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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA REGIR DEL
CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIÓ INTEGRAL DELS CENTRES DE PROCÉS
DE DADES DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT MITJANÇANT
EL PROCEDIMENT OBERT SOTMÈS A REGULACIÓ HARMONITZADA
CLÀUSULA 1. Objecte
L'objecte d'aquest contracte és la prestació del servei de gestió integral dels Centres
de Procés de Dades (CPD) de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, que inclou els
següents grups de serveis:
1.1 Administració, manteniment i operació dels sistemes informàtics i de
comunicacions
Seran com a mínim els següents:
-

-

Definir l’arquitectura tecnològica, dissenyar i configurar els sistemes segons
els requeriments establerts
Prestar el servei de suport tècnic per rebre, tractar, escalar i resoldre
incidències, peticions i consultes dels sistemes i serveis TIC, en règim 24x7
els 365 dies de l’any i d’acord amb els ANS establerts
Prestar el servei de manteniment preventiu, correctiu i evolutiu per garantir
el correcte funcionament dels sistemes i serveis TIC
Prestar el servei d’operació dels sistemes i serveis TIC, executant les
tasques habituals d’administració i explotació dels mateixos com ara crear
noves màquines virtuals, convertir a màquines virtuals les físiques existents,
instal·lar i configurar el SO, instal·lar i configurar programari i aplicacions,
instal·lar i configurar sistemes i equips, etc..
Mantenir actualitzats el SO, programari, microprogramari i altres
components dels sistemes segons el pla d’actualitzacions establert
Mantenir vigents els serveis de suport i manteniment de maquinari i
programari amb els corresponents fabricants o proveïdors especialitzats
Vetllar per la seguretat dels sistemes i serveis TIC d’acord amb les
polítiques de seguretat establertes
Garantir la disponibilitat dels sistemes i serveis TIC d’acord amb els ANS
establerts
Assegurar la qualitat dels serveis prestats

1.2 Aprovisionament i renovació tecnològica de sistemes
Els sistemes objecte d’aprovisionament i renovació tecnològica seran com a mínim
els següents:
-

Hosts de virtualització de servidors
Virtualització de servidors
Emmagatzematge
Monitorització
Còpies de seguretat
Llibreria de cintes
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1.3 Aprovisionament i desplegament de sistemes nous
Els sistemes nous que s’hauran d’aprovisionar i desplegar seran com a mínim els
següents:
-

Cloud Management Platform (CMP)
Per habilitar l’administració i gestió d’entorns de cloud híbrida
Plataforma d’aplicacions i serveis web (PaaS)
Per gestionar i automatitzar el cicle de vida de les aplicacions
(desenvolupament, test, desplegament, operació i actualització), així com
per suportar l’ús de contenidors

-

Automatització
Per habilitar l’automatització de les operacions i orientar el CPD al
paradigma de “Infraestructure as a code”

-

Auditoria centralitzada de logs
Per recollir, registrar i analitzar els logs de tots els sistemes

1.4 Serveis de cloud públic
Aquest servei inclourà la subscripció de serveis d’un proveïdor de cloud públic per
disposar de capacitats d’emmagatzematge i de càlcul al núvol.
1.5 Desplegament i renovació tecnològica de sistemes addicionals
Aquest servei inclourà la direcció i execució de projectes de desplegament i
renovació tecnològica de sistemes addicionals, no contemplats inicialment en el
present contracte i que s’hagin de portar a terme al llarg de la seva durada.
1.6 Consultoria i suport tècnic expert en Cloud Computing
Aquest servei inclourà activitats específiques de consultoria per acompanyar a
l’equip tècnic de l’Ajuntament en l’adopció del model de Cloud Computing, facilitar
la migració gradual de serveis TIC al cloud, i donar suport tècnic expert en aquests
àmbits.
Els codis CPV per a la present contractació són els següents:
50324100-3 Serveis de manteniment de sistemes
51611100-9 Serveis d’instal·lació d’equip informàtic
72267100-0 Manteniment de software de tecnologia de la informació
72500000-0 Serveis informàtics
CLÀUSULA 2. Règim jurídic i procediment de contractació
Aquest contracte es qualifica com contracte de serveis de conformitat amb l’establert
en l’article 17 LSCP.
El contracte té caràcter administratiu i en allò no previst en el present plec de clàusules
administratives particulars resultarà d’aplicació la normativa sobre contractació de les
Administracions Públiques i en concret:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant
“LSCP”.
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b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD
817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni
derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
Així com la resta de normes de Dret administratiu i sectorial i, supletòriament, de dret
privat aplicables en el seu cas; així com pel Plec de Clàusules Administratives
Generals aplicables al contractes de serveis aprovat per aquesta Corporació, així com
pel plec de clàusules administratives particulars i les condicions tècniques i resta de
documents que formin part del contracte.
En cas de contradicció, discrepància o discordança entre l’un i l’altre Plec, prevaldrà el
previst en el present Plec administratiu.
El contracte, per raó de la seva quantia, de conformitat amb l’article 19 i l’article
22.1.b) de la LCSP està subjecte a regulació harmonitzada.
El present plec i demés documents annexos revestiran caràcter contractual. En cas de
discordança entre el present plec i qualsevol de la resta de documents contractuals,
prevaldrà aquest plec. El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol
dels seus termes, dels altres documents contractuals, i de les instruccions o de la
normativa que resultin d’aplicació en la execució d’allò acordat, no eximeix a
l’adjudicatari de la obligació de complir-les.
La adjudicació d’aquest contracte es realitzarà mitjançant procediment obert sotmès
a regulació harmonitzada de conformitat amb els articles 19, 22 i 156-158 de la
LCSP relatiu al procediment obert.
CLÀUSULA 3. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació d’aquesta contractació serà de 960.000,00€ IVA inclòs,
amb el desglossament següent: 793.388,43€ de pressupost net sense IVA, i
166.611,57€ corresponent al 21% d’IVA.
El sistema per a la determinació del preu del contracte es basarà en una part fixa i una
part variable:


Preu del Servei Fix (PSF)
Correspon al preu dels següents conceptes:
- Administració, manteniment i operació dels sistemes informàtics i de
comunicacions
- Aprovisionament i renovació tecnològica de sistemes
- Aprovisionament i desplegament de sistemes nous
El preu màxim del Servei Fix s’estableix en 930.000,00€ IVA inclòs.
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Preu del Servei Variable (PSV)
Correspon al preu del següent concepte:
- Desplegament i renovació tecnològica de sistemes addicionals
Aquest preu serà variable en funció de les activitats efectivament realitzades en
aquest àmbit, i es calcularà segons l’esforç de dedicació en hores de cada perfil
professional que intervingui i els preus unitaris aplicables.
El preu màxim del Servei Variable s’estableix en 30.000,00€ IVA inclòs.

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. A tots els efectes, s’entendrà que les
ofertes presentades pels licitadors comprenen, no només el preu del contracte, sinó
també l’IVA i els altres tributs que li siguin d’aplicació segons les disposicions de la
normativa vigent.
En tot cas, i per la comparació de l’element “preu” en les ofertes es tindrà en compte,
exclusivament, el preu sense IVA.
El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta
implícits tots aquells conceptes previstos en l’article 100 i concordants de la LCPS.
CLÀUSULA 4. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, de conformitat amb el que estableix l’article 101 de la
LCSP 9/2017, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i altres condicions
que se’n deriven, és de 872.727,27€ IVA exclòs, tenint en compte tota la seva durada,
les possibles pròrrogues i les modificacions contractuals, amb la següent previsió
màxima de despesa per períodes:
Període
Inicial
6 anys
-

Concepte

Previsió Despesa (IVA exclòs)

Servei Fix
Servei Variable

793.388,43€

Modificacions del contracte

79.338,84€
872.727,27€

CLÀUSULA 5. Preu del contracte i forma de pagament
El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació del mateix. En el preu del
contracte es consideraran inclosos els tributs, taxes i cànons de qualsevol índole que
sigui d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin per l’ adjudicatari com a
conseqüència del compliment de les obligacions contemplades en el plec.
Els pagaments es faran efectius prèvia presentació de les corresponents factures per
mitjans electrònics.
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Pel Servei Fix s’efectuaran pagaments mensuals. L’import total del contracte
corresponent al Servei Fix es repartirà proporcionalment entre el nombre de mesos del
contracte, i s’efectuaran el pagaments segons el següent calendari:
– Primer mes de contracte: no hi haurà facturació
– Següents mesos de contracte, fins el penúltim: es facturarà per l’import d’un mes
– Últim mes de contracte: es facturarà per l’import de dos mesos
Pel Servei Variable s’efectuaran pagaments parcials a la finalització de cadascú dels
encàrrecs i prèvia aprovació econòmica dels mateixos per part de l’Ajuntament.
L’import dels encàrrecs es calcularà segons l’esforç realment dedicat i els preus
unitaris proposats per cadascú dels perfils professionals que intervinguin.
CLÀUSULA 6. Existència de crèdit
L’import d’aquest contracte va amb càrrec a la partida pressupostària 200 92600
21600 dels exercicis 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025 amb la següent
previsió de despesa, que s’haurà d’ajustar segons la data real de signatura del
contracte i els consums reals del Servei Variable:

Exercici

Previsió Mesos Contracte

Previsió Despesa (IVA inclòs)

2019

5,5 (*)

60.000,00€

2020

12

160.000,00€

2021

12

160.000,00€

2022

12

160.000,00€

2023

12

160.000,00€

2024

12

160.000,00€

2025

6,5

100.000,00€

TOTAL

72

960.000,00€

(*) El primer mes de contracte forma part de la fase d’apoderament del servei,
i no serà facturat per l’adjudicatari fins a la finalització del contracte
CLÀUSULA 7. Durada
La durada del contracte és de sis (6) anys, a comptar des de la data de la seva
formalització.
Ateses les següents particularitats del contracte:
- La prestació dels serveis demanats requereix per part de l’adjudicatari realitzar una
inversió important i exclusiva per al present contracte, que necessita un període de
recuperació superior a 5 anys, i que només es pot utilitzar per donar compliment al
present contracte, no sent susceptible de cap reaprofitament a la seva finalització.
- L’amortització de la inversió esmentada te un cost rellevant per la prestació dels
serveis, estimant-se entre 180.000€ i 260.000€ IVA exclòs, en funció de les
solucions tecnològiques proposades.
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En aplicació de l’article 29.4 de la LCSP 9/2017, i per les particularitats abans
exposades, es considera necessari establir la durada de contracte proposada,
resultant superior al màxim de 5 anys establerts habitualment pels contractes de
serveis de prestació successiva.
Pel càlcul del període de recuperació de la inversió s’ha utilitzat la següent fórmula
indicada a l’article 10 del Real Decret 55/2017, de 3 de febrer, de desenvolupament de
la Llei 2/2015, de desindexació de la economia espanyola, seleccionant el període
mínim mesurat en anys que compleix la desigualtat:

On:
any del contracte, sent zero a l’inici del contracte
nombre d’anys del contracte
flux de caixa estimat per l’any a
taxa de descompte, segons el rendiment mig dels últims 6
mesos del deute a 10 anys de l’estat, incrementat amb
200 punts bàsics
La data prevista d’inici del contracte serà el 12 de juliol de 2019, coincidint amb el
començament de la fase d’apoderament del servei que s’ha d’executar
necessàriament amb la concurrència de l’actual prestador dels serveis i l’adjudicatari
del present contracte.
CLÀUSULA 8. Perfil de contractant i notificacions telemàtiques
La informació relativa al present contracte que, d’acord amb el que es disposa en
aquest plec, hagi de ser publicat a través del perfil de contractant podrà ser consultada
en la següent adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/santfeliu/customProf
D’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les
administracions públiques i l’article 38 de l’Ordenança de transparència i administració
electrònica de l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat totes les notificacions i
comunicacions que realitzi l’Ajuntament es practicaran a través de mitjans electrònics.
Els licitadors hauran de comptar amb sistemes de signatura electrònica reconeguda o
quantificada i avançada basades en certificats electrònics qualificats de signatura
Electrónica que les permetin recollir les notificacions en la mateixa aplicació.
En el cas de que els sistemes informàtics assenyalats no estiguessin habilitats ,els
licitadors podrà presenta la documentació requerida mitjançant el registre que s’indiqui
en el requeriment.
En cap cas, es podrà utilitzar el Sistema de notificacions telemàtiques ni cap altra
aplicació informàtica d’enviament de documentació per a presentar les ofertes objecte
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de licitació, les quals únicament es podran presentar per la plataforma VORTAL, al no
poder garantir el secret de les mateixes.
CLÀUSULA 9. Procediment d’adjudicació del contracte
El procediment d’adjudicació del contracte és el procediment obert sotmès a regulació
harmonitzada de conformitat amb els articles 19, 22 i 156-158 de la LCSP relatiu al
procediment obert.
CLÀUSULA 10. Òrgan de contractació
Prenent en consideració que la durada és superior a quatre (4) anys, l’òrgan de
contractació és el Plenari municipal de conformitat amb la Disposició addicional
segona de la LCSP.
CLÀUSULA 11. Responsable del contracte
D’acord amb l’article 62 del LCSP, es designa com a responsable del contracte al Cap
de la Unitat d’Informàtica, a qui li correspondrà la direcció, inspecció, comprovació,
coordinació i vigilància de l’execució del contracte.
El responsable del contracte podrà delegar en altres membres de l’equip tècnic la
interlocució amb l’adjudicatari per tractar els diferents àmbits tècnics del contracte.
CLÀUSULA 12. Criteris de valoració de les ofertes
Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el
seu cicle de vida, els criteris aplicables a la present contractació són els següents,
ordenats de manera decreixent, amb la puntuació màxima i la fórmula d’avaluació
prevista per cadascun d’ells:
A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

Criteris
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA
Acord de Nivell de Servei
Preu
Disseny còpies de seguretat
Emmagatzematge al cloud per dades
Registre de l’activitat de navegació
Nombre de hosts de virtualització
Consultoria i suport tècnic expert en Cloud Computing

Pes
75
20
17
10
8
8
6
6

CRITERIS AVALUABLES DEPENDENTS D’UN JUDICI DE
VALOR
Funcionalitats i prestacions
Arquitectura
Recursos, metodologia i equip de treball
Planificació dels serveis
CMP, Automatització i PaaS
Capacitat
Pla de formació
Total
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25
6
5
5
4
3
1
1
100

A. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA

75 PUNTS

A1. Acord de Nivell de Servei ....................................................................... 20 punts
Es valorarà l’Acord de Nivell de Servei proposat atenent els criteris i fórmules
indicades a continuació.
A1.1 Temps de resposta ................................................................................. 3 punts
P = 3 x TrespPm / TrespP
P
TrespPm
ofertes
TrespP

=
=

puntuació obtinguda per l’oferta valorada
Temps de Resposta Ponderat mínim d’entre totes les

=

Temps de Resposta Ponderat de l’oferta valorada

El Temps de Resposta Ponderat (TrespP) d’una oferta es calcula aplicant la
següent fórmula:
TrespP = 0,5 x Tresp_MA + 0,3 x Tresp_A + 0,2 x Tresp_M
TrespP
Tresp_MA
Tresp_A
Tresp_M

=
=
=
=

Temps de Resposta Ponderat
temps de resposta per prioritat Molt Alta
temps de resposta per prioritat Alta
temps de resposta per prioritat Mitja

A1.2 Temps de resolució ................................................................................. 3 punts
P = 3 x TresoPm / TresoP
P
TresoPm
ofertes
TresoP

=
=

puntuació obtinguda per l’oferta valorada
Temps de Resolució Ponderat mínim d’entre totes les

=

Temps de Resolució Ponderat de l’oferta valorada

El Temps de Resolució Ponderat (TresoP) d’una oferta es calcula aplicant la
següent fórmula:
TresoP = 0,5 x Treso_MA + 0,3 x Treso_A + 0,2 x Treso_M
TresoP
Treso_MA
Treso_A
Treso_M

=
=
=
=

Temps de Resolució Ponderat
temps de resolució per prioritat Molt Alta
temps de resolució per prioritat Alta
temps de resolució per prioritat Mitja
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A1.3 Disponibilitat ........................................................................................... 7 punts
P = 7 x FDisP / FDispPM
P
FDispPM
ofertes
FDispP

=
=

puntuació obtinguda per l’oferta valorada
Factor de Disponibilitat Ponderat màxim d’entre totes les

=

Factor de Disponibilitat Ponderat de l’oferta valorada

On el Factor de Disponibilitat Ponderat (FDispP) d’una oferta es calcula aplicant
la següent fórmula:
FDispP = 0,4 x FDisp_A + 0,4 x FDisp_M + 0,2 x FDisp_B
FDispP

=

Factor de Disponibilitat Ponderat

FDisp_A

=

( log₁₀ ( Disp_A - 99,89 ) + 2 ) / ( log₁₀ ( 0,11 ) + 2 )

FDisp_M

=

( log₁₀ ( Disp_M - 98,90 ) + 1 ) / ( log₁₀ ( 1,1 ) + 1 )

FDisp_B

=

( log₁₀ ( Disp_B - 96,90 ) + 1 ) / ( log₁₀ ( 3,1 ) + 1 )

On Disp_A, Disp_M i Disp_B són les disponibilitats proposades pels serveis de
criticitat Alta, Mitja i Baixa respectivament, mesurades en %.
A1.4 RTO i RPO ................................................................................................ 7 punts
P = 3 x FRTOP / FRTOPM + 4 x FRPOP / FRPOPM
P
FRTOPM
FRTOP
FRPOPM
FRPOP

=
=
=
=
=

puntuació obtinguda per l’oferta valorada
Factor de RTO Ponderat màxim d’entre totes les ofertes
Factor de RTO Ponderat de l’oferta valorada
Factor de RPO Ponderat màxim d’entre totes les ofertes
Factor de RPO Ponderat de l’oferta valorada

On el Factor de RTO Ponderat (FRTOP) i Factor de RPO Ponderat (FRPOP)
d’una oferta es calculen aplicant les següents fórmules:
FRTOP = 0,4 x FRTOP_A + 0,4 x FRTOP_M + 0,2 x FRTOP_B
FRTOP
FRTOP_A
FRTOP_M
FRTOP_B

=
=
=
=

Factor de RTO Ponderat
1 - ( RTO_A / 2 )
1 - ( RTO_M / 8 ) ^ 2
1 - ( RTO_B / 24 ) ^ 3

FRPOP = 0,4 x FRPOP_A + 0,4 x FRPOP_M + 0,2 x FRPOP_B
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FRPOP
FRPOP_A
FRPOP_M
FRPOP_B

=
=
=
=

Factor de RPO Ponderat
1 - ( RPO_A / 2 )
1 - ( RPO_M / 8 ) ^ 2
1 - ( RPO_B / 24 ) ^ 3

On RTO_A, RTO_M i RTO_B són els factors RTO proposats pels serveis de
criticitat Alta, Mitja i Baixa respectivament, mesurats en hores.
I RPO_A, RPO_M i RPO_B són els factors RPO proposats pels serveis de
criticitat Alta, Mitja i Baixa respectivament, mesurats en hores.
A2. Preu .......................................................................................................... 17 punts
Es valorarà el preu proposat atenent els criteris i fórmules indicades a continuació.
A2.1 Preu del Servei Fix ................................................................................. 13 punts
L’oferta més econòmica que no s’hagi declarat com anormalment baixa, rebrà la
puntuació màxima de 13 punts. La resta d’ofertes que no s’hagin declarat anormalment
baixes, rebran una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més econòmica,
d’acord amb l’aplicació de la següent fórmula:
P = 13 x Ofm / Of
P
Ofm
Of

=
=
=

puntuació obtinguda per l’oferta valorada
preu de l’oferta més econòmica d’entre totes les ofertes
preu de l’oferta valorada

A2.2 Preu del Servei Variable ........................................................................ 4 punts
Les ofertes que no s’hagin declarat com anormalment baixes rebran una puntuació
inversament proporcional als preus unitaris proposats, d’acord amb l’aplicació de la
següent fórmula:
P = 4 x PUPm / PUP
P
PUPm
PUP

=
=
=

puntuació obtinguda per l’oferta valorada
Preu Unitari Ponderat mínim d’entre totes les ofertes
Preu Unitari Ponderat de l’oferta valorada

El Preu Unitari Ponderat (PUP) d’una oferta es calcula aplicant la següent
fórmula:
PUP = 0,1 x PU_SM + 0,1 x PU_AT + 0,2 x PU_PM + 0,2 x PU_ES + 0,4 x
PU_OS
PUP
PU_SM
PU_AT
PU_PM
PU_ES

=
=
=
=
=

Preu Unitari Ponderat
Preu Unitari Service Manager
Preu Unitari Arquitecte de Tecnologia
Preu Unitari Project Manager
Preu Unitari Tècnic Especialista
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PU_OS

=

Preu Unitari Tècnic d’Operacions i Suport

A3. Disseny còpies de seguretat ................................................................... 10 punts
Es valorarà l’arquitectura i disseny proposats pel sistema de còpies de seguretat
atenent els criteris i fórmules indicades a continuació.

A3.1 Emmagatzematge al cloud per còpies de seguretat ............................ 8 punts
Les ofertes que no incloguin un servei de còpies de seguretat al cloud públic amb la
capacitat suficient per encabir 2TB de còpies de seguretat rebran una puntuació de 0
(zero) punts.
La resta d’ofertes rebran una puntuació d’acord amb l’aplicació de la següent fórmula:
P = 3 + 5 x EcCS / EcCSM
P
EcCS

=
=

EcCSM

=

puntuació obtinguda per l’oferta valorada
nombre de TB d’emmagatzematge al cloud per còpies de
seguretat de l’oferta valorada
nombre de TB d’emmagatzematge al cloud per còpies de
seguretat, màxim d’entre totes les ofertes

A3.2 Llibreria de cintes ................................................................................. 2 punts
Es valorarà la proposta que inclogui una llibreria de cintes amb un drive de generació
LTO8.
Les ofertes rebran una puntuació dels aspectes valorables d’acord amb el següent
quadre:
Aspectes Valorables

Punts

Inclusió d’una llibreria de cintes amb un drive de generació LTO8

A4. Emmagatzematge al cloud per dades ..................................................... 8 punts
Es valorarà la inclusió de capacitat d’emmagatzematge al cloud per dades, sempre
que compleixi amb els requeriments mínims indicats al plec de prescripcions
tècniques, segons l’aplicació de la següent fórmula:
P = 8 x EcDA / EcDAM
P
EcDA
l’oferta

=
=

puntuació obtinguda per l’oferta valorada
nombre de TB d’emmagatzematge al cloud per dades de
valorada
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2

EcDAM
màxim

=

nombre de TB d’emmagatzematge al cloud per dades,
d’entre totes les ofertes

A5. Registre de l’activitat de navegació ........................................................ 8 punts
Es valorarà la inclusió d’una eina de registre d’activitat de navegació dels usuaris,
filtratge de URL i generació d’informes amb els requeriments mínims indicats al plec de
prescripcions tècniques.
Les ofertes que no incloguin una eina de registre d’activitat de navegació dels usuaris,
filtratge de URL i generació d’informes amb els requeriments mínims indicats al plec de
prescripcions tècniques rebran una puntuació de 0 (zero) punts.
La resta d’ofertes rebran una puntuació igual al sumatori de punts dels aspectes
valorables d’acord amb el següent quadre:
Aspectes Valorables

Punts

Inclusió d’una eina de registre d’activitat de navegació dels usuaris, filtratge de
URL i generació d’informes amb els requeriments mínims indicats al plec de
prescripcions tècniques

3

Funcionalitat de filtratge de URL basat en categories predeterminades

2

Funcionalitat de generació d’informes d’activitat avançats, amb selecció del conjunt
de dades per atributs i personalització del format de presentació

2

Gestió dels diferents perfils d’usuari basada en polítiques

1

A6. Nombre de hosts de virtualització ........................................................... 6 punts
Es valorarà la proposta d’arquitectura de hosts de virtualització que inclogui com a
mínim 2 hosts al CPD secundari.
Les ofertes rebran una puntuació dels aspectes valorables d’acord amb el següent
quadre:

Aspectes Valorables

Punts

Inclusió com a mínim de 2 hosts de virtualització al CPD secundari

A7. Consultoria i suport tècnic expert en Cloud Computing ........................ 6
punts
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6

Es valorarà el volum d’hores de dedicació proposades per la prestació del servei de
consultoria i suport tècnic expert en Cloud Computing, complint amb els requeriments
indicats al plec de prescripcions tècniques i amb un màxim de 160 hores per tota la
durada del contracte, segons l’aplicació de la següent fórmula:
P = 6 x mínim ( h , 160 ) / mínim ( HM , 160 )
P
h
HM

=
=
=

puntuació obtinguda per l’oferta valorada
nombre d’hores de l’oferta valorada
nombre d’hores màxim d’entre totes les ofertes

B. CRITERIS AVALUABLES DEPENDENTS D’UN JUDICI DE VALOR

25 PUNTS

Les propostes que no obtinguin una puntuació mínima de 12 punts en els criteris
avaluables dependents d’un judici de valor seran excloses del procés de selecció per
considerar que no compleixen amb els requeriments mínims de qualitat tècnica exigits.
B1. Funcionalitats i prestacions ..................................................................... 6 punts
Es valoraran les funcionalitats, prestacions, flexibilitat i grau d’adequació a les
necessitats de l’Ajuntament de les solucions proposades per l’aprovisionament i
renovació tecnològica de sistemes i per l’aprovisionament i desplegament de sistemes
nous.
B2. Arquitectura ................................................................................................ 5 punts
Es valorarà els aspectes de l’arquitectura tecnològica proposada per la renovació
tecnològica de sistemes i pel desplegament de sistemes nous, entre els quals tenim la
robustesa, l’escalabilitat, el grau d’automatització que es pot assolir, el nivell
d’integració entre els diferents sistemes, l’estratègia basada en solucions de codi
obert, el pla de recuperació dels serveis, i el pla de recuperació de desastres.
B3. Recursos, metodologia i equip de treball ............................................... 5 punts
Es valoraran els recursos del licitador proposats per la prestació dels serveis, i la seva
adequació a les necessitats de l’Ajuntament.
Els valoraran les metodologies i procediments estàndards que es proposen aplicar a
les activitats de la prestació de serveis (PRINCE, COBIT, PMI, ITIL, … )
Es valorarà l’equip de treball proposat, l’especialització dels perfils professionals, els
seus coneixements tècnics declarats, la seva experiència i les certificacions aportades.
B4. Planificació dels serveis ........................................................................... 4 punts
Es valorarà el detall aportat, la coherència, l’equilibri, i el grau d’adequació a les
necessitats de l’Ajuntament dels plans proposats per la prestació dels serveis, que
hauran de donar resposta a les necessitats indicades al plec de prescripcions
tècniques, i entre els quals tenim el pla d’aprovisionament i renovació tecnològica de
sistemes, el pla d’aprovisionament i desplegament de sistemes nous, el pla
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d’actualitzacions, el pla de millora continua, el pla d’apoderament del servei, i el pla de
devolució del servei.
B5. CMP, Automatització i PaaS ..................................................................... 3 punts
Es valoraran les activitats i tasques, concretes i detallades, incloses a la proposta i
orientades a la configuració, personalització, creació d’automatismes i manteniment
dels sistemes CMP, Automatització i PaaS que tinguin com a objectiu facilitar a l’equip
de l’Ajuntament l’adopció del model Cloud Computing.
Pels sistemes CMP i PaaS es valorarà la inclusió del suport empresarial prestat pel
fabricant del programari.
B6. Capacitat ...................................................................................................... 1 punt
Es valorarà la capacitat del maquinari i programari proposat per l’aprovisionament i
renovació tecnològica de sistemes i per l’aprovisionament i desplegament de sistemes
nous, així com la capacitat de càlcul al núvol, sempre que superin les mínimes
indicades al plec de prescripcions tècniques.
B7. Pla de formació ........................................................................................... 1 punt
Es valorarà el pla de formació proposat adreçat als tècnics de l’Ajuntament, que haurà
de donar resposta a les necessitats indicades al plec de prescripcions tècniques.
CLÀUSULA 13. Ofertes anormalment baixes
Es consideraran ofertes anormalment baixes aquelles que compleixin alguna de les
següents condicions:


Concorrent un o dos licitadors, les ofertes amb preu inferior en més del 20%
respecte el pressupost base de licitació



Concorrent tres o més licitadors, les ofertes amb preu inferior en més del 20%
respecte la mitja aritmètica de totes les ofertes

Les ofertes considerades anormalment baixes es tractaran segons s’estableix a
l’article 149 LCSP.
CLÀUSULA 14. Capacitat del contractista
Els licitadors hauran de d’acreditar la seva personalitat jurídica i la seva capacitat
d’obrar.
L’activitat de les empreses o empresaris ha de tenir relació directa amb l’objecte del
contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals o activitat
professional i hauran d’acreditar que disposen d’una organització amb elements
personals i materials suficients per a la deguda execució del contracte i, sempre que
no estiguin vinculats en exclusiva a una entitat asseguradora per mitja de contracte
d’agència de assegurances, ni els agents de reassegurança que mitjancin entre
companyies asseguradores o reasseguradores.
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L’acreditació es realitzarà mitjançant la presentació dels estatuts socials de l’empresa
inscrits en el Registre Mercantil o en qualsevol altre registre oficial que correspongui
en funció del tipus d’entitat social, i l’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost
d’Activitats Econòmiques. En cas de persona física, mitjançant el DNI i el títol
acadèmic habilitant.
Les empreses licitadores podran aportar alternativament el certificat d’inscripció en el
Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya o de l’Administració de
l’Estat, juntament amb la declaració responsable de la vigència de les dades que
inclou i de la seva classificació per aquest tipus de contracte.
La presentació d’aquest document, l’eximeix de la presentació de la documentació, a
la qual es refereix l’article 96 LCSP, sense perjudici de les facultats de la Mesa de
Contractació establertes al plec de requerir a l’empresa licitadora qualsevol aclariment
o documentació complementària respecte a la inexistència de prohibicions per
contractar i/o la millor acreditació de la solvència econòmica, tècnica i/o financera
Per a les empreses comunitàries s’estarà a allò que preveu l’article 67 LCSP. Per a les
empreses extracomunitàries s’estarà a allò que preveu l’article 68 LCSP.
CLÀUSULA 15. Prohibició per contractar del contractista
Els licitadors no han d’estar sota cap de les causes de prohibició de contractar
establertes en l’article 7 LCSP en la data de finalització de la presentació de
sol·licituds. Tampoc poden estar sota qualsevol de les esmentades causes quan
s’acordi l’adjudicació definitiva del contracte.
La prova per acreditar tal circumstancia s’haurà d’aportar, en el moment de ser
requerits com a empresa millor classificada, de conformitat amb l’article 85 LCSP, en
una de les formes següents:
 Mitjançant testimoni judicial
 Mitjançant certificació administrativa
I quan no sigui possible en alguna de les modalitats anteriors, mitjançant:
 Declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa.
 Declaració responsable atorgada davant notari.
 Declaració responsable atorgada davant un organisme professional qualificat.
En el cas d’optar per una de les modalitats de declaració responsable, aquesta l’haurà
de formular l’empresari, el seu representant o apoderat deixant constància de que
compleixen amb l’esmentat requisit.
CLÀUSULA 16. Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i
professional del contractista
En relació a la solvència econòmica i financera, de conformitat amb l’article 87 de la
LCSP 9/2017, es proposa la presentació conjunta dels següents mitjans d’acreditació:


Declaració sobre el volum global de negoci referit als tres últims exercicis, en la
mesura en què es disposi de les referències d’aquest volum.
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El volum global de negoci del millor d’aquests exercicis haurà de ser d’import
igual o superior a 1.200.000€.
Pòlissa vigent d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos
professionals en l’exercici habitual de l’activitat, per un import mínim de
800.000€.

En relació a la solvència tècnica i professional, de conformitat amb l’article 90 de la
LCSP 9/2017, es proposa la presentació conjunta dels següents mitjans d’acreditació:


Relació dels principals serveis i subministraments realitzats els últims tres anys
que inclogui descripció, import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests.
Els serveis i subministraments efectuats s’han d’acreditar 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, si manca aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari; si s’escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a
l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
En aquesta relació hi haurà, com a mínim, dos serveis de característiques i
volumetria similars o superiors als demanats en la present licitació.



Certificacions oficials del licitador, emeses pels fabricants del maquinari i
programari que es proposin per l’aprovisionament i renovació tecnològica de
sistemes, per l’aprovisionament i desplegament de sistemes nous, i les emeses
pel proveïdor de cloud públic proposat, que acreditin la seva competència
tècnica per l’aprovisionament i la prestació de serveis de consultoria,
instal·lació i configuració.



Certificacions oficials dels tècnics assignats al contracte, emeses pels
fabricants del maquinari i programari que es proposin per l’aprovisionament i
renovació tecnològica de sistemes i per l’aprovisionament i desplegament de
sistemes nous, que acreditin la seva competència tècnica en l’execució de
tasques d’instal·lació, configuració i administració.



Certificacions oficials dels tècnics assignats al contracte, emeses pels
fabricants del maquinari i programari de la infraestructura existent, que acreditin
la seva competència tècnica en l’execució de tasques d’instal·lació,
configuració i administració. S’inclouran, com a mínim, certificacions en els
següents àmbits:
-



Microsoft
Linux (distribució empresarial, certificació LPI, o altres equivalents)
VMWare vSphere
Oracle Database
Cisco

Certificacions oficials del licitador emeses per una autoritat acreditada. Com a
mínim es presentaran dos de les següents:
-

ISO 20000 de Gestió de Serveis TIC
ISO 27001 de Gestió de la Seguretat de la Informació
ISO 9001 de Gestió de la Qualitat
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CLÀUSULA 17. Proposicions
La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada del contingut de la
totalitat dels plecs, sense excepció o reserva possible.
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició.
Les proposicions seran secretes fins al moment de l’obertura dels sobres per part de la
Mesa de Contractació.
La presentació de diferents proposicions per empreses vinculades produirà els efectes
que reglamentàriament es determinin en relació amb l’aplicació del règim d’ofertes
amb valors anormals o desproporcionats previst en l’article 149 LCSP. Es consideren
empreses vinculades les que es trobin subjectes en algun dels supòsits previstos en
l’article 42 del Codi de Comerç.
Les empreses podran constituir unions d’empresaris, temporalment als efectes, sense
que aquesta constitució sigui necessària formalitzar-la en escriptura pública fins que
s’hagi adjudicat el contracte al seu favor. Els empresaris que participin agrupats en
unions temporals quedaran obligats solidàriament i hauran de nomenar un
representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercitar els drets i
complir amb les obligacions que del contracte es derivin fins a l’extinció d’aquest, sens
perjudici de l’existència de poders mancomunats que es puguin atorgar per a
cobraments i pagaments de quantia significativa. A efectes d’aquesta licitació, els
empresaris que desitgin concórrer integrats en una unió temporal hauran d’indicar els
noms i circumstàncies de les empreses que la conformin i la participació de cadascuna
(hauran de motivar les raons per les quals es presenten en forma d’UTE i el benefici
que això comporta en relació amb la millora de l’execució del servei encomanat), així
com que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en
cas de resultar adjudicataris del contracte.
CLÀUSULA 18. Mode de presentació de les proposicions
La documentació relativa a capacitat de l’empresari, prohibicions per contractar,
solvència económico-financera, solvència tècnica i professional, s’hauran d’aportar en
un arxiu electrònic a través de la plataforma VORTAL.
Les proposicions tècniques s’hauran de presentar en un arxiu electrònic a través de la
plataforma VORTAL, que hauran de ser encriptats i signats electrònicament de
conformitat amb aquests plecs.
Les proposicions econòmiques s’hauran de presentar electrònicament a través de la
plataforma VORTAL, que s’hauran d’ajustar als formularis publicats a l’efecte en
aquella plataforma i d’acord amb els annexos que s’inclouen en aquest plec.
DOCUMENTS A PRESENTAR PELS LICITADORS, AIXÍ COM LA FORMA I
CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS:


La documentació que ha de constar en el SOBRE NÚMERO 1:
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1.- El document Europeu únic de Contractació (DEUC) degudament emplenat:
La presentació del formulari normalitzat del Document Europeu únic de
contractació (DEUC) al qual tindran accés en castellà i català en els següents
enllaços:
 http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contr
actacio_electronica/DEUC-cat.pdf



https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=es

El DEUC haurà de complimentar-se atenent les instruccions que es recullen en el
Reglament d’execució (UE) 2016/7 de la Comissió de 5 de gener de 2016 pel qual
s’estableix el formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació
(DEUC) i en la Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
sobre la utilització del Document Europeu Únic de contractació (DEUC) previst en la
directiva de contractació pública.
La recomanació de la JCCA està disponible a l’adreça:
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf
2.- Annexos del present plec que a continuació s’especifiquen degudament emplenats:
annex 2 (obligatori), annex 3 (obligatori), annex 4 (obligatori), annex 5,6 (facultatius).
3.- Documentació addicional exigida a totes les empreses estrangeres. Les
empreses estrangeres, hauran de presentar una declaració de sotmetre's a la
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb
renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al
licitant.


La documentació que ha de constar en el SOBRE NÚMERO 2.

Relatiu a la: “Documentació corresponent als criteris de valoració que depenen
d’un judici de valor per a prendre part en el procediment obert”
En particular s’ha d’incloure:
- PROPOSTA TÈCNICA. Totes les propostes que hagin de tenir-se en compte hauran
d’estar suficientment documentades i acreditades, no sent suficient la declaració o
manifestació d’elles.
Els documents que formin part de la proposta tècnica s’han de presentar en un format
estàndard (Adobe Acrobat, Microsoft Office, Open Office, Lliure Office o similar), i que
accepti cerques, seleccions i copiat del text.
El licitador inclourà a la proposta tècnica tota la informació i detall necessaris per tal de
realitzar una correcta valoració de tots els aspectes tècnics avaluables.
Específicament, es demana incloure la referència del fabricant per cadascú dels
elements que formin part del maquinari i programari proposats. No es donarà per
suposada cap informació que no sigui explícitament inclosa a la proposta.
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El licitador inclourà a la proposta tècnica l’estimació d’esforç, mesurat en horespersona, per cada perfil professional dels demanats al plec de prescripcions tècniques
que preveu assignar al contracte per atendre la prestació dels següents grups de
serveis:



Aprovisionament, Renovació Tecnològica i Desplegament
Administració, Operació i Suport Tècnic

El conjunt de documents que formin part de la proposta tècnica no podrà excedir de 90
pàgines de grandària A4 amb lletra Arial d’11 punts i interlineat simple, o un nombre
equivalent de pàgines si s’utilitza un altre grandària de pàgina o un altre tipus de lletra.
Pel càlcul del nombre de pàgines no es tindran en compte els annexos
d’especificacions tècniques dels fabricants o enllaços a les seves planes web.
Donat l’alt component d’aspectes tècnics dels criteris avaluables de forma objectiva, el
licitador haurà de tenir especial cura per no incloure en cap cas a la proposta
tècnica informació demanada per la proposta econòmica o que permeti deduir
total o parcialment el seu contingut.


La documentació que ha de constar en el SOBRE NÚMERO 3.

L’oferta econòmica amb l’IVA desglossat (en la proposició s’haurà d’indicar com a
partida independent, l’import del IVA que hagi de ser repercutit) i demés criteris de
valoració objectius.
Les propostes econòmiques s’hauran de presentar en el format de taula inclosa a
l’ANNEX 9, sent obligatori pel licitador omplir totes les caselles en blanc, tenint el
compte les següents indicacions:
- Els preus es consignaran IVA exclòs
- Els valors numèrics es podran consignar amb 2 decimals com a màxim
Partint de les dades d’aquesta taula, el càlcul de l’estimació econòmica, afegint l’IVA,
no podrà excedir el pressupost base de licitació.
La valoració econòmica de les propostes serà el resultat de sumar el preu del Servei
Fix (PSF), i el preu del Servei Variable (PSV).
El preu màxim del Servei Variable (PSV) s’estableix en 24.793,39€, IVA exclòs, per
tota la durada del contracte. El preu real es calcularà segons l’esforç de dedicació en
hores de cada perfil professional que intervingui en les activitats portades a terme i els
preus unitaris proposats.
A efectes de licitació, la suma del preu del Servei Fix (PSF) i el preu màxim del Servei
Variable (PSV), afegint l’IVA, no podrà excedir el pressupost base de licitació:
( PSF + 24.793,39€ ) x 1,21 <= Pressupost base de licitació
Addicionalment i de forma obligatòria s’haurà d’incloure a la proposta econòmica:
 l’escandall detallat dels costos del Servei Fix
 una descripció breu de la proposta tècnica avaluada als criteris A3.1 i A5
CLÀUSULA 19. Termini de presentació de les proposicions
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De conformitat amb l’article 156.2 i 156.3.c) de la LCSP al ser un procediment obert
sotmès a regulació harmonitzada, el termini de presentació de proposicions serà de 30
dies al establir-se la presentació d’ofertes per mitjans electrònics.
Les empreses disposaran d’un termini de 30 dies naturals per a la presentació de les
proposicions, el termini comptarà des de la data de la seva remissió a l'Oficina de
Publicacions Oficials de la Unió Europea, puguin presentar ofertes les persones
interessades. També es publicarà, dins d’aquest termini, un anunci al Butlletí Oficial de
l'Estat (BOE) on es farà constar la data de remissió de l'anunci al DOUE per tal que,
dins del termini a l'assenyalat com a últim en el DOUE, es puguin presentar
proposicions; i en el perfil de contractant del web municipal, on els licitadors trobaran
informació sobre la present licitació i la documentació relativa a la mateixa, una vegada
efectuada la publicació en els butlletins oficials.
L’adjudicatari estarà obligat a satisfer les despeses de publicitat de la licitació fins a un
import màxim de 2.000,00 €.
El termini de presentació de pliques finalitzarà a les 23:59 hores del darrer dia. Les
ofertes hauran d’estar pujades a la plataforma amb aquest límit horari.
Cal tenir en compte que el servei d’assistència al proveïdor de la Plataforma Vortal, té
un horari de dilluns a divendres de 10:00 a 18:00 hores.
CLÀUSULA 20. Lloc de presentació de les proposicions
Les proposicions (sobre 1 i sobre 2) s’hauran de presentar electrònicament. Les
proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina
aquest plec, seran excloses.
La presentació de proposicions es farà únicament a través del portal:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=vortal
L’accés a la plataforma és gratuït.
Per a qualsevol dubte de caràcter tècnic es pot contactar amb el Servei d’Atenció al
Client de VORTAL a través de:
- correu electrònic: info@vortal.es; o
- telèfon +902 02 02 09 de dilluns a divendres de 10:00 a 18:00 hores.
És important que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la signatura
i enviament de les proposicions, els requisits de programari per a la presentació de
proposicions a través de la plataforma VORTAL: JAVA, sistema operatiu, navegador),
etc. Es pot verificar i actualitzar gratuïtament la versió de JAVA accedint a la pàgina
del fabricant http://java.com/es/download/installed.jsp.
Pel que fa al sistema operatiu i altres configuracions dels equips, la comprovació es
pot fer polsant sobre l’enllaç:
https://next.vortal.biz/PRODPT1BusinessLine/Common/SystemRequirementsValidator
Common/Index
o sobre l’opció “Validació del sistema” disponible en el peu de pàgina d’accés a la
plataforma.
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Per accedir a la plataforma, els licitadors que no estiguin donats d’alta hauran de
registrar-se a la mateixa adreça:
https://community.vortal.biz/PRODPublic/Users/UserRegister/Index?
currentLanguage=ca&SkinName=Vortal
Polsant el botó “Login”, de tal manera que:
‒Hauran de polsar “Donar-se d’alta” i complimentar el registre d’usuari.
‒Registrar l’empresa, o associar-se a una empresa ja existent a la plataforma.
‒Finalment, si és el cas, sol·licitar un certificat d’autenticació emès per VORTAL,
gratuït, per accedir a la plataforma i a la informació detallada del procediment.
Una vegada efectuat el registre (gratuït) a la plataforma de licitació electrònica
VORTAL, s’han de seguir els passos següents:
1.Dirigir-se a la pàgina d'accés a la plataforma del Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat en el següent enllaç:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=vortal
2.Accedir a l'apartat “Buscar licitacions” on trobarà la informació relativa a aquest i
altres expedients del Ajuntament. Seleccionar i copiar el número de l’expedient.
3. Accedir a la plataforma mitjançant l'usuari i la contrasenya definits en el procés de
registre, i enganxar el número d'expedient en el cercador disponible per a tal fi a l'Àrea
de treball. Prémer sobre la lupa per realitzar la recerca.
4. Per accedir a tota la informació del procediment, polsar a “Detall”.
Després de polsar a “Estic interessat”, per enviar l’oferta haurà de polsar a “Les meves
ofertes”, en el botó “crear oferta”:
‒A la pestanya “Informació general”, introduir una referència de la seva oferta.
‒A la pestanya “Formulari de resposta” haurà de contestar les preguntes en cadascun
dels sobres, si n’hi ha, en què haurà de complimentar els preus de la seva oferta,
tenint en compte els criteris indicats a les columnes “Descripció” i “Unitats”.
5. A la pestanya “Documents” haurà d’adjuntar tota la documentació requerida en el
present plec, dins els sobre corresponents. - Una vegada contestat el formulari de
resposta, haurà de polsar el botó “Tancar formulari”.
6. Una vegada fets tots els passos anteriors, haurà de polsar el botó “Finalitzar oferta”.
Posteriorment, haurà de polsar el botó “Firmar tots” i seleccionar un certificat
reconegut per a la firma de documents.
Els licitadors hauran de firmar mitjançant signatura electrònica reconeguda, vàlidament
emesa per un Prestador de Serveis de Certificació que garanteixi la identitat i integritat
del document, l’oferta i tots els documents associats a la mateixa, en els que sigui
necessària la firma de l’apoderat, de conformitat amb el que estableix la Llei 59/2003,
de 19 de desembre, i demés disposicions de contractació pública electrònica, a
excepció d’aquells documents que acrediten la constitució de la garantia provisional,
quan sigui procedent, que hauran de ser en tot cas originals.
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La firma electrònica reconeguda, segons l’article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de
desembre, de firma electrònica, és la firma electrònica avançada basada en un
certificat reconegut (vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació) i
generada mitjançant un dispositiu segur de creació de firma (per exemple, DNI
electrònic, o altres targetes criptogràfiques que recullin els requisits establerts a la
norma de referència).
Els certificats reconeguts acceptats per la plataforma VORTAL són:
‒ACCV.
‒DNI electrònic.
‒IZEMPE.
‒ANCERT.
‒Camerfirma.
‒CATCert.
‒FNMT – CERES.
‒FIRMA PROFESSIONAL.
És important que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la signatura
i enviament de les proposicions, que el certificat està correctament instal·lat a
l’ordinador i que es poden signar documents.
Per verificar que es pot firmar electrònicament a la plataforma, una vegada s’ha indicat
estar interessat i s’ha començat a crear la proposició, es pot fer la comprovació
següent:
1.Anar a “Documents de l’oferta”.
2.A “Altres annexes” clicar a “Afegir documents”.
3.Seleccionar i afegir un arxiu/document.
4.Si el documents es firma correctament la informació de la firma es visualitzarà a la
columna corresponent.
5.Eliminar el document si no és necessari per completar l’oferta.
A continuació, haurà de clicar a “Xifrar i enviar”, de tal manera que tota l’oferta, i la
documentació associada a la mateixa, quedarà xifrada, sense que es pugui accedir al
seu contingut fins que es constitueixi degudament la mesa de contractació.
Seguidament, apareixerà una finestra en què s’hauran d’acceptar les recomanacions
per a l’enviament de l’oferta a la plataforma, i per acabar, haurà de polsar el botó
“Presentar”.
Si de cas s’interromp el servei por causes tècniques, aquesta s’anunciarà als
potencials usuaris del Registre amb l’antelació màxima possible. Si la interrupció no és
programada, sempre que sigui possible, l’usuari visualitzarà en el seu accés un
missatge en el que es comuniqui aquesta circumstància.
Les proposicions extemporànies seran excloses, a no ser que s’acrediti que la
presentació fora de termini és per raons operatives de la pròpia Plataforma.
S’entendrà complert el termini si s’inicia i es finalitza la transmissió dins del mateix amb
èxit.
Una vegada presentada una proposició a través de la plataforma VORTAL, es
generarà un avís de recepció electrònic que garantirà la data, hora i contingut de
l’oferta.
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CLÀUSULA 21. Documents i dades dels licitadors de caràcter confidencial
Els treballs realitzats en el marc d’aquests contracte seran explotats per l’Ajuntament
de Sant Feliu de Llobregat. Així mateix l’adjudicatari haurà de sol·licitar el
consentiment exprés de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per tal de poder-los
utilitzar.
L’adjudicatari restarà obligat a guardar secret de les dades o informació prèvia que per
raó d’aquest contracte en tingui accés.
Tots els documents i resultats de treballs realitzats seran propietat de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat, podent realitzar la reproducció total o parcial, distribució,
divulgació, comunicació pública i utilització que consideri oportuna.

CLÀUSULA 22. Esmena de documents
La presentació de declaracions responsables de compliment de requisits de
participació serà objecte d'esmena pels licitadors a requeriment dels serveis de l'òrgan
de contractació o la mesa de contractació, quan no s'hagués presentat o no estigués
adequadament emplenada la presentada.
Igualment, el proposat com adjudicatari podrà esmenar la falta o incompleta
presentació dels documents acreditatius del compliment dels requisits de participació
que li siguin requerits amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte.
En tots dos casos es concedirà al licitador un termini de tres dies hàbils, a explicar
des del següent al de recepció del requeriment d'esmena.
Si no s'esmenés en termini el requerit, l'òrgan, o si escau la mesa de contractació,
entendrà que el licitador desisteix de la seva oferta.
CLÀUSULA 23. Mesa de contractació
La Mesa de contractació serà l’òrgan competent per efectuar la qualificació de la
documentació administrativa i realitzar l’avaluació i classificació de les ofertes.
La Mesa de contractació estarà presidida per l’Alcalde o regidor en qui delegui, i
formaran part com a vocals: el Secretari/a municipal, l’Interventor/a de Fons de la
Corporació o funcionaris que els substitueixin, un lletrat/tècnic jurista de la corporació o
funcionari que els substitueixi i un funcionari/a al servei de la Corporació que actuarà
com a secretari/a de la Mesa, de conformitat amb allò establert en la Disposició
Addicional segona apartat set de LCSP i es publicarà en el perfil del contractant.
La composició concreta de la Mesa de Contractació serà:


President/a: Sr. Josep Maria Rañé Blasco, Quart tinent d’Alcaldia, qui podrà ser
substituït per la Sra. Lourdes Borrell Moreno, Segona tinent d’Alcaldia.
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Vocals:






Sr. Agustín Recio Romero, Secretari de la Corporació; qui podrà ser substituït
pel Sr. Joan Pere López Pulido, Lletrat i Director de l’Assessoria Jurídica.
Sra. Laura Almonacid Lamelas, Interventora Municipal de Fons; qui podrà ser
substituïda per la Sra. Isabel Purificación Farrera, cap de comptabilitat i suport
a la Intervenció.
Sra. Mercè Caballé Rodríguez, Lletrada de la Corporació; qui podrà ser
substituïda per la Sra. Pilar López Rodríguez, Tècnica Jurídica.

Secretari/a: Sra. Rosina Fernández Vázquez, Tècnica Jurídica, qui podrà ser
substituïda per la Sra. Mercè González Oliver, Tècnica Jurídica.

CLÀUSULA 24. Obertura de les proposicions admeses
Es procedirà a l’obertura de la documentació presentada en el sobre 1 de conformitat
amb les clàusules 16 i 18 del present plec i a continuació es procedirà a l’obertura del
sobre 2 que conté la proposta tècnica avaluable mitjançant criteris subjectes a judici de
valor.
A continuació la Mesa de Contractació sol·licitarà als serveis tècnics de l’òrgan de
contractació que procedeixin a la valoració dels criteris que depenen d’un judici de
valor.
En una altre sessió de caràcter pública, la Mesa procedirà a l’obertura del sobre
número 3, relatiu als criteris subjectes de valoració automàtica.
S’exclourà del procediment de licitació a aquells licitadors que incorporin en el sobres
equivocats documentació que hagi de ser objecte de valoració posterior.
Un cop sumats els punts dels criteris avaluables dependents d’un judici de valor
als punts dels criteris avaluables de forma objectiva, la Mesa de contractació
proposarà a l’òrgan de contractació una classificació, per ordre decreixent, de les
proposicions presentades.
Quan la mesa de contractació efectuï proposta d’adjudicació i abans d’efectuar el
requeriment previst en l’article 150.2 LCSP, requerirà al proposat com a adjudicatari
que aporti la documentació acreditativa de la capacitat, personalitat jurídica i
aptitud en el termini de deu dies hàbils, i serà requerida ÚNICAMENT al licitador
que sigui proposat com a adjudicatari.
Un cop aportada la documentació la Mesa de contractació es reunirà, si s’escau,
per a procedir a la comprovació i qualificació de la mateixa
De conformitat amb l’article 157 LCSP, les empreses podran seguir en tot moment
l’estat de la tramitació de l’expedient a través de l’enllaç:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=vortal
En cas d’empat es procedirà segons l’establert en l’article 147.2 LCSP.
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CLÀUSULA 25. Decisió de no adjudicar o desistiment del procediment
d’adjudicació
En aquest cas, es procedirà de conformitat amb l’article 152 LCSP.
CLÀUSULA 26. Documentació a presentar per l’empresa que hagi presentat
l’oferta amb major puntuació.
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini que es
fixi en el requeriment de documentació, a comptar des de la data de l’enviament del
requeriment electrònic que preveu l’article 150.2 LCSP haurà d’aportar la següent
documentació:
1. Constitució de la garantia definitiva per un import del 5% del import d’adjudicació,
IVA exclòs, de conformitat amb l’annex 7 que s’incorpora al present plec.
2. La documentació acreditativa de les empreses subcontractades, si s’escau de
que gaudeixen de la solvència tècnica necessària per a executar la part del
contracte que li correspon, de conformitat amb la clàusula 36 dels plecs (Annex
8).
3. La documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans que
s’haguessin compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
4. Pel que fa als certificats, que es llisten a continuació, es generaran d’ofici per part
de l’Ajuntament:
-Un certificat d’estar al corrent de pagament dels deutes tributaris amb
l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
-Un certificat d’estar al corrent amb els deutes de la Tresoreria General de la
Seguretat Social.
-Un certificat d’estar al corrent de pagament dels deutes tributaris amb
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
El licitador proposat com a adjudicatari restarà eximit de presentar la documentació
relativa als requisits previs per a contractar amb l’administració si aquesta
documentació consta en Registre Oficial de licitadors i Empreses del sector públic o al
Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma
En cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de
licitació, IVA exclòs en concepte de penalitat i es procedirà en els termes previstos en
l’article 150.2 LCSP.
CLÀUSULA 27. Adjudicació del contracte
L’adjudicació haurà de ser acordada per l’òrgan de contractació i notificada de manera
motivada a tots els licitadors, en el termini màxim de 5 dies hàbils, des de que
l’empresa amb l’oferta amb major puntuació, hagi presentat la documentació
esmentada en la clàusula anterior, d’acord amb allò establert en l’article 151 LCSP.
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CLÀUSULA 28. Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb establert en l’article 153.3 LCSP.
En tractar-se d’un contracte susceptible a recurs especial, la formalització no podrà
efectuar-se abans de quinze (15) dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la
notificació de l’adjudicació i de la publicació d’aquesta en el perfil del contractant.
No obstant, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública,
les despeses de la qual aniran al seu càrrec.
En el supòsit que l’adjudicatària sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
El contracte s’entendrà acceptat a risc i ventura del contractista.
En virtut del perfeccionament del contracte, l’adjudicatari resta expressament obligat a
més del que s’ha indicat sobre la formalització del contracte i constitució de les
garanties definitives, a satisfer l’import dels anuncis de totes les despeses que es
liquidin amb motiu dels tràmits preparatoris, formalització i vigència del contracte,
inclosos els honoraris del Notari autoritzant si s’escau. El document administratiu en el
què es formalitzi el contracte haurà de constar les dades que figuren en l’article 35
LCSP.
La formalització del contracte es publicarà en el perfil de contractant indicant, com a
mínim, les mateixes dades esmentades en l’anunci de l’adjudicació.
Un cop formalitzat el contracte es retornaran les pliques als licitadors que no hagin
resultat adjudicataris.
CLÀUSULA 29. Revisió de preus
No es preveu la revisió de preus.
CLÀUSULA 30. Terminis
L’adjudicatari estarà obligat al compliment del termini total fixat en el contracte per a la
realització de la prestació, així com dels terminis parcials que, en el seu cas,
s’haguessin establert en l’oferta del licitador.
CLÀUSULA 31. Garanties
Les empreses licitadores estan exemptes de constituir garantia provisional d’acord
amb l’article 106.1 LCSP.
L’empresa adjudicatària està obligada a constituir una garantia definitiva del 5% de
l’import d’adjudicació, IVA exclòs, d’acord amb l’article 107 de la LCSP.

Pàgina 28 de 54

La garantia definitiva es podrà constituir:
a. Mitjançant transferència bancària, en valors públics o en valors privats, amb
subjecció en cada cas, a les condicions reglamentàriament establertes, i
d’acord amb els requisits disposats en l’article 55 RGLCAP (Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques) i els models que figuren en els
annexos III i IV de l’esmentada norma. El metàl·lic, els valors o els certificats
corresponents, s’hauran de dipositar a la Tresoreria de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat.
b. Mitjançant aval presentat davant l’òrgan de contractació, en la forma i
condicions reglamentaries, i sense dipositar-lo a la Tresoreria de l’Ajuntament
de Sant Feliu de Llobregat, prestat per qualsevol banc, caixa d’estalvis,
cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia
recíproca autoritzats per a operar a Espanya, amb estricte compliment del que
disposen els articles 56, 58 i l’annex V del RGLCAP, validats per l’assessoria
jurídica de la CGD (Caja General de Depósitos) o l’advocacia de l’estat i
intervinguts notarialment.
c. Per contracte d’assegurança de caució celebrat en la forma i condicions que
reglamentàriament s’estableixin, d’acord amb els requisits dels articles 57,58 i
annex VI RGLCAP, subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per
operar en el ram de caució, havent-se de lliurar el certificat del contracte davant
l’òrgan de contractació.
d. Mitjançant retenció de l’import de la garantia definitiva en el preu de la primera
factura i les subsegüents, si l’import de la primera fos insuficient, de conformitat
amb l’article 108 del LCSP. En aquest cas, l’empresa licitadora en el moment
del requeriment haurà d’aportar declaració responsable, signada per
representant legal de l’empresa sol·licitant aquest procediment. Declaració que
s’incorporarà al contracte. L’empresa haurà de fer constar en la primer factura
l’import a retenir en concepte de garantia definitiva, si l’import d’aquesta fos
insuficient, l’import restant es retindrà de la segona factura, i així
successivament fins a abonar l’import complert.
En el cas d’unions temporals d’empresaris la garantia definitiva es podrà constituir per
una o varies de les empreses participants sempre que en conjunt s’arribi a la quantia
requerida, sempre que es garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió
temporal.
En cas que es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions
exigibles al adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar aquella, en la quantia que
correspongui, en el termini de 15 dies des de l’execució, incorrent, en cas contrari, en
causa de resolució del contracte. També podrà optar per la retenció de part
corresponent en la presentació de la factura següent a l’execució de la sanció.
Si com a conseqüència d’una modificació del contracte, el preu d’aquest variés,
s’haurà de reajustar la garantia, per a que aquesta guardi la deguda proporció amb el
nou preu modificat, en el termini de 15 dies naturals comptats des de la data en què es
notifiqui a l’empresari l’acord de modificació.
La garantia definitiva respondrà dels conceptes següents:
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De l’obligació de formalitzar el contracte dins el termini, de conformitat amb el que
disposa l’article 153.b)
De les penalitats imposades al contractista de conformitat amb aquest plec
De l’execució correcta de les prestacions que preveu el contracte, incloses
les millores que hagi ofert el contractista i hagi acceptat l’òrgan de
contractació, de les despeses originades a l’Administració per la demora del
contractista en el compliment de les seves obligacions, i dels danys i perjudicis
ocasionats a aquesta amb motiu de l’execució del contracte o pel seu
incompliment, quan no en sigui procedent la resolució.
De la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució del
contracte, d’acord amb el que preveuen els presents plecs
De la inexistència de vicis o defectes dels serveis prestats durant el termini de
garantia que s’hagi previst als present plecs

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el seu venciment i
s’hagi complert satisfactòriament el contracte, o fins que es declari la resolució
d’aquest sense culpa del contractista.
Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no
sorgissin responsabilitats es retornarà la garantia constituïda o es cancel·larà l’aval o
l’assegurança de caució. L’acord de devolució s’haurà d’acordar i notificar en el termini
de dos mesos des de la finalització del termini de garantia.
CLÀUSULA 32. Causes de resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte aquelles fixades en els articles 211-213 i 313 de
la LCSP.
a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu
l’article 98 relatiu a la successió del contractista.
b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre
procediment.
c) El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
En tot cas, el retard injustificat sobre el pla de treballs que estableixen el plec o el
contracte, en qualsevol activitat, per un termini superior a un terç del termini de
durada inicial del contracte, incloses les pròrrogues possibles.
e) La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior al
que estableix l’apartat 6 de l’article 198 o l’inferior que s’hagi fixat a l’empara del
seu apartat 8.
f)

L’incompliment de l’obligació principal del contracte
Així mateix, són causes de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions
essencials restants sempre que aquestes últimes s’hagin qualificat com a tal en els
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plecs o en el document descriptiu corresponent, quan concorrin els dos requisits
següents:
i.
Que aquestes respectin els límits que l’apartat 1 de l’article 34
estableix per a la llibertat de pactes.
ii.
Que figurin enumerades de manera precisa, clara i inequívoca en els
plecs o en el document descriptiu, i no són admissibles clàusules de
tipus general.
g) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205; o
quan, encara que es donin les circumstàncies que estableix l’article 205, les
modificacions impliquin, aïlladament o conjuntament, alteracions del preu d’aquest,
en una quantia superior, en més o en menys, al 20 per cent del preu inicial del
contracte, a exclusió de l’impost sobre el valor afegit.
h) Les que aquesta Llei assenyali específicament per a cada categoria de contracte.
i)

L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista
als treballadors que estiguin participant en aquesta, o l’incompliment de les
condicions que estableixen els convenis col·lectius en vigor per a aquests
treballadors també durant l’execució del contracte.

En els casos en què concorrin diverses causes de resolució del contracte amb
diferents efectes pel que fa a les conseqüències econòmiques de l’extinció, s’ha de
tenir en compte la que hagi aparegut amb prioritat en el temps.
Són causes de resolució dels contractes de serveis, a més de les generals, les
següents:
a) El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa
imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per un termini superior
a quatre mesos a partir de la data assenyalada en aquell perquè comenci, llevat que al
plec se n’assenyali un d’inferior.
b) El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del
contracte per un termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació,
llevat que al plec se n’assenyali un d’inferior.
c) Els contractes complementaris han de quedar resolts, en tot cas, quan es resolgui el
contracte principal.
CLÀUSULA 33. Infraccions i penalitats
En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista,
l’Ajuntament podrà constrènyer al compliment del contracte, amb imposició de
sancions, o acordar-ne la resolució. El incompliment o compliment defectuós de les
obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de sancions.
Es consideraran faltes sancionables a efectes contractuals, totes les actuacions i
omissions del contractista que comportin un perjudici o una pèrdua en relació a les
exigències especificades en aquest plec.
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Per la comissió de 3 incompliments molt greus l’Ajuntament podrà procedir a la
resolució del contracte i confiscació de la fiança.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.
Les sancions es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en
concepte de pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la
garantia de conformitat amb l’article 194 de la LCSP.
Els incompliments de les obligacions contractuals en què incorri l'adjudicatari durant
l'execució del contracte, podran ser sancionats per la Corporació, mitjançant la
imposició de penalitats o declarant la resolució del contracte.
Es consideraran faltes sancionables a efectes contractuals, totes les actuacions i
omissions del contractista que comportin un perjudici o una pèrdua en relació a les
exigències especificades en aquest plec.
Els incompliments de les obligacions contractuals en què incorri el contractista durant
la vigència del contracte, seran classificats de lleus, greus i molt greus.


Es considera falta lleu:
-



L’incompliment de l’objectiu de temps de resposta o temps de resolució
per casos de prioritat Molt Alta o prioritat Alta.
La superació en més del 200% el temps de resposta o el temps de
resolució màxims per un cas de prioritat Molt Alta o Alta.
La superació en més del 400% el temps de resposta o el temps de
resolució màxims per un cas de prioritat Mitja.
L’incompliment de la disponibilitat mensual d’un servei de criticitat Alta o
Mitja, resultant un temps d’aturada del mateix inferior o igual al 200%
del temps màxim permès.
L’incompliment de l’objectiu dels factors RTO o RPO per un escenari de
recuperació de desastre o de caiguda d’un servei de criticitat Alta o
Mitja, tant de situació real com de prova de funcionament i validació,
resultant inferior o igual al 200% del temps màxim permès.
La no assistència, per tercera vegada consecutiva, a una convocatòria
de reunió d’un comitè de control i seguiment.
El lliurament sistemàtic d’informes de control i seguiment deficients, amb
informació incompleta o incorrecta.

Es considera falta greu:
-

L’acumulació de tres o més faltes lleus dins el mateix any.
La superació en més del 300% el temps de resposta o el temps de
resolució màxims per un cas de prioritat Molta Alta o Alta.
L’incompliment de la disponibilitat mensual d’un servei de criticitat Alta o
Mitja, resultant un temps d’aturada del mateix superior al 200% i inferior
o igual al 300% del temps màxim permès.
L’incompliment de l’objectiu dels factors RTO o RPO per un escenari de
recuperació de desastre o de caiguda d’un servei de criticitat Alta o
Mitja, tant de situació real com de prova de funcionament i validació,
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-

-



resultant superior al 200% i inferior o igual al 300% del temps màxim
permès.
El lliurament d’una solució defectuosa o que no compleixi amb els
requeriments mínims demanats al plec de prescripcions tècniques o
sigui d’inferiors prestacions i funcionalitats a les proposades per
l’adjudicatari a la seva proposta, quan no es presenti un pla de resolució
en un termini màxim d’1 mes i la situació no sigui esmenada en un
termini màxim de 2 mesos.
L’incompliment del deure de transferir el coneixement i formar a l’equip
tècnic de l’Ajuntament de forma que impedeixi o dificulti la seva
capacitat de control i gestió de la infraestructura.
L’incompliment del deure d’elaborar documentació de tota la
infraestructura i actualitzar-la en tot moment.

Es considera falta molt greu:
-

-

-

-

L’acumulació de tres o més faltes greus dins el mateix any.
L’incompliment de la disponibilitat mensual d’un servei de criticitat Alta o
Mitja, resultant un temps d’aturada del mateix superior al 300% del
temps màxim permès.
L’incompliment de l’objectiu dels factors RTO o RPO per un escenari de
recuperació de desastre o de caiguda d’un servei de criticitat Alta o
Mitja, tant de situació real com de prova de funcionament i validació,
resultant superior al 300% del temps màxim permès.
El lliurament d’una solució defectuosa o que no compleixi amb els
requeriments mínims demanats al plec de prescripcions tècniques o
sigui d’inferiors prestacions i funcionalitats a les proposades per
l’adjudicatari a la seva proposta, quan la situació no sigui esmenada en
un termini màxim de 3 mesos.
L’incompliment sistemàtic amb els terminis de posada en marxa dels
sistemes que s’hagin acordat a l’inici del contracte per causes
imputables a l’adjudicatari.
L’assignació al contracte de perfils professionals que no compleixin amb
els requeriments mínims demanats al plec de prescripcions tècniques o
siguin de nivell inferior als proposats per l’adjudicatari a la seva
proposta.
L’incompliment de qualsevol de les condicions i terminis establerts en el
present plec, sempre que suposi un perjudici greu pels serveis o causi a
l’interès municipal un dany directe i d’importància.

PENALITATS
1. Les penalitats que podrà imposar l’Ajuntament a l’adjudicatari seran les següents:



Per incompliments greus, una penalitat màxima del 5% del pressupost anual
adjudicat
Per incompliments molt greus, una penalitat màxima del 10% del pressupost
anual adjudicat
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No obstant l’anterior, les penalitats en el seu conjunt no superaran el 20% del preu
total del contracte.
2. L’import de les penalitats imposades a l’adjudicatari serà descomptat de les
factures corresponents.
3. Per la comissió de 3 incompliments molt greus l’Ajuntament podrà procedir a la
resolució del contracte i confiscació de la fiança.
L’aplicació de penalitats no exclou la indemnització per danys i perjudicis que pugui
tenir la Corporació per incompliment del contracte.

CLÀUSULA 34. Modificació del contracte
El contracte es podrà modificar per atendre noves necessitats de l’Ajuntament que
s’identifiquin al llarg de la seva vigència i no estiguin cobertes pel mateix, sempre i
quan aquestes necessitats impliquin un augment del cost dels serveis per sobre de
l’import adjudicat.
Les eventuals modificacions, en el seu conjunt, no excediran el 10% del pressupost
base de licitació, i vindran motivades exclusivament per una o més de les següents
situacions:
1. La incorporació de nou maquinari o components per incrementar la capacitat
dels sistemes existents, garantir la seva disponibilitat, o desplegar un sistema
addicional.
Es donarà aquesta situació quan al llarg del contracte s’identifiqui un rendiment
insuficient en un o varis sistemes que afecti directament a la qualitat dels
serveis TIC, quan sigui necessari augmentar el nombre d’equips o components
d’un sistema per eliminar els punts únics de fallida i millorar la seva
disponibilitat, o quan sigui necessari desplegar un sistema addicional per
atendre noves necessitats.
La incorporació comportarà l’aprovisionament del maquinari i/o components, el
manteniment del fabricant, així com la seva posada en marxa i configuració per
la integració en la infraestructura existent.
2. La incorporació de nou programari o addició de llicències d’ús al programari
existent.
Es donarà aquesta situació quan al llarg del contracte s’identifiqui la necessitat
de desplegar un programari addicional, o quan l’ús del programari existent
excedeixi el permès per la política de llicenciament del seu fabricant.
La incorporació comportarà l’aprovisionament del programari i/o llicències, el
manteniment i subscripció del fabricant, així com la seva posada en marxa i
configuració per la integració en la infraestructura existent.
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3. L’increment de les capacitats d’emmagatzematge al núvol, de càlcul al
núvol o d’altres elements dels serveis de cloud públic que tinguin un cost
associat.
Es donarà aquesta situació quan al llarg del contracte s’identifiqui la necessitat
de disposar d’emmagatzematge, de càlcul o d’altres elements del núvol per
sobre de les capacitats proposades.
L’increment comportarà la subscripció dels corresponents serveis al proveïdor
de cloud públic.
4. L’increment de les jornades de dedicació previstes al Servei Variable per
portar a terme més activitats per aquest concepte.
Es donarà aquesta situació quan al llarg del contracte s’identifiqui la necessitat
de portar a terme activitats pròpies del Servei Variable i s’hagi exhaurit l’import
màxim establert.
L’increment de les jornades serà pel volum estimat necessari per les activitats a
portar a terme, i s’aplicaran els preus unitaris corresponents.
El procediment a seguir per portar a terme les modificacions del contracte serà el
següent:
1- L’Ajuntament identifica la necessitat específica d’entre les 3 relacionades
anteriorment, i demana a l’adjudicatari l’estimació tècnica i econòmica per
atendre-la.
2- L’adjudicatari analitza la necessitat identificada, i prepara una proposta tècnica i
econòmica detallada.
3- L’Ajuntament valora la proposta de l’adjudicatari i decideix si l’accepta. En cas
afirmatiu, s’inicia el tràmit de modificació del contracte amb l’adjudicatari.
CLÀUSULA 35. Recepció del contracte i termini de garantia
La recepció del contracte es regirà per l’establert en l'article 210 LCSP.
Al temps de la recepció es comprovarà en particular el compliment pel contractista de
las següents obligacions:
1) El compliment no defectuós del contracte.
2) El compliment dels criteris d'adjudicació.
3) El compliment de les condicions d'execució.
El termini de garantia serà d’ un (1) any, o en el seu cas l’ofertat pel adjudicatari.
D’acord amb l’article 111 LCSP, un cop aprovada la liquidació del contracte i
transcorregut el termini de garantia, si no en resulten responsabilitats, es retornarà la
garantia constituïda o cancel·larà l’aval o assegurança de caució.
CLÀUSULA 36. Subcontractació
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El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de feines previstes en
el plecs tècnics sempre que aportin un valor afegit al contracte pel seu coneixement
tècnic i/o especialització, i exclusivament en els següents àmbits o serveis:





Serveis de suport i manteniment de maquinari i programari amb els
corresponents fabricants o proveïdors especialitzats
Serveis de cloud públic
Serveis experts en CMP, Automatització i/o PaaS
Serveis experts en Bases de Dades relacionals i/o Linux

Els licitadors hauran de declarar en la seva proposició si tenen intenció d’executar el
contracte mitjançant empreses subcontractades. En aquest supòsit, caldrà que
especifiquin el detall dels serveis que te previst subcontractar, l’import associat dels
mateixos, quina o quines empreses subcontractaran i quines parts dels contracte
seran subcontractades. Cadascuna de les empreses subcontractistes haurà d’acreditar
davant l’òrgan de l’òrgan de contractació, i abans d’efectuar la prestació corresponent,
que gaudeix de la solvència tècnica necessària per a executar la part del contracte que
li correspon. Per apreciar la suficiència de la solvència tècnica del subcontractistes, es
tindran en compte els criteris i els principis previstos en l’article 90 LCSP.
Durant l’execució del contracte, l’adjudicatari haurà d’informar de cadascun dels
contractes que celebri amb els subcontractistes amb els quals hagués manifestat que
tenia la voluntat de subcontractar d’acord amb aquesta clàusula. També haurà de
d’informar de la durada dels contractes, de l’import d’aquests contractes així com
també de les condicions convingudes entre el contractista i el subcontractista, i el
percentatge de participació sobre el pressupost general.
CLÀUSULA 37. Confidencialitat
a) Informació confidencial facilitada al contractista
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que s’ estableix a l’article 133
de la LCSP, i específicament en el Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i
del consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el
que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades,
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, en relació amb la informació i les dades personals a les quals tingui
accés amb ocasió del contracte. La documentació i la informació que es desprengui o
a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest
contracte i que correspon a l’Administració contractant responsable del fitxer de dades
personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o
parcial per cap mitjà o suport.
Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers
fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.
Qualsevol comunicat de premsa o inserció als mitjans de comunicació que el proveïdor
realitzi referent al servei que presta a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat haurà de
ser aprovat prèviament per l’Ajuntament.
b) Informació confidencial proporcionada pel contractista
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Sens perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació, i
a la informació que s’ha de donar als licitadors, aquests podran designar com a
confidencial part de la informació facilitada per ells al formular les seves ofertes, en
especial respecte als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les
mateixes. Els òrgans de contractació no podran divulgar aquesta informació sense el
seu consentiment.
Per una part, la informació que se vulgui mantenir secreta ha de versar sobre fets,
circumstàncies o operacions que guardin connexió directe amb l’activitat econòmica
pròpia de l’empresa. Por altre banda, s’ha de tractar d’una informació que no tingui
caràcter públic, és a dir, que no sigui ja àmpliament coneguda o no resulti fàcilment
accessible per a les persones pertanyents als cercles en què normalment s’utilitzi
aquest tipus d’informació. En tercer terme, hi ha d’haver una voluntat subjectiva de
mantenir allunyada del coneixement públic la informació en qüestió. I, finalment, atès
que no és suficient amb la concurrència d’aquest element subjectiu, també és
necessària l’existència d’un legítim interès objectiu en mantenir secreta la informació
de què es tracti. Interès objectiu que ha de tenir naturalesa econòmica, i que s’haurà
d’identificar quan la revelació de la informació reforci la competitivitat dels
competidores de l’empresa titular del secret, debiliti la posició d’aquesta en el mercat o
li causi un dany econòmic al fer accessible als competidors coneixements exclusius de
caràcter tècnic o comercial.
La propietat intel·lectual dels treballs fets a l’empara d’aquest contracte pertany a
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat de forma exclusiva.
Els productes o subproductes derivats no es poden emprar sense la deguda
autorització prèvia per part de l’Ajuntament.
L’accés a la informació o productes protegits per la propietat intel·lectual necessaris
per desenvolupar el treball no es poden emprar sense la deguda autorització prèvia.
L’empresa contractada accepta expressament que els drets d’explotació dels
productes derivats d’aquest plec correspon únicament a l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat.
CLÀUSULA 38. Tractament de dades personals
Atès que la realització dels serveis per part de l’empresa contractista suposa el
tractament de dades personals, assumeix la condició d’encarregat del tractament de
les dades personals responsabilitat de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat d'acord
amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i del
Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals.
Per aquest motiu l’empresa contractista es compromet a establir, complir i respectar
les següents obligacions que regulen el tractament i la gestió de les dades personals a
les que tingui accés durant el desenvolupament del servei descrit a l’objecte del
contracte:
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Portar a terme el tractament de les dades personals i la informació a la que
tingui accés únicament i exclusivament per a les finalitats relacionades
directament amb el servei prestat a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat,
restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats diferents.
Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part dels
seus treballadors respecte a les dades personals i informació als que puguin
accedir per a la prestació dels serveis. L’empresa contractista haurà de tenir
regulat el Deure de Secret amb els seus treballadors i col·laboradors.
L’empresa contractista garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat que
siguin d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments de dades i
serveis objecte del contracte. El nivell de risc i les mesures de seguretat podran
ser definides per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i seran d’aplicació als
tractaments portats a terme. Així com les definides per la legislació vigent en La
Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis
Públics que va establir l'Esquema Nacional de Seguretat i totes aquelles que
siguin d’aplicació.
L’empresa contractista es compromet a notificar qualsevol incident de seguretat
a la Unitat d’Informàtica l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en un termini
no superior a 24 hores.
En el supòsit que un usuari es dirigeixi a l’empresa contractista per exercir els
seus drets sobre el tractament de dades personals d'acord amb la legislació
vigent en matèria de protecció de dades, haurà d’adreçar la sol·licitud al
Delegat de Protecció de Dades (dpd@santfeliu.cat) de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat en un termini no superior a 5 dies.
L’empresa contractista es compromet a no realitzar transferència internacional
de les dades i informació responsabilitat de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat fora de l'Espai Econòmic Europeu per al desenvolupament i gestió
del seus serveis.
Està prohibida la Subcontractació de la realització del serveis, excepte que hagi
estat prèviament prevista d’acord els requeriments recollits en els plecs i definit
a la memòria tècnica de l’empresa contractista. Fora d’aquesta situació, en el
cas excepcional que l’empresa contractista requereixi la subcontractació a
tercers d’una part accessòria del servei prestat, haurà de sol·licitar autorització
per escrit a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Tota subcontractació
haurà de ser regulada Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat un contracte
entre l’empresa contractista i l’empresa subcontractada que reculli les mateixes
obligacions i compromís de confidencialitat aplicables a l’empresa contractista.
L’accés i tractament de dades personals i informació de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat per part de l’empresa contractista, es considera estrictament
temporal per a la prestació del servei, sense que concedeixi a l’empresa
contractista cap mena de dret o titularitat sobre les dades tractades.
L’empresa contractista, segons les indicacions de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat, haurà de retornar o eliminar de forma controlada les dades i aquells
suports utilitzats per al tractament de dades personals, podent conservar
únicament les dades en cas que sigui necessari per a garantir la protecció legal
de l’empresa contractista.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat es reserva el dret a la realització
d'aquelles accions d'auditoria que es considerin necessàries per garantir la
correcta aplicació d'aquestes mesures de seguretat.

Les obligacions de confidencialitat establertes al present apartat tindran una durada
indefinida i es mantindran vigents un cop finalitzi la prestació de serveis entre
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i l’empresa contractista.
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L’empresa contractista és informada que les dades personals de contacte professional
dels interlocutors de l’empresa seran tractades en el marc de la gestió dels serveis
oferts. El Responsable de Tractament és l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
Aquestes dades seran conservades després de la finalització del contracte com a part
del procediment administratiu. Per a més informació es pot consultar a l’òrgan de
contractació o la política de privacitat de l’Ajuntament a www.santfeliu.cat.
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i la resta de drets mitjançant
la remissió d’un escrit al Delegat de Protecció de Dades presencialment o per correu
convencional a Plaça de la Vila, 1 – 08980 Sant Feliu de Llobregat o per mitjans
electrònics a la seu electrònica de www.santfeliu.cat.
CLÀUSULA 39. Despeses imputables al contractista
L'import màxim de les despeses de publicitat en els butlletins oficials de la licitació del
contracte a que estarà obligat l’adjudicatari serà com a màxim de 2.000,00 €.
CLÀUSULA 40. Prerrogatives
L’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte
administratiu, resoldre els dubtes que plantegi el compliment del contracte, modificar el
contracte per raons d’interès públic, acordar la resolució del contracte i els efectes
d’aquesta.
En els procediments que s’instrueixin per a l’adopció d’acords relatius a la
interpretació, modificació o resolució del contracte s’haurà de donar a tràmit
d’audiència al contractista.
CLÀUSULA 41. Condicions especials d’execució del contracte
L’adjudicatari complirà amb, com a mínim, una de les següents condicions especials
d’execució del contracte, considerades de caràcter social, ètic o mediambiental:


Aplicar mesures en la seva organització que fomentin la igualtat entre homes i
dones amb l’objectiu d’eliminar les desigualtats en el mercat laboral



Aplicar mesures en la seva organització per tal de reduir la sinistralitat laboral



Impartir sessions informatives i formatives específiques en la seva organització,
destinades al personal encarregat de l’execució de la prestació, sobre les
mesures de seguretat i salut laboral concretes que resulten d’aplicació al
present contracte



Aplicar mesures en la seva empresa que fomentin l'estalvi energètic o la
reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle amb l’objectiu de lluitar
contra el canvi climàtic

El compliment d’aquestes condicions especials d’execució del contracte es
consideraran obligacions essencials del contracte de conformitat amb l’article 202 de
la LCSP i 211 lletra f).
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Per tal d'acreditar el compliment d'aquestes obligacions, l'adjudicatari haurà de
presentar, abans de la formalització del contracte, una declaració responsable en què
es compromet a complir com a mínim una de les condicions especials d’execució que
s’indiquen, d’acord amb l’Annex 10.
CLÀUSULA 42. Obligacions del contractista
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte i en
concret del plec tècnic regulador del contracte, son obligacions específiques del
contractista les següents:
El personal que l’empresa adjudicatària hagi de contractar per atendre les seves
obligacions dependrà exclusivament d’aquesta, sense que a la extinció del contracte
pugui produir-se en cap cas la consolidació de les persones que hagin realitzat els
treballs com personal de l’òrgan contractant de conformitat amb el present plec i amb
el plec de prescripcions.
El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal,
laboral, de seguretat social, de integració social de persones amb discapacitat, de
prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient que s’ estableixi tant en la
normativa vigent com en els plecs que regeix la present contractació.
L’òrgan de contractació podrà senyalar en el Plec de Prescripcions Tècniques el
organisme o organismes dels que els licitadors puguin obtenir la informació pertinent
relativa a les citades obligacions.
CLÀUSULA 43 . Principis ètics i bones pràctiques
Els licitadors seran èticament responsables, obligant-se al compliment dels següents
principis i bones pràctiques:
1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes
pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació
contractual.
2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
de contractació pública.
3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents,
amb el caràcter d’obligacions contractuals essencials:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d’interessos.
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b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi
en l’adjudicació del contracte en interès propi.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials,
ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social,
amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual.
d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitats i de lliure concurrència.
e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se
de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o
de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de
mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta
dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals
tingués coneixement.
f) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir,
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi. g)
Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.
h) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els
contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
i) Denunciar els licitadors, contractistes i/o subcontractistes que utilitzin societats
“offshore” per cometre il·lícits penals o eludir les seves obligacions tributàries amb les
administracions tributàries de l’Estat, de Catalunya o dels municipis participants
d’aquest Acord Marc.
j) Denunciar als licitadors, contractistes i/o subcontractistes que tributin en estats que
utilitzin instruments tributaris considerats com a competència fiscal lesiva per la OCDE.
k) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
4. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per
part dels licitadors o contractistes s´ha de preveure com a causa -segons el seu cas i
d’acord amb la legislació de contractació pública- d’exclusió de la licitació o de
resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències
previstes a la legislació vigent.
CLÀUSULA 44. Jurisdicció
Les qüestions que sorgeixin arran de l’aplicació d’aquest contracte seran resoltes per
l’òrgan de contractació, les resolucions del qual posaran fi a la via administrativa.
Aquestes resolucions podran ser impugnades (previ recurs potestatiu de reposició, en
el seu cas) mitjançant recurs contenciós administratiu, sense perjudici de que contra
les mateixes s’interposi qualsevol altre dels recursos regulats en la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Sant Feliu de Llobregat, 4 d’abril de 2019
L’Alcalde Jordi San José Buenaventura
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Jordi San Jose Buenaventura DNI 38058576Q (AUT)
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ANNEX 1
Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) degudament emplenat:


http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contr
actacio_electronica/DEUC-cat.pdf



https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es
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ANNEX 2
INDICACIÓ DEL COMPTE DE CORREU ELECTRÒNIC A EFECTES DE
NOTIFICACIONS
Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si
s’escau):

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:
Codi postal, població i província:
Correu electrònic :

Telèfon/Fax:

Telèfon
mòbil:

Declaro:
Que la direcció de correu electrònic que designi l’empresa per rebre les notificacions
d’aquesta licitació de conformitat amb disposició addicional 16 i 17 de la LCSP és la
següent: ...................................@.......................................... .
El número de telèfon mòbil per rebre els avisos de notificació electrònica és el següent:
..................................
lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX 3
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE
SIGNATURA ELECTRÒNICA

REPRESENTACIÓ

DE

L’EMPRESA

Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si
s’escau):

DNI/NIE/Passaport:

I

Domicili a efectes de notificacions:
Codi postal, població i província:
Correu electrònic:

Telèfon/Fax:

Telèfon
mòbil:

Declaro:
1. Que qui signa ostenta la representació de l’empresa per la presentació de l’oferta
de conformitat amb l’article 159.4c de LCSP.
2. Que l’empresa, en cas de resultar adjudicatària, el seu administrador/apoderat
disposa de signatura electrònica reconeguda (nivell 4) per a la formalització del
contracte.
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX 4
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ADSCRIURE MITJANS PERSONALS I
MATERIALS SUFICIENTS A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (SOLVÈNCIA
TÈCNICA I PROFESSIONAL)
Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si
s’escau):

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:
Codi postal, població i província:
Correu electrònic (obligatori en cas d’optar per la
notificació electrònica*):

Telèfon/Fax:

Telèfon
mòbil:

Declaro:
Que en cas de resultar adjudicatari dedicarem i adscriurem a l’execució del contracte
els mitjans personals o materials suficients per a satisfer-lo correctament.
De conformitat amb l’article 76.3 de la LCSP el personal responsable destinat a
l’execució del contracte són:
(detallar perfil professional mitjançant el seu currículum,relació detallada dels/de les
col·laboradors/es amb una breu descripció de la seva titulació, experiència, els
telèfons de contacte i correu electrònic )
I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable.
lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora

Pàgina 45 de 54

ANNEX 5
DECLARACIÓ DE GRUP EMPRESARIAL
Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si
s’escau):

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:
Codi postal, població i província:
Correu electrònic (obligatori en cas d’optar per la
notificació electrònica*):

Telèfon/Fax:

Telèfon
mòbil:

Declaro: (marcar cada casella, segons correspongui)
[ ] Que l’empresa NO conforma grup empresarial.
[ ] Que l’empresa SÍ conforma grup empresarial, segons allò previst en l’article 42 del
Codi de Comerç.
El Grup es denomina “ ” i el conformen les entitats següents:
lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX 6 - DECLARACIÓ DE VOLUNTAT DE CONSTITUCIÓ D’UNA UNIÓ
TEMPORAL D’EMPRESES EN CAS DE RESULTAR ADJUDICATARIS
Noms i cognoms / empreses
DNI/NIE/CIF/Passaport:
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Nom i cognoms de les persones representants (si DNI/NIE/Passaport:
s’escau):
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Domicili a efectes de notificacions:
Codi postal, població i província:
Correu electrònic:

Telèfon/Fax:

Telèfon mòbil:

DECLAREN
La voluntat de constituir una Unió Temporal d’Empreses per a participar en el
procediment obert sotmès a regulació harmonitzada HA REGIR EL CONTRACTE DE
SERVEIS DE GESTIÓ INTEGRAL DELS CENTRES DE PROCÉS DE DADES DE
L’AJUNTAMENT DE SANTFELIU DE LLOBREGAT MITJANÇANT EL PROCEDIMENT
OBERT SOTMÈS A REGULACIÓ HARMONITZADA
amb les empreses que es relaciones amb el següent percentatge de participació en
l’execució del contracte:
Noms empreses

% participació

Que designen com a representant de la UTE en el procés licitador
senyor/a...............................................................................................
I com a prova de conformitat d’aquesta declaració,que realitzem .a
................................................................................................. (lloc i data),
la signem.
(Signatura de cadascun dels representants de les empreses)
Segell de les empreses
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al/la
.

ANNEX 7 - MODEL D’AVAL
Raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantía
recíproca)
nom i cognoms dels apoderats

CIF/
DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions i requeriments
Codi postal, població i província:
Amb poders suficients per obligar-la en aquest acte, segons resulta de la validació de
poders que es ressenya en la part inferior d’aquest document,
AVALA a:

Nom i cognoms o Raó social de l’avalat

CIF/

en virtut del que disposa l’article 107 i 108 de la Llei de Contractes del Sector Públic i
el Plec de clàusules administratives particulars, s’imposa la constitució d’aquesta
garantía (provisional, definitiva, complementària o especial) per respondre de les
obligacions següents (detallar l’objecte del contracte o obligació assumida pel garantit),
davant de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, per import de:
............................................................................................................................(
en
lletra i xifres).
L’entitat avaladora declara sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits
previstos en l’article 56.2 del Reglament General de Contractes de les Administracions
Públiques. Aquest aval s’atorga solidàriament respecte de l’obligat principal, amb
renúncia expressa al benefici d’exclusió i amb compromís de pagament al primer
requeriment de la Caixa municipal de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, amb
subjecció als termes previstos en la legislació de contractes del sector públic, en les
seves normes de desenvolupament.
El present aval estarà en vigor fins que l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
autoritzi la seva cancel·lació o devolució, d’acord amb allò que estableix la Llei de
Contractes del Sector Públic i legislació complementària.
Aquest Aval ha estat inscrit en aquesta mateixa data en el registre Especial d’Avals
amb el número .............
(Lloc i data)
(raó social de l’entitat)
(signatura dels apoderats)
VERIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ PER L’ASSESSORIA JURÍDICA DE LA
C.G.D. O ADVOCACIA DE L’ESTAT
Província ........................................... Data ......................... núm. o Codi ................... .
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ANNEX 8
SUBCONTRACTACIÓ
PART DEL CONTRACTE A SUBCONTRACTAR
En/Na..................................................................................,amb
DNInúm.............................
,
amb
domicili
a
efectes
de
notificació
a ............................................,carrer ....................................................., núm. ...........,
en nom propi (o en representació de) ............................................................, en el
procediment obert sotmès a regulació harmonitzada HA REGIR EL CONTRACTE DE
SERVEIS DE GESTIÓ INTEGRAL DELS CENTRES DE PROCÉS DE DADES DE
L’AJUNTAMENT DE SANTFELIU DE LLOBREGAT MITJANÇANT EL
PROCEDIMENT OBERT SOTMÈS A REGULACIÓ HARMONITZADA.
Declaro que l’empresa licitadora a la qual represento, ha previst en la seva oferta que
procedirà a subcontractar parcialment l’objecte del contracte. Al respecte, i als efectes
previstos en la Llei de Contractes del Sector Públic, l’empresa comunicarà de forma
anticipada a l’Ajuntament, els subcontractes a realitzar, identificant al subcontractista i
justificant adequadament la seva aptitud per executar les prestacions, per tal que
l’Ajuntament prengui en consideració aquesta comunicació.
Als efectes previstos al plec de clàusules administratives particulars i l’article 215 de la
Llei de Contractes del Sector Públic, declaro que en l’execució de l’esmentat contracte,
no se superarà el percentatge de subcontractació establert en el present plec de
clàusules administratives particulars.
Nom o perfil empresarial .................. Percentatge ...................
La suma total de la part subcontractada és de ..................% i es
refereix als següents aspectes o apartats a nivell percentual:

(lloc i data)
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX 9
MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA
Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau):

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:
Codi postal, població i província:
Correu electrònic:

Telèfon/Fax:

Telèfon mòbil:

Assabentat de l’anunci de licitació publicat en el Perfil de contractant de
data ....................... i de les condicions i requisits exigits per participar en la
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE GESTIÓ INTEGRAL DELS CENTRES DE
PROCÉS DE DADES DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
MITJANÇANT
EL
PROCEDIMENT
OBERT
SOTMÈS
A
REGULACIÓ
HARMONITZADA
sol·licita participar-hi per ser del seu interès i reunir els requisits de capacitat i
solvència exigits.
A aquest efecte fa constar que coneix el Plec de Clàusules Administratives i Tècniques
el contingut del qual accepta plenament; que reuneix totes i cadascuna de les
condicions exigides per contractar amb l’Administració, no trobant-se comprès en cap
de les circumstàncies que, segons la legislació vigent, exclouen de la contractació
administrativa, i es compromet en nom.....................................................................
(propi o de l’empresa que representa) a executar la totalitat del contracte en les
següents condicions:
A1. Acord de Nivell de Servei
A1.1 Temps de resposta
Aspectes Valorables

Temps
(hores)

Temps de resposta per prioritat Molt Alta (Tresp_MA)
Temps de resposta per prioritat Alta (Tresp_A)
Temps de resposta per prioritat Mitja (Tresp_M)

A1.2 Temps de resolució
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Temps
(hores)

Aspectes Valorables
Temps de resolució per prioritat Molt Alta (Treso_MA)
Temps de resolució per prioritat Alta (Treso_A)
Temps de resolució per prioritat Mitja (Treso_M)
A1.3 Disponibilitat

Rati
(%)

Aspectes Valorables
Disponibilitat per criticitat Alta (Disp_A)
Disponibilitat per criticitat Mitja (Disp_M)
Disponibilitat per criticitat Baixa (Disp_B)
A1.4 RTO i RPO

Temps
(hores)

Aspectes Valorables
Factor RTO per criticitat Alta (RTO_A)
Factor RTO per criticitat Mitja (RTO_M)
Factor RTO per criticitat Baixa (RTO_B)
Factor RPO per criticitat Alta (RPO_A)
Factor RPO per criticitat Mitja (RPO_M)
Factor RPO per criticitat Baixa (RPO_B)

A2. Preu
A2.1 Servei Fix

Preu Servei Fix (PSF) Proposat

Activitats del Servei Fix
Tota la durada del contracte
IVA exclòs
A2.2 Servei Variable

Preus Unitaris (Preu / Hora)
Perfil
Professional

Activitats del Servei Variable

Service Manager
Arquitecte de Tecnologia
Project Manager

80€
70€
70€

Tècnic Especialista
Tècnic d’Operacions i Suport

60€
50€

IVA exclòs

Preu
Màxim

Preu
Proposat

A3. Disseny còpies de seguretat
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A3.1 Emmagatzematge al cloud per còpies de seguretat

Espai
(TB)

Nombre de TB d’emmagatzematge al cloud per còpies de seguretat
(zero o un mínim de 2TB)
A3.2 Llibreria de cintes

Inclòs?
(S / N)

Inclusió d’una llibreria de cintes amb un drive de generació LTO8

A4. Emmagatzematge al cloud per dades
Espai
(TB)

Aspectes Valorables
Nombre de TB d’emmagatzematge al cloud per dades

A5. Registre de l’activitat de navegació
Inclòs?
(S / N)

Aspectes Valorables
Inclusió d’una eina de registre d’activitat de navegació dels usuaris, filtratge de
URL i generació d’informes amb els requeriments mínims indicats al plec de
prescripcions tècniques
Funcionalitat de filtratge de URL basat en categories predeterminades
Funcionalitat de generació d’informes d’activitat avançats, amb selecció del conjunt
de dades per atributs i personalització del format de presentació
Gestió dels diferents perfils d’usuari basada en polítiques

A6. Nombre de hosts de virtualització
Aspectes Valorables

Inclòs?
(S / N)

Inclusió com a mínim de 2 hosts de virtualització al CPD secundari
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A7. Consultoria i suport tècnic expert en Cloud Computing
Temps
Aspectes Valorables
(hores)
Nombre d’hores (amb un màxim de 160)
Tota la durada del contracte

(lloc i data)
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
** l’obertura del sobre 2 que conté l’oferta econòmica i altres criteris objectius
s’efectuarà en sessió pública.
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ANNEX 10
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DE MESURES SOCIALS I
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau):

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:
Codi postal, població i província:
Correu electrònic:

Telèfon/Fax:

Telèfon mòbil:

Declaro:
Que, en cas de resultar adjudicatari ens comprometem a complir amb, com a mínim,
una de les següents condicions especials d’execució del contracte, considerades de
caràcter social, ètic o mediambiental:


Aplicar mesures en la seva organització que fomentin la igualtat entre homes i
dones amb l’objectiu d’eliminar les desigualtats en el mercat laboral



Aplicar mesures en la seva organització per tal de reduir la sinistralitat laboral



Impartir sessions informatives i formatives específiques en la seva organització,
destinades al personal encarregat de l’execució de la prestació, sobre les
mesures de seguretat i salut laboral concretes que resulten d’aplicació al
present contracte



Aplicar mesures en la seva empresa que fomentin l'estalvi energètic o la
reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle amb l’objectiu de lluitar
contra el canvi climàtic

Lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora

Document electrònic verificable a http://www.santfeliu.cat/sde

ÌfcÇ(A"È-c7c7-4d44-a0b4-5d1ded744bb9(Î
fc083302-c7c7-4d44-a0b4-5d1ded744bb9
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