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Informe justificatiu
Expedient

AOC-2020-11

Unitat
promotora

Subdirecció de Tecnologia i Serveis

Procediment

Obert

Objecte

Provisió dels serveis d'assessorament en compliment de la normativa
d'identificació i signatura electrònica i normativa de protecció de dades de
caràcter personal en l'àmbit dels serveis de certificació digital, execució
d'auditories internes i suport i acompanyament intern al Consorci AOC en
el procés d'execució de les auditories externes dels servei de certificació
digital a partir de l'1 de gener de 2020, que s'efectuaran d'acord amb les
condicions tècniques i administratives que es fixen en els plecs de
prescripcions tècniques i administratives que regeixen per aquesta
contractació.

Modalitat

Tipus

Import base €

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Pressupost licitació

80.000,00

16.800,00

Valor estimat

80.000,00

-

Termini d'execució

Import amb IVA €
96.800,00
-

12 Mesos

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2020

80.000,00

16.800,00

A300

D/227008900/5320/0000

1. OBJECTE
És objecte d'aquest contracte, la provisió dels serveis d’ assessorament en compliance
eIDAS i RGPD, execució d'auditories internes i suport i acompanyament intern AOC en el
període d'execució de les auditories externes del servei de certificació digital a partir de l'1
de gener de 2020, que s'efectuaran d'acord amb les condicions tècniques i administratives
que es fixen en els plecs de prescripcions tècniques i administratives que regeixen per
aquesta contractació.
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2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT
L'AOC és òrgan competent en relació a la prestació de serveis d'identitat digital i signatura
electrònica, d'acord amb la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònic al
sector públic de Catalunya i amb els seus estatuts.

D'acord amb aquesta competència i en relació a l'objecte d'aquest contracte, s'ha de
considerar l'AOC, a tots els efectes, com a Prestador qualificat de serveis de certificació.
En relació a l'àmbit de l’ Assessorament en compliance eIDAS i RGPD, execució d'auditories
internes i suport i acompanyament intern AOC en el període d'execució de les auditories
externes. dels Serveis de Certificació Digital i aquells d'altres que en són connexos, vinculats
o relacionats, estem davant d'uns serveis d'alta criticitat i complexitat, amb moltes
particularitats, una gran quantitat d'usuaris consumint els serveis de manera concurrent, així
com una important dependència estratègica amb els serveis digitals dels ens i organismes
públics de l'àmbit català usuaris dels serveis.
És important per al coneixement dels licitadors que l’empresa KLUG CONSULTING S.L.,
amb C.I.F. B61947511, va col·laborar amb l’elaboració inicial dels punts 4.6 i 4.7 del plec de
prescripcions tècniques d’aquesta licitació. Aquests punts per no perjudicar la lliure
competència no seran valorats en l’adjudicació d’aquesta licitació.
En cap cas, la participació en les tasques a dalt detallades, suposen un tracte privilegiat
respecte a la resta de licitadors ni falsegen la competència, ja que es tracta de l’esquelet de
la redacció del plec i no ha disposat en cap cas d’informació privilegiada.
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3.- JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVÈNCIA
Les empreses licitadores hauran d'acreditar la solvència econòmica mitjançant:
El volum anual de negoci en l’àmbit a que es refereix, que referit a l'any de major volum de
negoci dels tres últims conclosos ha de ser, d’almenys:

Import mínim
€123.000,00

El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus comptes
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el
registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit.

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil d'acreditar el seu volum anual
de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
Per acreditar el volum anual de negocis en l’àmbit a que es refereix el contracte, el licitador
haurà d’adjuntar una declaració signada del desgloç del volum de negoci en l’àmbit al que es
refereix el contracte.
S’escull aquest criteri de solvència perquè es considera el criteri més adient per acreditar la
solvència econòmica de cara a la prestació del servei perquè permet assegurar que les
tasques objecte del contracte es podran assumir econòmicament pel part del licitador.
Aquest criteri ve justificat pel desistiment del contracte AOC-2020-2 on es considerava que
la solvència establerta als plecs era massa restrictiva per a les PIME, el que podia comportar
la seva exclusió sense comprometre la viabilitat econòmica del contracte.

Les empreses licitadores hauran d'acreditar la solvència tècnica o professional mitjançant:
Relació dels principals serveis efectuats durant els tres últims anys, indicant el seu import,
dates i destinatari públic o privat dels mateixos. Els serveis efectuats s'acreditaran mitjançant
certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del
sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit
per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració l'empresari, corresponents
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al mateix tipus o naturalesa a què correspon l'objecte del contracte, avalats per certificats de
bona execució, i el requisit mínim serà que l'import anual acumulat en l'any de major
execució sigui igual o superior al 30% del valor estimat del contracte, o de la seva anualitat
mitjana si aquesta és inferior al valor estimat del contracte.

Als efectes de determinar la correspondència entre els treballs o subministraments
acreditats i els que constitueixen l'objecte del contracte, s'atendrà a la coincidència entre els
tres primers dígits dels seus respectius codis CPV.
S’escull aquest criteri de solvència perquè es considera el criteri més adient per acreditar la
solvència tècnica de cara a la prestació del servei perquè permet comparar les tasques
objecte del contracte per similars dutes a terme pel part del licitador.

4.- JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I DE VALORACIÓ

Amb caràcter general, s'estableixen criteris majoritàriament objectius, calculables de manera
automàtica, mitjançant fórmules. En els casos de valoració subjectiva es requereix el
desenvolupament detallat de la forma en que les empreses licitadores donaran compliment
als requisits establerts en el plec de prescripcions tècniques particulars.

En relació als judicis de valor, contenen el detall suficient per permetre comprovar de
manera efectiva la informació facilitada per les empreses licitadores, amb l'objectiu d'avaluar
si les seves ofertes els compleixen. Amb aquesta finalitat, s'han inclòs els elements
suficients per permetre establir un control de la prestació basat en criteris de qualitat i
orientats a la millora contínua dels processos identificats en relació als serveis a prestar. En
relació a la valoració subjectiva dels equips de projecte, els perfils professionals a adscriure
es consideren imprescindibles per al bon èxit del projecte.
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5.- COMPROMÍS D'ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS O MATERIALS
Amb caràcter general, el compromís d'adscripció de mitjans personals o materials requerits
indiquen els nivells mínims professionals. En cap cas s'indiquen característiques que puguin
limitar la participació de les empreses en la licitació.

6.- ACREDITACIÓ DE NO CONTRACTACIÓ DE PERSONAL

De conformitat amb l'article 308.2 de la LCSP es fa constar que les prestacions objecte del
present contracte no responen a necessitats estructurals de personal relacionades amb
l'execució de les competències del Consorci AOC.

Barcelona, 8 de novembre de 2019

La Subdirectora de Tecnologia i Serveis
Marta Arderiu i Prat
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