ANUNCI
Ajuntament d'Amposta pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis
(Exp. 2021-09-MI)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Amposta.
b) Número d’identificació: 4301410007..
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament d'Amposta.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
g) Número d'expedient: 2021-09-MI.
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Amposta..
b) Domicili: Plaça Ajuntament, 3-4
c) Localitat i codi postal: Amposta, CP: 43870..
d) Codi NUTS:
ES514
e) Telèfon: 977700057.
f)
Adreça electrònica: ajuntament@amposta.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idC
ap=29314074&cap=Ajuntament%20d%27Ampost
h) Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contractació de l'adquisició, implantació i manteniment d'un
sistema de gestió integral orientat a la dada única i en cloud per a l'Ajuntament Amposta.
b) Admissió de pròrroga: si, dos possibles anys de pròrroga per al lot 1 i un any per al lot 2.
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: si, dos lots:
Lot 1: Subministrament i serveis d’implantació, manteniment i evolució d’un sistema integral
de gestió i tramitació electrònica en cloud.
Lot 2: Oficina tècnica de transformació digital.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES514
e) Termini d'execució:
Lot 1: 12 anys
Lot 2: 2 anys
f)
Codi CPV:
Principal
• 72510000-3 - Serveis de gestió relacionats amb la informàtica.
Complementaris
• 72416000-9 - Proveïdor de serveis d’aplicacions.
• 72267100-0 - Manteniment de programari de tecnologia de la informació.
• 48000000-8 - Paquets de programari i sistemes d’informació.
• 48810000-9 – Sistemes d’informació.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Mixt de serveis i subministraments.

b) Tramitació: ordinària.
c) Procediment: licitació amb negociació subjecte a regulació harmonitzada
d) Contracte reservat: no.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte 3.239.293,81 euros sense IVA.
Lot 1: 3.169.041,31 €
Lot 2: 70.252,50 €
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació, sense IVA.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: especificat al plec de clàusules administratives.
b) Solvència: especificat al plec de clàusules administratives
c) Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del servei a
una professió determinada.
-9 Criteris d’adjudicació: especificat al plec de clàusules administratives.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
administratives.

especificat al plec de clàusules

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: Enviat al DOUE el dia 29/06/2021
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 03/08/2021
b) Documentació que cal presentar: especificat al plec de clàusules administratives
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació en paper: no s’admet
c.2)Presentació Electrònica: sí
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail
&idCap=29314074&cap=Ajuntament%20d%27Amposta
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: si.
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: un lot
S’utilitzen les comandes electròniques: no
S’accepta la facturació electrònica: si
S’utilitza el pagament electrònic: si
Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: mínim 1
Criteris objectius de selecció dels candidats: especificat al plec de clàusules administratives
Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives:

Al tractar-se d'un procediment de licitació amb negociació, aquesta es publicarà al Perfil del
contractant en 3 Fases.
Fase 1: Totes les empreses interessades podran presentar la sol·licitud juntament amb la
documentació demanada al plec de clàusules administratives per a ser convidades a la segona
fase.
Fase 2: Es crearà una nova licitació en aquest cas com a negociat sense publicitat en la
plataforma, per a convidar a les empreses que hagin superat la fase 1.
Una vegada oberta i valorada la documentació presentada per les empreses s'obriran les
negociacions d'acord amb l'establert al plec de clàusules administratives, únicament amb les
empreses que hagin superat la puntuació mínima exigida al plec d'acord amb l'Annex 2 del
plec de prescripcions tècniques, finalitzada aquestes negociacions s'obrirà la fase 3.
Fase 3: Es tornarà a crear una nova licitació com a negociat sense publicitat en la que es
convidarà a les empreses que hagin assolit la puntuació mínima exigida al plec, i aquestes
hauran de presentar l'oferta final tal i com s'indica en el plec de clàusules administratives.
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament d'Amposta.
b) Lloc: Saló de sessions
c) Data: Es publicarà al perfil del contractant.
d) Hora: . Es publicarà al perfil del contractant.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions no és
públic.
-15 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Llengües oficials
-16 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic
b) Adreça: Via Laietana, 14
c) Termini per presentar recurs: 15 dies hàbils
- 17 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: No.
Adam Tomàs i Roiget
Alcalde

