL (IVA inclòs):

9.750,00 €

Caldrà emplenar el model d'oferta que figura annex a aquestes condicions de sol·licitud de
contractació.
Es recorda que el quadre de l’annex 1, sols és per poder adjudicar a l’oferta més avantatjosa
econòmicament.
Qualsevol oferta per sobre del mateix es rebutjarà i quedarà exclosa del procediment
d'adjudicació.
En el pressupost s'entenen incloses totes les despeses que l'empresa adjudicatària hagi de
realitzar per al normal compliment de les prestacions contractades com són els generals,
financers, beneficis, assegurances, transports i desplaçaments, honoraris del personal al
seu càrrec, de comprovació i encàrrec, taxes, recàrrecs, comissions i tota classe d'impostos
que graven l'activitat contractada.
3. PREU DEL CONTRACTE
El preu del contracte és el que resulti de l'adjudicació, d'acord amb l'oferta presentada per
l'adjudicatari.
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4. ABAST DELS SERVEIS
La contractació inclou:


Upgrade llicència Servidor CAS de Zona Franca de la versió 4 a la 5



Compra llicència Servidor CAS de Reus versió 5



Virtualització dels sistemes actuals



Migració de les dades dels sistemes físics cap als nous entorns virtuals

5. CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DEL SERVEI
L'adjudicatari haurà de garantir la prestació del servei descrit en l’apartat anterior.
6. DURADA I LLOC D'EXECUCIÓ
El contracte tindrà una durada des de l’adjudicació fins a 31 de desembre de 2018.
Els servei es durà a terme als centres del CAT112 situats a Barcelona, L’Hospitalet i Reus.
7. CONTINGUT DE L'OFERTA
L'oferta ha d'incloure l'abast dels serveis i les condicions expressades en els apartats
anteriors.
Amb independència que el licitador pugui adjuntar a la seva oferta tota la informació
complementària consideri d'interès, ha d'incloure obligatòriament la següent documentació:
-

Oferta detallada dels serveis.

-

Proposta econòmica:

Els licitadors hauran de presentar una proposició econòmica que estarà signada pel
licitador o el seu representant, s'ha de formular en euros, segons el model que figura
com Annex a aquestes Condicions.
Els preus oferts inclouran qualsevol tipus de tribut, càrrega o arbitri fiscal de caràcter
europeu, estatal, autonòmic o local.
8. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
L’oferta econòmicament més avantatjosa s’haurà de determinar sobre la base de preu o cost
tenint en compte la relació cost-eficàcia d’acord amb la totalitat de la proposició, mitjançant,
si escau, el càlcul del cicle de vida. La valoració podrà tenir en compte la relació qualitatpreu.
El CAT112, abans d’acceptar l’oferta amb el preu més baix, podrà consultar el registre
d’avaluació de proveïdors per consultar les incidències que hagi pogut tenir aquest
proveïdor, podent rebutjar l’oferta si ho creu convenient.
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L’oferta presentada pot ser considerada desproporcionada o anormal als efectes de l’article
152 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic si es troba en algun dels
supòsits que s’estableixen a l'article 85 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
9. TERMINI I FORMA DE LLIURAMENT DE L'OFERTA
És imprescindible indicar clarament en l'oferta presentada: raó social, adreça, telèfon, correu
electrònic i NIF de l'empresa ofertant.
ELS EMPRESARIS HAN INCLOURE OBLIGATÒRIAMENT LA SEVA ADREÇA DE
CORREU ELECTRÒNIC A EFECTES DE COMUNICAR L'ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE.
Les ofertes es presentaran preferentment de forma digital (adreça de correu electrònic:
contractacio112@gencat.cat), o bé manualment (en sobre tancat), indicant externament el
núm. d'expedient, en la següent adreça: carrer Diputació, 355, 08009 Barcelona (Registre
General).
Quan la documentació s'enviï per correu postal, missatgeria o qualsevol altre mitjà, haurà
d'arribar al Registre d'entrada de documentació del CAT112 en el mateix termini màxim
establert per al lliurament en mà i s'ha d'adreçar per correu electrònic o fax a la dependència
de CONTRACTACIÓ, abans que finalitzi el termini indicat, el justificant de la data i hora
d'imposició de la tramesa a l'oficina de Correus dins el termini establert. Sense la
concurrència d'ambdós requisits, no serà admesa la documentació.
La presentació de l'oferta per part de l'adjudicatari implica l'acceptació de les condicions
establertes en la present sol·licitud, sense excepció o cap reserva, i declara tenir la capacitat
necessària i solvència suficient per executar aquest contracte, així com que no està sotmès
a prohibicions o incompatibilitats per contractar amb el Sector Públic, i que es troba al
corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
El termini de presentació d'ofertes finalitza a les 10:00 hores del dia 11 de desembre
de 2017.

10. FORMA DE PAGAMENT
El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya abonarà el servei
prestat.
L'abonament del preu i per tant la facturació es realitzarà en una factura al final del servei.
L'esmentada/es factura/es es presentarà/an al portal de l’AOC, com a factura electrònica,
amb el número d’expedient electrònic, que serà facilitat pel Centre d'Atenció i Gestió de
Trucades d'Urgència 112 Catalunya.
Cada factura serà verificada pel responsable del contracte i, una vegada conformada, es
procedirà al pagament al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya
mitjançant transferència bancària al compte que designi l'empresa contractista dins dels 30
dies següents a la realització del servei/subministrament.
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La/Les factura/es seran lliurades al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112
Catalunya en els deu (10) dies següents a la seva data d'emissió, i ha/n de dirigir-se a:
Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya
Diputació 355
08009 Barcelona
11. RÈGIM JURÍDIC.
El present contracte es regirà per les clàusules contingudes en aquest Document descriptiu
de Condicions i a les Instruccions Internes de Contractació del CAT112. Totes les qüestions
relatives a la interpretació i compliment d'aquest contracte es regiran per la normativa vigent
de contractació del Sector Públic, així com a la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Les parts amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre'ls se sotmeten per a tot el
relatiu a la interpretació, aplicació i compliment del present contracte als Jutjats i tribunals de
Barcelona.
 Per a qualsevol consulta administrativa o tècnica: contractacio112@gencat.cat.

 Cal retornar aquest document degudament signat per part de l’empresa.
Data de conformitat: ......................

Data d'aprovació: ..........................

Assabentat i conforme (signatura i segell):
Empresa: ................................

Aprovat per: Director de l’Àrea de
Tecnologia i Innovació del CAT112

Signat (nom apoderat):

Signat: Jordi Gonzàlez Freginé

CPISR-1 C Jordi
Gonzàlez Freginé

Signat digitalment per CPISR-1 C
Jordi Gonzàlez Freginé
Data: 2017.11.30 13:55:03 +01'00'

Jordi Gonzàlez Freginé
Director de l’Àrea de Tecnologia i Innovació del CAT112
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ANNEX
MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA
(exp. 112/2017/11-04)
El Sr./Sra....................................................................................................................................................,
amb DNI nombre ............................... en nom (propi) o (de l'empresa que representa)
........................................................................................................................, amb CIF / NIF .................. ..
i
domicili
fiscal
a
.................................................
carrer
.................................
.......................................nombre...................., codi postal .................... segons resulta de l'escriptura
d'apoderament atorgada amb data .............................. davant el notari de .......................... Sr./Sra.
.................................................................................., amb núm. .............. del seu protocol,
..................................................................................................
DECLARA
I.- Assabentat de la publicació en el perfil del contractant del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades
d'Urgència 112 Catalunya de la sol·licitud d'ofertes promoguda per aquesta entitat, mitjançant
contracte menor, del subministrament de l’upgrade al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades
d’Urgència 112 Catalunya (CAT112) de Zona Franca i subministrament al CAT112 de Reus de
les llicències dels servidors CAS d’Audilog, s'obliga a realitzar la prestació en què consisteix
l'objecte de contracte i FORMULA la següent oferta econòmica:
Import (IVA exclòs):

...............................€

+ IVA (21%):

...............................€

= TOTAL (IVA inclòs):

...............................€

II.-Que té capacitat d'obrar i compta amb l'habilitació professional necessària.
III.-Que no està inclús en les prohibicions de contractar previstes a l'article 60.1 del text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre.
IV.-Que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries, inclòs les relatives a
l'alta en el corresponent epígraf en l'Impost d'Activitats Econòmiques, i amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents.
V.- Per a la presentació de present oferta s'han tingut en compte les obligacions derivades de les
disposicions vigents en matèria de protecció d'ocupació, condicions de treball i prevenció de riscos
laborals.
VI.- Que autoritzo al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya a remetre'mles
notificacions que procedeixin respecte del present contracte per mitjà de correu electrònic a l'adreça
que detallo a continuació ....................................@.................................., la recepció de les quals
m’obligo a confirmar pel mateix mitjà.

(Lloc, data i signatura i segell)
En compliment de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us
informem que les vostres dades personals que faciliteu seran incorporades al fitxer “Empreses i entitats licitadores o que es
relacionen amb el CAT112”, del qual és responsable el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, que té
com a finalitat el registre de les empreses i entitats licitadores o que es relacionen amb el CAT112; gestió i tramitació dels
expedients de contractació, dels expedients patrimonials i dels convenis amb el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades
d’Urgència 112 Catalunya. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant un escrit, adreçat al
Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, c. Diputació 355, 08009 de Barcelona, o a través de l’adreça
de correu electrònic lopd.cat112@gencat.cat.
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