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PRESENTACIÓ DE PROPOSTES EN ELS PROCEDIMENTS OBERTS SIMPLIFICATS
ABREUJATS (art. 159.6 de la LCSP)
Les ofertes de les empreses es presentaran a través del Registre Electrònic de l’Ajuntament de Gavà
(https://eseu.gavaciutat.cat). El document de l’oferta s’adjuntarà encriptat per assegurar que el
contingut sigui secret.
Finalitzat el termini per presentar les proposicions, l’empresa presentarà a través del Registre
Electrònic la contrasenya per desencriptar el fitxer que conté l’oferta.

A. INSTRUCCIONS ENCRIPTACIÓ DE L’OFERTA
(Exemple utilitzant l’eina gratuïta 7-Zip)
1. Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre l'arxiu a comprimir i, al menú desplegable,
seleccioneu 7-Zip - Afegir a l'arxiu.
2. S’obrirà una finestra amb diferents opcions.
3. Trieu el format del fitxer i introduïu la contrasenya d’encriptació.

4. Accepteu.
5. Es crearà un fitxer comprimit a la mateixa carpeta del fitxer original. Aquest fitxer és el que
es presentarà a l’Ajuntament mitjançant el Registre Electrònic.
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B. PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA A TRAVÉS DEL REGISTRE ELECTRÒNIC
Com indica el clausulat del Plec administratiu: “L’oferta l’ha de signar el representant o apoderat de
l’empresa, però la presentació de l’oferta a través del Registre Electrònic la pot fer qualsevol persona
autoritzada per l’empresa licitadora”.
1. Accediu al Registre Electrònic a través de la seu electrònica de l’Ajuntament
(https://eseu.gavaciutat.cat).

2. Per identificar-vos teniu dues opcions:
• Certificat digital
• idCat Mòbil
3. Si disposeu d'un certificat digital o d'idCat Mòbil, identifiqueu-vos i ompliu el formulari.
4. Si no disposeu de cap dels dos sistemes, podeu donar-vos d'alta al servei idCat Mòbil
mitjançant aquest mateix formulari i fer la tramitació de forma immediata.
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Si ja disposes
d'idCAT Mòbil,
IDENTIFICA'T AQUÍ

Si no disposes
D'idCAT Mòbil i vols
obtenir-lo,
CLICA AQUÍ

Si ja disposes de
certificat digital,
CLICA AQUÍ

5 . Quan ja estigueu identificats, podeu omplir el formulari per presentar la proposta al Registre
Electrònic.
IMPORTANT: Al camp “Assumpte” del formulari del registre d’entrada es farà constar la
identificació de l’expedient d’acord amb el format següent: LICITACIÓ, seguit del número i nom de
la licitació. Exemple: “LICITACIÓ 05/2018 RECOLLIDA I DESTRUCCIÓ DE DOCUMENTACIÓ
CONFIDENCIAL”.
6. Adjunteu el fitxer que conté la proposta encriptada.
7. Reviseu les dades i, si tot és correcte, cliqueu “ENVIAR”.
8. Rebreu un justificant per correu electrònic amb les dades de la presentació de la vostra proposta
al Registre General.
9. Finalitzat el termini per presentar les proposicions (dia i hora), haureu de presentar a través del
Registre Electrònic la contrasenya per desencriptar el fitxer que conté la proposta.
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C. PRESENTACIÓ DE LA CONTRASENYA A TRAVÉS DEL REGISTRE ELECTRÒNIC
Segons indica el clausulat del Plec administratiu:
1.-Molt Important: Els licitadors no poden enviar la contrasenya per desencriptar la seva oferta fins
que s’hagi superat l’hora i data límit de presentació d’ofertes. Si envien la contrasenya dins d’aquest
termini quedaran exclosos de la licitació per no garantir els secret de les ofertes.
2.- Finalitzat el termini de presentació d’ofertes en concret dia i hora –que s’indica en el perfil del
contractant--, els licitadors enviaran la contrasenya per desencriptar la documentació que conté la
seva oferta fins a les 9:30 hores del dia següent.

Per enviar la contrasenya de desencriptació heu de seguir els passos de l’1 al 4 de l’apartat B d’aquest
‘Annex 2’.
5. Quan ja estigueu identificats, podeu omplir el formulari per presentar la contrasenya de
desencriptació de la proposta al Registre Electrònic.
IMPORTANT: Al camp “Assumpte” del formulari del registre d’entrada es farà constar la
identificació de l’expedient d’acord amb el format següent: CONTRASENYA DE DESENCRIPTACIÓ.
LICITACIÓ, seguit del número i nom de la licitació. Exemple: “CONTRASENYA DESENCRIPTACIÓ.
LICITACIÓ 05/2018 RECOLLIDA I DESTRUCCIÓ DE DOCUMENTACIÓ CONFIDENCIAL”.
6. Al camp “Sol·licito” del formulari del registre d’entrada es farà constar la contrasenya de
desencriptació.
7. Reviseu les dades i, si tot és correcte, cliqueu “ENVIAR”.
8. Rebreu un justificant per correu electrònic amb les dades de la presentació del document al
Registre General.

17/10/2018

V 03 (Art. 159.6 LCSP)

Página 5 de 5

