Guia de presentació telemàtica d’ofertes
El Portal de contractació pública ofereix als licitadors l’opció de realitzar la
presentació de les seves ofertes de forma electrònica.
Trobareu disponible l’enllaç “Presentació d’ofertes” per als expedients que hagin
estat habilitats per a la presentació electrònica per part dels seus òrgans de
contractació.
A continuació es descriuen dos casos: la presentació d’una oferta en un contracte
sense lots i la presentació d’una oferta en un contracte amb lots.

CONTRACTE SENSE LOTS
Pas 1 de 3. Introduir dades del licitador
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En el primer pas s’informen les dades de l’empresa licitadora, les quals es recullen
en dos apartats:
1. Dades de l’empresa. En aquest apartat s’introdueixen les dades que
identifiquen l’empresa que presenta l’oferta.
2. Dades de contacte. En aquest apartat s’introdueixen els noms i
cognoms de la persona de contacte, així com les seves dades de contacte
(telèfon i correu).

Pas 2 de 3. Introduir dades de l’oferta

En el segon pas s’informen les dades de l’oferta, les quals es recullen en dos
apartats:
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1. Dades de l’oferta. En aquest apartat s’introdueixen les dades
d’identificació de l’oferta i les dades econòmiques. Cal tenir en compte les
següents indicacions:
- L’identificador de l’oferta permet introduir el codi emprat pel licitador
internament per referir-se a l’oferta de manera unívoca.
- Tots els imports s’han d’introduir sense separadors de milers. Els imports
amb decimals s’introduiran utilitzant com a separador la coma i amb un
màxim de dos dígits.
- En el cas d’estar exempt d’IVA, s’ha d’indicar a la casella corresponent
“Exempt d’IVA”. En marcar aquesta casella, el camp “Conceptes impositius”
queda inactiu i es posa a zero.
- Qualsevol aclariment addicional que el licitador consideri es pot indicar en
el camp Observacions.
2. Documents. En aquest apartat s’adjunta el fitxer que forma part de
l’oferta.
- Es pot adjuntar un arxiu comprimit amb tot el contingut que es vulgui
presentar. Dintre del arxiu comprimit es poden incloure tants documents
com sigui necessari fins a un màxim de 10 MB totals per oferta. Com a
mínim s’ha d’adjuntar un document.
- S’admeten els formats més habituals de documents (pdf, zip,etc...)

Pas 3 de 3. Confirmar i signar
En el tercer pas es mostren les dades informades per l’usuari per a la seva
confirmació.
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Signar i enviar
Si totes les dades són correctes, el tercer pas a realitzar és signar l’oferta. Les
empreses licitadores hauran de signar les seves ofertes emprant un certificat digital
de signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de
signatura electrònica emès o admès pel Consorci AOC.
En el moment de firmar apareix una pàgina amb les instruccions a seguir, per tal
de firmar amb el signador centralitzat del Consorci AOC. En concret, apareixerà una
nova finestra amb una descàrrega automàtica d’un arxiu amb extensió .jnlp, a la
nova pàgina apareixeran les instruccions pertinents per signar l’oferta:
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Com se signa una oferta?
En prémer el botó ‘Signar i enviar’ l’aplicació mostra la pàgina amb les instruccions
a seguir, per tal de firmar amb el signador centralitzat del Consorci AOC. En
concret, apareixerà una nova finestra amb una descàrrega automàtica d’un arxiu
amb extensió .jnlp.

Una vegada executat l’arxiu descarregat i escollida la identificació per signar l’arxiu,
la pàgina rebrà la signatura i procedirà amb l’enviament de l’oferta:
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Atenció:

en cas de signar amb DNI electrònic, recordeu que cal utilitzar el certificat
de signatura i no el d’autenticació, altrament la signatura no serà acceptada.

Les dades presentades pel licitador al formulari de presentació, juntament amb els
arxius annexats s’empaqueten, es signen i s’envien a l’òrgan de contractació
corresponent mitjançant la Plataforma, deixant constància del seu enviament en el
Registre Corporatiu de la Generalitat.
Algunes consideracions que cal tenir en compte:
- Només s’accepta l’enviament d’una oferta per CIF a cada anunci.
- La modalitat de signatura admesa és la signatura electrònica avançada
basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica emès
o admès pel Consorci AOC. El certificat ha de ser vàlid i no caducat. El
certificat ha de ser de com a mínim de nivell 3.

- Queda sota responsabilitat de cada òrgan de contractació la constatació
posterior dels poders de la persona que signa l’oferta, podent considerar-la
no vàlida si no te la capacitat legal corresponent.
- El termini de fi de presentació d’ofertes de cada expedient es publica al
Portal. La Plataforma permetrà la presentació de les ofertes enviades fora de
termini, deixant constància d’aquest fet en el comprovant de presentació.
Quedarà a consideració de cada òrgan de contractació l’acceptació de l’oferta
presentada.
Fi del procés. Confirmació de l’enviament
Si la tramesa de l’oferta s’ha realitzat correctament, es mostra el comprovant de
presentació, en el qual hi consta la data i hora de presentació i el número de
registre d’entrada al Registre Corporatiu de la Generalitat, les dades de
l’expedient i les dades de l’oferta presentada.

Guardeu aquest comprovant com a justificant de la presentació realitzada
mitjançant el botó “Descarregar justificant”, us descarregarà el document justificant
de la presentació realitzada.
En cas de qualsevol error , l’oferta no es tramitarà i es mostrarà un missatge
avisant l’usuari i informant de la causa de l’error.
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CONTRACTE AMB LOTS
La presentació d’ofertes en un contracte amb lots permet introduir i adjuntar les
dades de presentació per cadascun del lots als quals es presenti el licitador i
finalment signar tot en una mateixa presentació. En el cas de contractes amb lots
es permet fer una presentació per lot per un mateix CIF. El licitador pot escollir fer
una única presentació que inclogui tots el lots als quals es presenta, o fer diferents
presentacions, cadascuna per un lot.

Pas 1 de 3. Introduir dades del licitador

En el primer pas s’informen les dades de l’empresa licitadora, les quals es recullen
en dos apartats:
1. Dades de l’empresa. En aquest apartat s’introdueixen les dades que
identifiquen l’empresa que presenta l’oferta.
2. Dades de contacte. En aquest apartat s’introdueixen els noms i cognoms
de la persona de contacte, així com les seves dades de contacte (telèfon i
correu).

Pas 2 de 3. Introduir dades de l’oferta
En el segon pas s’informen les dades de l’oferta, les quals es recullen en tres
apartats:
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1. Nou lot. Permet seleccionar el lot pel qual es presenten les dades.

2. Dades de l’oferta. En aquest apartat s’introdueixen les dades d’identificació de
l’oferta i les dades econòmiques pel lot seleccionat. Cal tenir en compte les
següents indicacions:
- L’identificador de l’oferta permet introduir el codi emprat pel licitador
internament per referir-se a l’oferta de manera unívoca.
- Tots els imports s’han d’introduir sense separadors de milers. Els imports
amb decimals s’introduiran utilitzant com a separador la coma i amb un
màxim de dos dígits.
- En el cas d’estar exempt d’IVA, s’ha d’indicar a la casella corresponent
“Exempt d’IVA”. En marcar aquesta casella, el camp “Conceptes impositius”
queda inactiu i es posa a zero.
- Qualsevol aclariment addicional que el licitador consideri, es pot indicar en
el camp Observacions.
3. Documents. En aquest apartat s’adjunta el fitxer que forma part del lot. Es pot
adjuntar un arxiu comprimit amb tot el contingut que es vulgui presentar.
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- Es pot adjuntar un arxiu comprimit amb tot el contingut que es vulgui
presentar. Dintre del arxiu comprimit es poden incloure tants documents
com sigui necessari fins a un màxim de 10 MB totals per oferta. Com a
mínim s’ha d’adjuntar un document.
- S’admeten els formats més habituals de documents (pdf, zip, etc...)
- Els documents comuns a tota l’oferta es poden adjuntar una única vegada
en un dels lots presentats, excepte que hi hagi altres indicacions explícites
en els plecs.

En guardar el lot,
- a la capçalera de la pàgina es mostra el llistat del lots que vagi editant
l’usuari. Per cada lot de la llista es permet esborrar-lo de la presentació i
revisar-lo.
-

El formulari d’edició de lot es mostra en blanc preparat per a introduir les
dades d’un nou lot.

-

El procés s’anirà repetint per cada lot que es vulgui presentar.
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Pas 3 de 3. Confirmar i signar
En el tercer pas es mostren les dades informades per l’usuari per a la seva
confirmació.

Signar i enviar
Si totes les dades són correctes, el tercer pas a realitzar és signar l’oferta. Les
empreses licitadores hauran de signar les seves ofertes emprant un certificat digital
de signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de
signatura electrònica emès o admès pel Consorci AOC.

Com se signa una oferta?
En prémer el botó ‘Signar i enviar’ l’aplicació mostra la pàgina amb les instruccions
a seguir, per tal de firmar amb el signador centralitzat del Consorci AOC. En
concret, apareixerà una nova finestra amb una descàrrega automàtica d’un arxiu
amb extensió .jnlp.
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Una vegada executat l’arxiu descarregat i escollida la identificació per signar l’arxiu,
la pàgina rebrà la signatura i procedirà a l’enviament de l’oferta:
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Atenció:

en cas de signar amb DNI electrònic, recordeu que cal utilitzar el certificat
de signatura i no el d’autenticació, altrament la signatura no serà acceptada.

Les dades presentades pel licitador al formulari de presentació, juntament amb els
arxius annexats s’empaqueten, es signen i s’envien a l’òrgan de contractació
corresponent mitjançant la Plataforma, deixant constància del seu enviament en el
Registre Corporatiu de la Generalitat.
Algunes consideracions que cal tenir en compte:
- Només s’accepta l’enviament d’una oferta per CIF a cada anunci i lot.
- La modalitat de signatura admesa és la signatura electrònica avançada
basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica emès
o admès pel Consorci AOC. El certificat ha de ser vàlid i no caducat. El
certificat ha de ser de com a mínim de nivell 3.
- Queda sota responsabilitat de cada òrgan de contractació la constatació
posterior dels poders de la persona que signa l’oferta, podent considerar-la
no vàlida si no te la capacitat legal corresponent.
- El termini de fi de presentació d’ofertes de cada expedient es publica al
Portal. La Plataforma permetrà la presentació de les ofertes enviades fora de
termini, deixant constància d’aquest fet en el comprovant de presentació.
Quedarà a consideració de cada òrgan de contractació l’acceptació de l’oferta
presentada.
Fi del procés. Confirmació de l’enviament
Si la tramesa de l’oferta s’ha realitzat correctament, es mostra el comprovant de
presentació, en el qual hi consta la data i hora de presentació i el número de
registre d’entrada al Registre Corporatiu de la Generalitat, les dades de
l’expedient i les dades de l’oferta presentada.

Guardeu aquest comprovant com a justificant de la presentació realitzada
mitjançant el botó “Descarregar justificant”, us descarregarà el document justificant
de la presentació realitzada.
En cas de qualsevol error , l’oferta no es tramitarà i es mostrarà un missatge
avisant l’usuari i informant de la causa de l’error.
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