Contracte Menor amb Publicitat en el perfil
DOCUMENT DESCRIPTIU DEL CONTRACTE
Òrgan de contractació: Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A.
Codi i nom expedient: EXP21-0124 MANT_SOFTWARE PANELLS
Tipus contracte: Subministraments
Objecte:

Subministrament de la renovació de llicències Scala (28/11/2021 a 28/11/2022)

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 537,24 €
IVA tipus 21%: 93,24€
Pressupost net (sense IVA): 444,00 €
(Aquest pressupost net no pot ser superat per les ofertes dels licitadors)

CPV: 48500000-3 - Paquets de software de comunicació i multimèdia

Descripció de l’objecte. Prescripcions tècniques
El producte a subministrar consisteix en contractar la renovació de les llicències del software de panells de
platges, SCALA, que finalitza el 28 de novembre de 2021.
El desglossament de les llicències a mantenir és el següent:




3 unitats del software del Player per 3 panells de platges (SW-PST-HD01) . Pels panels de les platges
de Sant Sebastià, Bogatell i Mar Bella.
1 unitat del software de gestió de continguts i comunicació amb els panells (SW-CMS-DL)
1 unitat del software d’edició de continguts multimèdia (SW-IDE-DL)

La renovació d’aquest programari assegura el correcte funcionament dels avisos en els panells físics de les
platges destinats a donar servei a la ciutadania, així com accedir al suport tècnic d’assistència al client de
SCALA i garantir la compatibilitat del programari en la infraestructura actual de BCASA.

Lloc de realització de la prestació i/o lliurament del subministrament
El lliurament del producte es farà a través de mitjans telemàtics. L’adjudicatari del contracte realitzarà el
registre de la renovació de les llicències del software de panells de platges, SCALA abans que finalitzi el suport
vigent indicat en el següent apartat.

Inici de les prestacions i termini d’execució
La durada del contracte serà de 12 mesos (28/11/2021 a 28/11/2022).
La data d’inici del 28/11/2021 garanteix la continuïtat del suport vigent del programari SCALA

Criteris d’adjudicació
El criteri d’adjudicació és el preu. S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix
que sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix.
L’adjudicatari tindrà el corresponent acord per distribuir llicencies de Scala Software.
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Oferta anormalment baixa
Serà considerada oferta anormalment baixa:
- Si hi concorre un únic licitador, quan sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25 punts
percentuals.
- Si hi concorren dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra oferta.
- Si hi concorren tres licitadors o més, quan sigui inferior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmètica de les ofertes presentades.
D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta, en tot cas, si es comprova que és
anormalment baixa perquè no compleix les obligacions en matèria de subcontractació, ambiental, social
o laboral, nacional o internacional, incloent incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents.

Tramesa d’ofertes
Els licitadors hauran d’enviar les seves ofertes per correu electrònic a la següent adreça:
mmenan@bcn.cat
No s’admetrà cap altra forma d’enviament o lliurament de l’oferta.
Les ofertes s’hauran d’emplenar segons el model de presentació d’ofertes que s’adjunta. L’oferta haurà
d’estar degudament signada pel licitador.
Juntament amb l’oferta els licitadors hauran d’adjuntar la certificat/acreditació de partners emès per
SCALA.
S’adverteix que no podran ser adjudicatàries d’aquest contracte aquelles persones físiques o jurídiques
amb les quals Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. ja hagi contractat durant l’any 2021 a través d’un
procediment d’adjudicació directa per import que, sumat al d’aquest contracte, iguali o superi els 60.000
euros (IVA exclòs), per disposició de les bases d’execució que acompanyen als Pressupostos Generals
del 2021 de l’Ajuntament de Barcelona.
El termini de presentació de les ofertes serà de 10 dies hàbils des de la data de publicació de l’anunci en el
Perfil de Contractant. En l’anunci s’informarà del dia i hora límit per a la presentació.

Notificació de l’adjudicació
L’adjudicació del contracte es publicarà en el Perfil de Contractant el que servirà de notificació a tots el
interessats.
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Protecció de dades
Les dades de les empreses que participin en aquesta licitació seran tractades per Barcelona Cicle de l’Aigua,
S.A. d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i Garantia dels Drets Digitals, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 294, el dia 6 de desembre
de 2018 i amb la finalitat de gestionar la contractació de l’empresa. Aquestes dades es cediran, per a la
publicació de les mateixes, a la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) com a perfil de
contractant; els usos previstos són el registre de les dades de contacte de les empreses (i persones físiques)
proveïdores dels òrgans de contractació d’àmbit territorial català que fan servir la PSCP (perfil licitador) i les
seves eines de licitació electrònica. La presentació de les proposicions porta implícit el vostre consentiment
en els tractaments de les vostres dades per les finalitats indicades.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i supressió de les vostres dades, així com altres drets sobre
aquestes pel que fa al fitxer tercers presentant sol·licitud a Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A.: carrer Acer, 16
3a planta, 08038 Barcelona o al correu lopdgdd.bcasa@bcn.cat, indicant clarament en l’assumpte Exercici de
Dret LOPD. Pel que fa al fitxer PSCP presentant sol·licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de
Barcelona o mitjançant l’adreça electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat
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