Empresa Municipal
per a la Formació
Ocupacional i l’Ocupació, SL
C. Riera, 7, 1a planta
08100 Mollet del Vallès
Telèfon 93 570 51 60
Fax 93 570 35 07

EXPEDIENT 02/2016

Mollet del Vallès, 1 de novembre de 2016

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIO DELS
SERVEIS DE MANTENIMENT DELS SISTEMES INFORMÀTICS I DE TELEFONIA
DE L’EMPRESA MUNICIPAL PER A LA FORMACIÓ OCUPACIONAL I L’OCUPACIÓ, SL
AL CENTRE DE L’AVDA.CALDERÒ, 39

A- VALOR TOTAL ESTIMAT DEL CONTRACTE :
B- DURADA DEL CONTRACTE:
D- PRESENTACIÓ D’OFERTES:
E- TRAMITACIÓ:
F- PROCEDIMENT:
G- CLASSIFICACIÓ CPV*
*(Common Procurement Vocabulary)

11.760,00 euros (IVA no inclòs)
1 ANY no prorrogable.
1.01.2017 fin el 31.12.2017
C/Riera, 7, 1a. planta
08100 Mollet del Vallès
ORDINÀRIA
OBERT
50312000-5 – Serveis de Manteniment i
reparació d’equips informàtics.

1. LEGISLACIÓ APLICABLE i PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
1.1.- El contracte és de prestació de serveis de naturalesa privada i es regirà per les clàusules
d’aquest plec de Clàusules, i, en tot allò que no hi estigui previst, per les normes de Dret privat.
1.2.- Al contracte li són aplicables les Instruccions internes de contractació aprovades per
l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL (en endavant EMFO) i
publicades en el web del perfil del contractant de la Plataforma de Contractació Pública.
(https://contractaciopublica.gencat.cat).
1.3.- L’òrgan de contractació esta format pel conseller delegat i la gerent de l’empresa
municipal.
1.4.- L’adjudicació del contracte s’efectuarà pel procediment obert, d’acord amb l’establert a
les Instruccions internes de contractació de l’empresa municipal.
2. ANTECEDENTS
L’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL és una societat mercantil
de titularitat pública que té el següent objecte social: “ La finalitat de l’Empresa Municipal per
a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL és la gestió directa de les activitats de promoció
ocupacional de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i que es concreten en el desenvolupament de
les activitats de formació ocupacional i promoció de l'ocupació, així com la inserció
sociolaboral de les persones aturades i, en especial, les persones en situació d’exclusió laboral
i social o en greu risc d’exclusió.”

REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA, INSCRIPCIÓ 1a, FULL NÚM 13524, FOLI 199, SECCIÓ 3a, LLIBRE 789, TOM 11483, NIF B-59091132. DOMICILI SOCIAL: C. RIERA, 7, 1a PLANTA - 08100 MOLLET DEL VALLÈS

A partir de l’entrada en vigor del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP)
i de conformitat amb l’article 3 de la mateixa, l‘Empresa Municipal per a la Formació
Ocupacional i l’Ocupació, SL., forma part del sector públic, essent considerada un poder
adjudicador, però no administració pública. Aquesta condició subjectiva, poder adjudicador i
no d’administració pública, determina el règim d’aplicació del TRLCSP a l’Empresa Municipal
per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL. El règim contractual de l’Empresa Municipal
per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL com a poder adjudicador no administració
pública comporta que els contractes que celebra son contractes de dret privat i es regiran,
tenint en consideració la normativa comunitària, el TRLCSP i per les Instruccions internes de
contractació (IIC) en el que es refereix a la preparació i adjudicació dels contractes, aplicantse supletòriament les restants normes de dret privat. No obstant, en quant als efectes i
extinció dels contractes regulats a les presents IIC, aquestes es regiran exclusivament pel dret
privat.
3. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present procediment consisteix en la selecció de l’empresa que prestarà els
serveis de manteniment dels sistemes informàtics i de telefonia al centre de formació ubicat
a l’Avinguda Calderó, 39 de Mollet del Vallès que disposa EMFO d’acord amb les
característiques que es descriuen en aquest Plec de Clàusules i que un cop resulti
adjudicatària d’aquest procediment de licitació.
3.1 DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS
Els serveis a prestar han de garantir el correcte funcionament dels sistemes informàtics i de
telefonia al centre, a títol enunciatiu i no restrictiu, podem detallar:
- Connectivitat Wi-Fi tant pública (i la seva gestió d’usuaris) com privada.
- Connectivitat amb la seu principal.
- Gestió de permisos d’usuaris.
- Còpies de seguretat.
- Protocols d’accés, seguretat i LOPD.
- Instal·lació i configuració del programari corporatiu, i programari específic segons
els requeriments dels cursos de formació (sense incloure preu de llicències).
- Configuració i manteniment del serveis de centraleta i telefònica VoIP.
El conjunt d’equips directament vinculats a aquest contracte esta format per:
16 unitats.- Portàtils 01 - OKI N1100 EAA89 (Intel Core Duo T2350 - 120gbHD-2GbRAM)
15 unitats.- Portàtils 02 - Acer Travelmate 5742Z (Intel Pentium P6100 - 500gbHD2GbRAM)
16 unitats.- Portàtils 03 - Acer Aspire 5733Z (Intel Pentium P6200 - 640gbHD-4GbRAM)
18 unitats.- Portàtils 04 - Toshiba Satellite Pro C50-A-1C8 (Intel Dual Core 1005M 500gbHD-4GbRAM)
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03 unitats.- Portàtils 05 - Acer E15 E5-571-59PG (i5-1TBHD-6GBRAM)
06 unitats.- Portàtils 06-- Lenovo B50-70 80EU
16 unitats.- Portàtils 07 - Acer Aspire E15 (Intel Celeron N2840 - 500gbHD-4GbRAM)
03 unitats.- Portàtils 08 - Acer Extensa 5620z i 2 Dell latitude D830
15 unitats.- Portàtils 10 - HP Notebook HP 255 G4 (AMD E1-6015/4GB/500GB/15.6")
16 unitats.- Portàtils 11 - HP Notebook HP 255 G3 (AMD E1-6010/4GB/500GB/15.6")
16 unitats.- Portàtils 12 - Lenovo B50-10 (80QR) N2840/4GB/500GB/15.6"
Rack principal de connectivitat, amb servidor, nash i punt de comunicacions.
10 extensions telefòniques en versió IP i centraleta.
Aquest es un llistat orientatiu i en to cas el contracte ha de garantir el serveis de manteniment
dels sistemes informàtics i de telefonia al centre de formació ubicat a l’Avinguda Calderó, 39
de Mollet del Vallès. El licitador pot concertar visita per avaluar el contingut exacte de
cobertura del contracte sol·licitant-ho segons es detalla al punt 11 d’aquest plec de Clàusules.
Definim tres tipus de serveis de manteniment:
Manteniment preventiu: El licitador monitoritzarà automàtica i manualment la
instal·lació (copies de seguretat, alertes, etc) per garantir el correcte funcionament, i adoptarà
tantes mesures com sigui possible per prevenir qualsevol tipus d’incidència. Els indicadors,
informes i propostes preventives s’hauran de presentar a les reunions de seguiment.
Manteniment reactiu: S’establirà un sistema d’avisos (portal, correu, telefònic) per a
les incidències en horari laborable (dilluns a divendres de 9:00 a 19:00), i es requerirà un
mètode alternatiu per a les incidències fora de l’horari laborable. El termini màxim de resposta
es de 4 hores laborables.
Manteniment sobre incidències crítiques: Es requereix d’un sistema d’avisos per a
incidències crítiques amb un temps màxim de resposta de 30 minuts. S’entendran com a
incidències crítiques les que afectin al servidor, a la seguretat, a la LOPD, o a mes de 3 usuaris
simultàniament.
3.2 LLOC DE TREBALL
Totes les tasques indicades en I’apartat anterior d'accions a desenvolupar que no sigui
estrictament necessari realitzar-les a les dependències de l’Empresa Municipal per a la
Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL, es realitzaran a casa de l'adjudicatari. És per aquest
motiu, que l'adjudicatari haurà d'aportar totes les infraestructures informàtiques, espais
necessaris, llicències de desenvolupament i qualsevol altre component o mitjà tècnic
necessari per a la realització dels treballs. L’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional
i l’Ocupació, SL permetrà el lliure accés a les instal·lacions amb les limitacions que tingui
establertes, proporcionant tots els mitjans que tingui al seu abast i siguin necessaris per a la
realització del projecte, incloent el maquinari i el programari.
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3.3 REQUISITS TÈCNICS I TECNOLÒGICS
El sistemes a mantenir està desenvolupat sobre una plataforma tecnològica que I’adjudicatari
haurà de conèixer. En qualsevol cas I’empresa licitant haurà de justificar el coneixement dels
següents requisits tècnics i tecnològics:
- Entorn Microsoft
- Entorn Linux
- Entorn de virtualització
- Comunicacions (Routing, VoIP, WiFi)
- Gestió d’aules de formació
L’adjudicatari haurà d’acreditar a la seva oferta tècnica que disposa d’un equip de tècnics amb
coneixements i formació per la execució del desenvolupaments objecte del contracte. La
qualificació i coneixements s’haurà d’acreditar mitjançant la presentació dels currículum vitae
de les persones que s’adscriuran al contracte.
3.4 SEGUIMENT PERIÒDIC
L'empresa adjudicatària haurà de comprometre's en la seva oferta a Ia realització d'una reunió
periòdica com a mínim de seguiment trimestral. Aquesta reunió podrà ser modificada
posteriorment de mutu acord entre l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i
l’Ocupació, SL i el licitador del servei.
L'objectiu serà fer un seguiment de totes les tasques realitzades en el període anterior i
identificar, planificar i, si cal, analitzar els nous requeriments que es puguin presentar.
La reunió tindrà com a base la utilització d'un document elaborat pel personal del licitador, on
es detallaran totes les dades que fan referència al servei i el conjunt de tasques
desenvolupades. Així mateix el contingut de la reunió es formalitzarà amb la redacció d'una
acta, que elaborarà el licitador.
En qualsevol cas i, encara que les reunions esmentades s'hagin dut a terme en el moment
adient, l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL sempre tindrà la
possibilitat de convocar una reunió amb caràcter d'urgència per tractar temes que inicialment
no havien estat previstos.
3.5 COORDINACIÓ I METODOLOGIA DE TREBALL
Un aspecte fonamental en aquest contracte és la coordinació entre els diferents equips que
puguin participar en la seva evolució, siguin interns o externs. En aquest aspecte s'establiran
de comú acord entre I'empresa adjudicatària i l’Empresa Municipal per a la Formació
Ocupacional i l’Ocupació, SL la metodologia de treball perquè qualsevol acció de manteniment
(correctiu o evolutiu) o implantació de noves funcionalitats estigui coordinada entre els
diferents equips que hi puguin participar.
Qualsevol acció d'anàlisi, desenvolupament o manteniment que sigui rellevant haurà de ser
validada prèviament per l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL.
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3.6 PERSONAL TÈCNIC APORTAT
L'empresa adjudicatària designarà un cap de projecte i un tècnic responsable del servei i haurà
d'indicar de forma explícita el compromís de mantenir el personal tècnic adscrit, durant la
totalitat de la durada del contracte.
No obstant, els canvis en el personal motivats per extincions de contracte, han de ser
comunicats a l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL amb una
antelació mínima de 7 dies.
3.7 CODIFICACIÓ CPV
Codificació objecte del contracte: En funció d’aquest objecte, el vocabulari comú de
contractes públics CPV, segons el Reglament (CE) 213/2008, de 28 de novembre de 2007, pel
qual es modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell pel qual
s’aprova el CPV és el: Codi núm. 50312000-5 Serveis de Manteniment i reparació d’equips
informàtics.
4. DURADA
La durada del contracte serà d’un any, des de l’1 de gener de 2017 fins el 31 de desembre de
2017, i s’entendrà complert quan el contractista hagi realitzat, en les condicions establertes i
a satisfacció de l’empresa municipal, la totalitat de l’objecte contractual.
El contracte no és prorrogable.
5. PREU
El preu màxim del contracte es fixa en 11.760,00 euros ( IVA no inclòs),
No s’admetran les ofertes que excedeixin del preu màxim.
6. FINANÇAMENT PRESSUPOST – VALOR ESTIMAT
El pressupost total màxim de licitació és de 11.760,00 euros pel conjunt de tots els serveis,
que ha de incloure un import de 2.940,00 euros en petites peces de recanvi i manteniment
necessari pel correcte funcionament de l’objecte del contracte.
Per la valoració màxima d’aquestes peces de recanvi es tindrà en compte el preu de referencia
establert com “preu venda al públic” a la web: www.pccomponentes.com. En el cas de no
trobar el material proposat al web de referència es podrà fer servir un altre preu de referència
de característiques similars.
L’adjudicatari enviarà trimestralment el conjunt de materials de recanvi subministrats amb el
seu valor de mercat que en cap cas podrà ser individualment superior a la cotització al web
anteriorment referenciat.
Es podrà exigir a l’adjudicatari que actualitzi els materials i recanvis fins arribar al màxim de
l’import establert al paràgraf primer d’aquest apartat.
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Per tant, el valor estimat total del contracte és de 11.760 euros. Tots els imports són IVA no
inclòs.
En aquest import s’inclouen totes les despeses que l’adjudicatari hagi de realitzar per a
l’acompliment de les prestacions contractades, incloent-hi desplaçaments, dietes o qualsevol
altre.
El pagament del preu es realitzarà mensualment prèvia remissió de les corresponents factures
per 1/12 part del preu anual. Factures que seran pagades en un termini no superior al màxim
legalment establert.
7. DOCUMENTS CONTRACTUALS
En relació amb l’execució del contracte, tindran caràcter contractual els següents documents:
- El present Plec de Clàusules.
- El document de formalització del Contracte.
- L’oferta presentada pel Contractista.
El contracte es perfeccionarà mitjançant el contracte privat corresponent que tindrà lloc dins
els 10 dies posteriors a l’acord de nomenament de l’adjudicatari per la mesa de contractació.
En cas de discrepància entre el contingut dels anteriors documents, tindrà prioritat el que es
disposi en aquest Plec de Clàusules.
8. CAPACITAT PER CONCORRER AL PROCEDIMENT I DOCUMENTACIÓ EXIGIDA
Podran prendre part en aquest procediment, les persones naturals o jurídiques, nacionals o
estrangeres, que tinguin capacitat d’obrar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i
tècnica o professional.
Les empreses licitadores hauran ser persones físiques o jurídiques que la seva finalitat o
activitat tingui relació directa amb l’objecte del contracte, d’acord amb els seus estatuts o
regles fundacionals. Així mateix, hauran de disposar d’una organització amb elements
personals o materials suficients per la deguda execució del mateix.
8.1. Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador:
1. Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà obligatòria
la presentació del document nacional d’identitat (DNI), o document que el
substitueixi, i del número d’identificació fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en
el referit DNI.
2. Per a les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del CIF i de l’escriptura
de constitució o modificació, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre
Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil que
li sigui aplicable. Quan aquesta inscripció no sigui exigible, l’acreditació es realitzarà
mitjançant l’aportació de l’escriptura o document de constitució, de modificació,
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estatuts o acta fundacional, en què constin les normes reguladores de l’activitat de
l’empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial corresponent.
3. Si l’empresari actua mitjançant representant o es tracta d’una persona jurídica, cal
aportar:
a) Document públic d’apoderament, degudament inscrit en el Registre públic
corresponent. S’adjuntarà també una declaració responsable, conforme el
document d’apoderament és plenament vigent i no ha estat objecte de
revocació.
b) DNI i NIF del representant i del signant de la proposició.
c) Declaració responsable, d’acord amb el punt 1 de l’annex 1, conforme:
a. No està subjecte a les prohibicions de contractació previstes a
l’article 60 del text Refós de la Llei de contractes del sector
públic.
b. Està al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de
la Seguretat Social.
8.2. Documents que acreditin la solvència econòmica i financera:
1. Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals
per import mínim de 500.000 €.
2. Declaració sobre el volum global de treballs realitzats pel licitador en els tres darrers
exercicis, que ha de ser superior a 500.000 euros de facturació/any.
8.3. Documents que acreditin la solvència tècnica:
1. Per acreditar la solvència tècnica, es requerirà la relació dels principals serveis o
treballs en els darrers tres anys, amb indicació de dates i empresa o entitat que ha
rebut el servei.
2. Atès l’objecte d’aquest contracte, es considera que per acreditar la solvència
tècnica del contractista, l’equip que es dediqui específicament a la realització
d’aquest contracte ha d’estar integrat per:
- Cap de projecte
- Tècnic de sistemes
- Tècnic en comunicacions
- Responsable de Help Desk
S’hauran d’aportar els Currículum vitae de les persones que s’adscriuran al
contracte.
8.4. Documentació ja presentada
En cas que tota o part de la documentació relacionada a continuació ja s’hagués lliurat a
l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL amb anterioritat i no
hagués estat objecte de cap modificació o actualització, essent per tant de plena vigència, no
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caldrà que el licitador l’aporti de nou sempre i quan acompanyi degudament complimentada
i sota la seva responsabilitat certificació de la vigència de l’ esmentada documentació segons
el punt 6 de l’annex 1:
a) Escriptura de constitució i/o modificació.
b) Targeta del número d’identificació fiscal.
c) Documents acreditatius de la representació
L’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL es reserva el dret d’exigir
als licitadors que presentin documentació que acrediti la veracitat de la informació presentada
en les proposicions, o be informació addicional sobre el contingut de les mateixes, sempre que
sigui merament aclaridor i no susceptible d’ampliar, modificar o substituir la proposta
realitzada, estant el licitador obligat a presentar-ho.
8.5. Registre Electrònic de Licitadors (RELI)
La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) acredita les condicions d’aptitud de
l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar. Per acreditar estar inscrit en el
RELI i autoritzar a l’empresa municipal per a poder consultar les seves dades s’haurà
d’emplenar el punt 5 de l’annex 1 d’aquest Plec. També es dispensa l’empresa inscrita en el
RELI de presentar la declaració segons la qual: no es troba en cap de les circumstàncies que
donen lloc a la prohibició de contractar que estableix l’article 49 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic; no s’ha donat de baixa en la matrícula de l’Impost
sobre Activitats Econòmiques; i, especialment, està al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Les empreses inscrites en el RELI tampoc no han de presentar les dades i els documents
d’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional exigits per aquest
Plec, sempre que les dades figurin en el Registre esmentat.
Si el licitador està inscrit en un registre oficial diferent al RELI i pretén acreditar alguna de les
circumstàncies esmentades en aquesta clàusula mitjançant aquesta inscripció, haurà de
presentar una certificació emesa pel registre corresponent.
En el cas d’inscripció en un registre oficial de licitadors, tant en el RELI com en un de diferent,
a la documentació que es presenti s’haurà d’acompanyar una declaració responsable on es
manifesti que no han sofert variació les circumstàncies que es poden consultar en el RELI o les
reflectides en la certificació que es presenta, de conformitat amb el model de l’annex 1 del
present Plec.
9. GARANTIA PROVISIONAL I DEFINITIVA
No es requereix cap garantia provisional , ni definitiva.
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10. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL
No és exigible en aquest cas la classificació empresarial d'acord amb el estableix l'art.65.1 del
TRLCSP.
11. PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ
El termini de presentació de les ofertes serà de 15 dies naturals a partir del dia de l’anunci al
perfil del contractant de l’empresa municipal de la Plataforma de contractació Pública
(https://contractaciopublica.gencat.cat). En el cas que el termini acabi en dia festiu s’entendrà
que acaba el primer dia hàbil posterior.
El lloc per a presentar tota la documentació és l’Empresa Municipal per a la Formació
Ocupacional i l’Ocupació, SL, C/ Riera, 7, 1a. planta, 08100 Mollet del Vallès en horari de 9 a
14 h.
La persona responsable del contracte és la gerent de l’empresa municipal, Sra. Maria Nadal
Sau i Giralt. Per a qualsevol consulta sobre les qüestions plantejades, podran contactar
directament amb ella per correu electrònic a l’adreça: gerent@emfo.cat , o amb el Sr. Manel
Rodríguez Salgado, com a responsable del Servei Econòmic i Financer al correu electrònic:
resp.sef@emfo.cat.
Els licitadors presentaran la seva oferta, dins del termini establert, en tres sobres tancats i
identificats a l'exterior amb la indicació de la licitació a la que concorren i signats pel licitador
o la persona que el representi i amb la indicació del nom i cognoms o raó social de l'empresari.
A l’interior de cada sobre es farà constar en full independent el seu contingut, enunciat
numèricament. Un dels sobres contindrà la documentació acreditativa de la capacitat i la
solvència i els altres dos, respectivament, la proposta tècnica i l’econòmica, ajustant-se
aquesta última al model que figura com Annex 2 al present Plec.
SOBRE NÚM. 1. ACREDITACIÓ, Licitació dels “Serveis de manteniment dels sistemes
informàtics i de telefonia d’EMFO al centre de l’Avda. Calderò, 39”
Aquest sobre ha de contenir la següent documentació:
1. Relació numerada de la documentació que conté el sobre.
2. Document Nacional d’Identitat de la persona que signi la proposta
3. Declaració de la inscripció en el Registre de Licitadors (RELI), conforme el punt 5 de
l’annex 1 d'aquest Plec, el qual acredita les condicions d'aptitud de l'empresari quant
a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o
empresarial, solvència econòmica i financera i classificació, que eximeix el licitador de
presentar la documentació que en l'esmentat registre hi figura, conforme es detalla a
la clàusula 8 d'aquest Plec.
4. Si no es presenta la declaració de la inscripció en el RELI que s'esmenta al punt
anterior, es podrà presentar una Declaració responsable del licitador indicant que
compleix les condicions establertes legalment per contractar amb l’empresa
municipal, d'acord amb el punt 1 de l’annex 1 d'aquest Plec.
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5. Declaració de consentiment de practicar les notificacions preferentment per mitjà
electrònic, amb indicació de l'adreça electrònica del licitador, de conformitat amb el
punt 2 de l’annex 1 d'aquest Plec.
6. Per donar compliment a la clàusula 14 en cas d'empat entre les proposicions
presentades, declaració jurada de tenir en plantilla un nombre superior al 2% de
treballadors discapacitats, si s'escau, de conformitat amb el punt 4 de l’annex 1
d'aquest Plec.
7. Si el licitador opta perquè l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i
l’Ocupació, SL consulti les seves dades haurà de presentar el model d'autorització per
a l'obtenció de dades, segons el punt 3 de l’annex 1
8. En el supòsit de presentar sol•licitud empreses vinculades, aquestes hauran de
presentar una declaració manifestant aquesta circumstància en els termes establerts
en l'article 42 del Codi de Comerç, ajustada al punt 7 de l’annex 1.
SOBRE Núm. 2 PROPOSICIÓ TÈCNICA. Licitació del “Serveis de manteniment dels sistemes
informàtics i de telefonia d’EMFO al centre de l’Avda. Calderò, 39”
Aquest sobre ha de contenir la següent documentació:
Memòria tècnica amb la proposta de serveis, que inclogui:
a. La descripció de les infraestructures informàtiques, espais necessaris, llicències de
desenvolupament i qualsevol altre component o mitjà tècnic necessari per a la
realització dels treballs que disposa l’adjudicatari
b. La descripció de la metodologia i l’organització que seguirà el licitador per a la
realització dels treballs.
c. La proposta d’evolució dels sistemes actuals, que inclogui una proposta de planificació
estratègica en sistemes de veu i dades.
d. Justificar el coneixements dels requisits tècnics i tecnològics especificats al punt 3.3
d’aquestes Clàusules.
e. L’equip de treball: a on s’explicitarà la formació i experiència de les persones que
integraran l’equip que s’assignaria
f. Els currículums vitae del personal assignat al servei.
g. Relació dels principals serveis o treballs en els darrers tres anys, amb indicació de dates
i empresa o entitat que ha rebut el servei, i volum econòmic facturat.
h. Compromís de reunions de seguiment periòdic.
i. Metodologia emprada per realitzar la transferència del coneixement del proveïdor
sortint a I'entrant, o dins del mateix equip de I'adjudicatari (traspàs del coneixement
intern), segons el punt 19 d’aquestes Clàusules.
SOBRE Núm. 3 PROPOSICIÓ ECONÒMICA. Licitació “Serveis de manteniment dels sistemes
informàtics i de telefonia d’EMFO al centre de l’Avda. Calderò, 39”
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Aquest sobre ha de contenir la proposta econòmica segons el model que s’adjunta com a
Annex 2.
Les ofertes seran secretes i s'arbitraran els mitjans que garanteixin aquest caràcter fins al
moment en el que s'hagi de procedir a la seva obertura.
Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició i tampoc no podrà subscriure cap
proposta en unió temporal amb altres si ja ho ha fet individualment o figurar en més d'una
unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les
propostes que hagi subscrit.
12. MESA DE CONTRACTACIÓ
La mesa de contractació estarà presidida pel conseller delegat de l’empresa municipal o
persona en qui delegui i en formarà part la gerent i el responsable del Servei Econòmic i
Financer que actuarà com a secretària de la mesa.
També s’hi convocarà als tècnics o experts que la Mesa consideri necessaris, que amb veu i
sense vot podran participar a les deliberacions.
13. ACTE D’OBERTURA DE PLIQUES
A) Obertura dels sobres núm. 1 i 2.
1.a) La Mesa de contractació es reunirà dintre dels 5 dies hàbils següents a la data de
finalització del termini de presentació de proposicions, a la seu principal d’EMFO , C.Riera 7,
1era planta, per obrir i qualificar la documentació administrativa presentada (sobre núm. 1
1.b) Si la Mesa observés defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, ho
comunicarà als interessats mitjançant el perfil del contractant, fax, correu electrònic o
qualsevol altre medi que permeti tenir constància de la seva recepció per part de l’interessat,
tot atorgant un termini de tres dies hàbils perquè siguin esmenats.
2. A continuació, la Mesa obrirà el sobre núm. 2 que no serà públic i se’n donarà a conèixer el
contingut, amb indicació que la valoració es realitzarà en un període màxim de 15 dies ,tot
assignant les puntuacions corresponents per cadascú dels licitadors; elevant a continuació, a
l’òrgan de contractació, la proposta de classificació, per ordre decreixent, de les proposicions
presentades i acceptades, i d'adjudicació a favor del licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa.
Les propostes que compleixin amb les anteriors prescripcions es traslladaran als tècnics , a
efectes d’emissió d’informe de valoració tècnica, de conformitat amb els criteris de valoració
no quantificables de forma automàtica establerts en aquest plec.
La mesa fixarà la data per a la celebració de l’acte públic de donar a conèixer el resultat de la
valoració de les proposicions contingudes als sobres número 2 i d’obertura del sobre número
3 (proposició corresponent als criteris avaluables de forma automàtica).
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La data d'aquest acte no podrà ser superior a 10 dies hàbils des de l’obertura de la
documentació tècnica per a la valoració dels criteris no quantificables automàticament.
B) Obertura del sobre núm. 3
En la data fixada, la Mesa de contractació en primer lloc acordarà les proposicions rebutjades,
segons lletra b) de la clàusula anterior i el resultat de la valoració i puntuació assignada a les
proposicions contingudes al sobre número 2 presentades pels licitadors, mitjançant l’aplicació
dels criteris d’adjudicació avaluables de forma no automàtica.
A continuació, la Mesa procedirà a l’obertura dels sobres número 3 (proposició corresponent
als criteris avaluables de forma automàtica), de cada licitador i se’n donarà a conèixer el
contingut, tot assignant les puntuacions corresponents, i procedirà a obtenir per agregació de
les anteriors puntuacions fetes públiques la puntuació total resultant per cadascun dels
licitadors. Immediatament després es procedirà a elevar a l’òrgan de contractació, la proposta
de classificació, per ordre decreixent, de les proposicions presentades i acceptades, per a la
seva adjudicació en favor del licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa.
Ordre de prelació en cas d’empat de puntuacions:
En cas d’empat en les puntuacions totals obtingudes per les diferents ofertes, serà d’aplicació,
per ordre de prelació, els criteris següents:
1. Les ofertes presentades per aquelles empreses que tingui en la seva plantilla un
nombre de treballadors discapacitats superior al 2 per 100, tenint preferència en
l’adjudicació del contracte el licitador que disposi de major percentatge de
treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
2. En el cas que subsisteixi l’empat , l’empresa que hagi presentat l’oferta econòmica
més baixa i si fos igual, per sorteig.
14. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
En la valoració de les ofertes que es rebin es tindrà en compte els següents aspectes:
PROPOSTA ECONÒMICA:
60 punts sobre 100
PROPOSTA TÈCNICA:
40 punts sobre 100:
Proposta econòmica:
El licitador que ofereixi la xifra més baixa rebrà la màxima puntuació. En la resta de
proposicions, el preu global de l’oferta es valorarà de manera directament proporcional
respecte a aquesta xifra més baixa, d’acord amb la fórmula següent:
P=(60 x M) / Oferta
On P és la puntuació obtinguda, M és l’oferta mínima, i Oferta és l’oferta corresponent al
licitador que es valora.
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Es consideraran ofertes anormals o desproporcionades les ofertes econòmiques que incorrin
en els supòsits previstos a l’article 85 del Reglament de la Llei dels contractes de les
administracions públiques. Qualsevol oferta econòmica que no justifiqui aquests extrems es
considerarà proposició anormal o desproporcionada, per la qual cosa els licitadors caldrà que
justifiquin degudament la viabilitat econòmica del contracte i del compliment de totes les
condicions establertes en els Plecs.
Memòria Tècnica:
En relació a la memòria tècnica, els criteris de valoració seran els següents:
- Memòria del servei proposat:
fins a 20 punts
- Equip de treball :
fins a 10 punts
- Proposta d’evolució i millora
dels sistemes actuals:
fins a 10 punts
15.
CONFIDENCIALITAT
Tota la informació de l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL a la
qual l’adjudicatari tingui accés amb motiu del contracte s’ha de considerar com a confidencial
i l’adjudicatari no en pot fer ús fora del marc del contracte.
L’adjudicatari no podrà fer cap comunicació a tercers relativa al contracte a menys que tingui
l’autorització expressa i per escrit de Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i
l’Ocupació, SL.
16. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE
L’adjudicatari no podrà cedir, subrogar o subcontractar totalment o parcialment el contracte
a un tercer sense l’autorització expressa i per escrit de l’Empresa Municipal per a la Formació
Ocupacional i l’Ocupació, SL.
17. TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’adjudicatari es compromet a tractar totes les dades de caràcter personal que recapti o a les
que tingui accés en virtut d’aquest contracte, d’acord amb el que disposa l’article 12 de la
LOPD.
En particular, l’adjudicatari en cas que hagi de recaptar dades de caràcter personal en la seva
actuació en nom i per compte de l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i
l’Ocupació, SL s’obliga a informar els interessats de l’ús i finalitat de les dades facilitades, i a
tractar-les exclusivament per a la realització de les activitats objecte d’aquest contracte i
d’acord amb les instruccions rebudes a l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i
l’Ocupació, SL, sense utilitzar-les, transmetre-les o cedir-les, ni tan sols per a la conservació, a
altres persones, físiques o jurídiques.
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D’acord amb les característiques de les dades de caràcter personal a les quals accedeixi, les
mesures de seguretat que adoptarà són les corresponents al nivell bàsic, d’acord amb el que
disposa l’article 9 de la LOPD i l’article 81 i següents del RD 1720/2007, de 21 de desembre,
que aprova el reglament de desenvolupament de la LOPD.
Un cop complert el que estipula l’encàrrec de l’Empresa Municipal per a la Formació
Ocupacional i l’Ocupació, SL, destruirà o, si escau i segons les instruccions rebudes de
l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL, retornarà els suports o
documents en els que consti alguna dada que provingui del fitxer de dades propietat de
l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL, sense conservar-ne cap
còpia i sense que cap persona, física o jurídica, entri en contacte amb les dades.
En cas que destini les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitzi incomplint les
estipulacions de l’encàrrec, serà considerat responsable del tractament, responent de les
infraccions i eximint expressament a l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i
l’Ocupació, SL de qualsevol responsabilitat respecte del incompliment dels deures i
obligacions imposats per la LOPD i la seva normativa de desenvolupament.
En cas que l'adjudicatari pretengués la subcontractació amb un tercer, de tot o part dels
serveis descrits en aquest contracte, haurà de comunicar-ho prèviament a l’Empresa
Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL indicant, tant la identitat de
l'empresa subcontractada com la informació a que podrà tenir accés. L'esmentada
subcontractació haurà de comptar, en tot cas, amb el consentiment previ de l’Empresa
Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL i haurà de documentar-se,
adequadament, tal com estableix l'article 12 de la LOPD.
Les dades personals facilitades en el marc de la present licitació seran incorporades a un fitxer
responsabilitat de l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL amb la
finalitat de possibilitar-ne la gestió i l’enviament de qualsevol comunicació al respecte. Així
mateix aquestes dades també podran ser utilitzades per remetre informació a propòsit de
serveis i activitats de l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL que
entenguem que poden ser del seu interès. L’adjudicatari podrà exercitar els drets d’accés,
cancel·lació i oposició en els termes previstos a la L.O.P.D. i a la seva normativa de
desenvolupament, mitjançant escrit i còpia del DNI adreçat a l’Empresa Municipal per a la
Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL, indicant la referencia “Protecció de Dades”.
18.- PROPITETAT INTEL.LECTUAL
A tots els efectes, la propietat del programari desenvolupat o actualitzat o de qualsevol altre
treball realitzat per a I' l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL
amb motiu d'aquest contracte, correspon exclusivament a l’Empresa Municipal per a la
Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL. qualsevol distribució externa de part o de la totalitat
d’aquest programari haurà d'ésser notificada prèviament. En cap cas, I ‘empresa adjudicatària
del servei podrà comercialitzar-lo o emprar-lo amb tercers.
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Sense perjudici de l'anterior, cadascuna de les parts tindrà dret a utilitzar les idees, conceptes,
tècniques i know-how utilitzats o adquirits durant l’execució dels treballs.
19.- TRASPÀS DE CONEIXEMENT
Amb la finalitat de garantir l'estabilitat i el grau de qualitat adient en la prestació del servei
des de l'inici, I’empresa adjudicatària haurà d'indicar a la proposta, la metodologia emprada
per realitzar la transferència del coneixement del proveïdor sortint a I'entrant, o dins del
mateix equip de I'adjudicatari (traspàs del coneixement intern), el termini previst en funció de
I'abast del sistema, els recursos dedicats per part del proveïdor entrant, els requeriments que
realitzarà al proveïdor sortint. En aquest sentit es valorarà especialment el compromís per
part de I'empresa adjudicatària d'ajustar-se al model d'intercanvi de coneixement que pugui
fixar I' l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL
Com s’ha comentat al paràgraf anterior, caldrà un traspàs de coneixement en dos
circumstàncies: quan hi hagi un canvi de proveïdor en finalitzar la vigència del contracte, o
quan hi hagi un canvi d'algun membre de I'equip tècnic de I'empresa externa durant la vigència
del contracte. En el dos casos, la dedicació emprada en aquesta transferència de coneixement
ha de ser a càrrec exclusivament de la nova empresa adjudicatària, sense que es vegin
afectades les hores previstes en el contracte per aquest concepte.
20. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
La formalització del contracte es farà mitjançant document privat dins del termini que
s’assenyali en la comunicació de l’adjudicació.
Amb caràcter previ a la formalització del contracte, i d’acord amb el que disposa l’article 43
de la Llei general tributària, l’adjudicatari haurà d’aportar a l’Empresa Municipal per a la
Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL una certificació emesa per l’Administració tributària en
la que es faci constar que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries.
21. JURISDICCIÓ
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les qüestions
litigioses relatives a la preparació i adjudicació d’aquest contracte. Les qüestions litigioses
derivades de la interpretació, modificació, resolució i efectes del contracte, seran resoltes per
l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, o per l’òrgan que en sigui el
successor, a qui s’encomanarà la designació de l'àrbitre o àrbitres i l'administració de
l'arbitratge.
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ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIONS
En/Na.................................................................................... amb DNI núm.........................., amb
domicili a efectes de notificació a ............................., carrer ..............................................
................................., núm. ....... en nom propi o en representació de ........................................
......................, amb NIF núm..............................., en la seva condició de ...................................
Punt 1.- DECLARACIÓ RESPONSABLE:
DECLARO QUE EL LICITADOR:
1.- No es troba inclòs en cap de les circumstàncies previstes en l’article 60 del text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
2.- Es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Seguretat social i al corrent
d’obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya.
3.- Està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del seu pagament,
quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost.
4.- Coneix i accepta totes i cadascuna de les obligacions exigides a aquest plec de clàusules
administratives i tècniques, així com la normativa aplicable i en conseqüència acompleix totes
les condicions per a poder contractar amb l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional
i l’Ocupació, SL.
5.- Te contractada una assegurança d’indemnització per riscos professionals per import mínim
de 500.000 euros.
6.- Ha realitzat treballs pels que el volum global en els tres darrers exercicis ha estat superior
a 500.000 euros de facturació/any.
7.- Que les dades personals corresponents a empleats, que figuren en la documentació que
aporta, han estat obtingudes en compliment de la LOPD i que els interessats han autoritzat la
cessió a l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL amb l’única i
exclusiva finalitat de participar en aquest procediment de contractació.
Punt 2.- ACCEPTACIÓ DE MITJANS ELECTRÒNICS
DECLARO:
Que accepto com a mitjà perquè s’efectuïn les comunicacions en els tràmits d’aquesta contractació i
de l’adjudicació, sense perjudici que aquestes comunicacions també es facin pels mitjans que
estableixin les disposicions vigents, el telèfon, i el correu electrònic següents:
Persona autoritzada: ....................................................................
Adreça postal: ..............................................................................
Telèfon mòbil: ..................................
Correu electrònic: ............................
Si el correu electrònic o telèfon mòbil que heu facilitat a efectes de notificació quedés en desús, heu
de comunicar-ho a l’empresa municipal per tal de fer la modificació corresponent o revocar
l’autorització de notificació electrònica.
Punt 3.- AUTORITZACIÓ PER A L'OBTENCIÓ DE DADES
AUTORITZO:
a l’EMPRESA MUNICIPAL PER A LA FORMACIÓ OCUPACIONAL I L’OCUPACIÓ, SL a obtenir directament
dels òrgans administratius competents les dades o documents registrals que es requereixin en aquest
procediment i a facilitar les dades i documents en relació amb els procediments derivats d’aquesta
licitació, amb validesa fins el moment de l’adjudicació i si resulta adjudicatari fins la vigència del
contracte.

Punt. 4. CERTIFICAT TREBALLADORS DISCAPACITATS (si s’escau)
DECLARO:
Que l’empresa licitadora a la qual representa, en relació a la plantilla dels seus treballadors, té un
nombre superior al 2% de treballadors discapacitats dels quals té un ........ % de treballadors fixes.
Punt 5.- DECLARACIÓ D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D’EMPRESES LICITADORES (si s’escau)
DECLARO: : (l’opció marcada)
Que l'empresa que represento està inscrita en el Registre de Licitadores
de.......................................................................................
des del dia.........................,
amb el núm. d'inscripció ..........., i que les dades que hi consten, en el dia d'avui, són:
Plenament vigents.
Plenament vigents excepte per les següents:
I que en relació amb aquestes dades no actualitzades en el RELI, aporto la
documentació següent:
Punt 6.- DOCUMENTACIÓ JA PRESENTADA (si s’escau)
CERTIFICO:
1. Que les escriptures sol·licitades en el Plec de Clàusules Particulars regulador d’aquesta licitació
per tal d’acreditar la personalitat i capacitat del Licitador no han estat modificades respecte a
les que l’EMPRESA MUNICIPAL PER A LA FORMACIÓ OCUPACIONAL I L’OCUPACIÓ, SL te en el
seu poder, presentades en data ................................... per tal de participar en el procediment
........................................................................................
2. Que la targeta del número d’identificació fiscal és la que l’EMPRESA MUNICIPAL PER A LA
FORMACIÓ OCUPACIONAL I L’OCUPACIÓ, SL ja te en el seu poder, presentada en data
........................... per tal de participar en el procediment .............................
3. Que els documents acreditatius de la meva representació com a signant de la proposició no
han estat modificats ni revocats respecte els que EMPRESA MUNICIPAL PER A LA FORMACIÓ
OCUPACIONAL I L’OCUPACIÓ, SL te en el seu poder, presentats en data ........................ per tal
de participar en el procediment.
Punt 7.- DECLARACIO DE PERTENÇA A UN GRUP EMPRESARIAL SEGONS L’ARTICLE 42 DEL CODI DE
COMERÇ
DECLARO: (l’opció marcada)
Que l’empresa licitadora a la qual representa, no pertany a cap grup d’empreses.
Que l’empresa licitadora a la qual representa, pertany al grup d’empreses
denominat:.................................................................................... En aquest cas indicar:
No concorren a la licitació altres empreses del Grup que es trobin en alguns
dels supòsits de l’article 42.1 del Codi de Comerç.
Si concorren a la licitació altres empreses del Grup que es trobin en alguns dels
supòsits de l’article 42.1 del Codi de Comerç. (indicar nom de les altres
empreses).
I en prova de conformitat, signo aquest escrit, a ………… de ……………….. de ………
Signatura

ANNEX 2.- MODEL D’OFERTA ECONÒMICA
En/Na.................................................................................... amb DNI núm..........................,
amb domicili a efectes de notificació a ............................., carrer ..............................................
................................., núm. ....... en nom propi o en representació de ........................................
......................, amb NIF núm..............................., en la seva condició de ...................................
Assabentat de l’anunci publicat al Perfil del contractant de l’ Empresa Municipal per a la
Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL, en relació a la licitació del contracte de SERVEIS DE
MANTENIMENT DELS SISTEMES INFORMÀTICS I DE TELEFONIA DE L’EMPRESA MUNICIPAL PER
A LA FORMACIÓ OCUPACIONAL I L’OCUPACIÓ, SL AL CENTRE DE L’AVDA.CALDERÒ, 39 de
conformitat amb el Plec de Clàusules relatiu a l’expedient 2/2016 em comprometo a prestar
els serveis objecte del procediment de contractació, pel preu que es detalla a continuació.
Que la meva oferta econòmica (IVA no inclòs) és la següent:
.......................................... EUROS

Aquesta oferta econòmica inclou el subministraments de peces de recanvi i manteniment
necessari pel correcte funcionament de l’objecte del contracte per import de 2.940 euros
segons s’estableix al punt 6 del plec de clàusules.
Termini de validesa de l’oferta: ............. mesos.
(El termini ofertat no podrà ser inferior al de licitació, que és de quatre mesos des de l’obertura
de les ofertes).

(Lloc i data)
Signatura

