AMB INFORMACIÓ 07. Serveis informàtics per al desenvolupament de nous mòduls i eines per a la
gestió del sistema d’informació i tarifació social
Anunci de licitació
CPS 08/2021

ANUNCI
D’AMB Informació i Serveis, SA pel qual es fa pública la licitació d'un contracte per a la
prestació dels serveis informàtics per al desenvolupament de nous mòduls i eines per a
la gestió del sistema d’informació i tarifació social (exp. CPS 08/2021).

-1 Entitat adjudicadora
a)

Organisme: AMB Informació i Serveis, SA.

b)

Número d’identificació: 8200335010

c)

Dependència que tramita l'expedient: AMB Informació i Serveis, SA

d)

Tipus de poder adjudicador: Poder Adjudicador No Administració Pública

e)
Principal activitat del poder adjudicador: D'acord amb els seus Estatuts, AMB
INFORMACIÓ té per objecte, sumàriament, (i) la informació i difusió al ciutadà de l’oferta
de transport públic de viatgers i la mobilitat en l’àmbit metropolità de Barcelona, (ii) la
promoció del transport públic metropolità, (iii) la gestió i tramitació de documentació
i/o títols per a la prestació de la tarifació social del transport i per al servei públic de
transport adaptat a persones amb mobilitat reduïda severa, (iv) gestionar l’atenció
ciutadana en l’àmbit del transport i mobilitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i (v)
la gestió d’informació telefònica metropolitana, així com altres aspectes relacionats amb
aquests serveis.
g)

Número d'expedient: CPS 08/2021

-2 Obtenció de la documentació i informació
a)

Entitat: AMB Informació i Serveis, SA.

b)

Domicili: Via Laietana, 33 4t 1a

c)

Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08003.

d)

Codi NUTS: ES511

e)

Telèfon: 932918090.

f)

Adreça electrònica: administracio@ambinformacio.cat.

g)

Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/AMBInformacio
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h)

Data límit d'obtenció de documents (*) i informació:
h.1.Data límit obtenció documents: fins a les 12 hores del dia que es compleixin
quinze dies naturals a partir de l’endemà de la data de publicació al Perfil del
Contractant o de la data que s’indiqui a l’anunci de convocatòria.
h.2. Data límit per demanar informació: 12 dies abans del transcurs del termini
de presentació de les proposicions.

(*)= En tot cas, els documents són accessibles al perfil de contractant abans
esmentat.
Horari d’atenció: Laborables de Dilluns a Divendres de 9h a 14 h.
-3 Objecte del contracte
a)

Descripció de l'objecte: Serveis informàtics per al desenvolupament de nous
mòduls i eines per a la gestió del sistema d’informació i tarifació social (SITS ONE)

b)

Admissió de pròrroga: No.

c)

Divisió en lots i número de lots/d’unitats: No.

d)

Lloc d'execució: àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

e)

Termini d'execució: 24 mesos a partir de la signatura del contracte.

f)

Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.

g)

Codi CPV: 72200000-7 Serveis de programació de software i consultoria.

h)

Codi NUTS: ES511

-4 Tramitació i procediment
a)

Tipus d’expedient: serveis.

b)

Tramitació: ordinària

c)

Procediment: obert

e)

S’aplica un acord marc: No.

f)

S’aplica una subhasta electrònica: No.

-5 Pressupost de licitació
a)

Pressupost base de licitació sense IVA: 210.000,00 €
IVA del pressupost base de licitació (21%): 44.100,00 €
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Total pressupost base de licitació amb IVA: 254.100,00 €
b)

Valor estimat del contracte: 210.000,00 euros sense IVA

-6 Admissió de variants: No

-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: Sí. (5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA)

-8 Requisits específics del contractista
a)

Classificació: No aplica

b)
Solvència: Veure apartat G “Solvència i Classificació Empresarial”, del quadre de
característiques del contracte, del Plec Clàusules Particulars.
c)
Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del
servei a una professió determinada: No

-9 Criteris d’adjudicació: Veure plecs.
9.1. Per a la proposta subjecte a criteris automàtics, fins a 51 punts desglossada en:
9.1.1. Proposta econòmica: fins a 51 punts.
9.2. Per a la proposta tècnica, fins a 49 punts, segons el següent detall:
H.2.B.1.- Solució funcional i tècnica (fins a 22 punts)
H.2.B.2.- Partnerships i certificacions d’empresa (fins a 8 punts)
H.2.B.3.- Equip de treball (fins a 14 punts)
H.2.B.4.- Metodologia (fins a 5 punts)
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: No

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No

-12 ACP aplicable al contracte? Si
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-13 Presentació de les ofertes
a)

Data límit de presentació: fins a les 12 hores del dia que es compleixin quinze
dies naturals a partir de l’endemà de la data de publicació al Perfil del
Contractant o de la data que s’indiqui a l’anunci de convocatòria.

b)

Documentació que cal presentar:
Veure Clàusula Onzena, Plecs de Clàusules Particulars
Sobre A: Documentació General
.- Document europeu únic de contractació (DEUC) segons l’establert
a l’article 140.1.a) de la LCSP.
-

Acreditar estar en disposició de les següents certificacions,
mitjançant certificacions i/o documentació equivalent emesa per
l’entitat corresponent degudament autoritzada i vigent a data de
finalització de presentació de l’oferta:

•

Gold Data Analytics

•

Gold Application Development

•

Gold Collaboration and Content

•

Gold Application Integration

.- Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols (només per
empreses estrangeres)
.- Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals
.- Declaració relativa al tractament de dades personals

Sobre B: Proposta Tècnica - Documentació corresponent a criteris avaluables en
funció d’un judici de valor.
Sobre C: Proposta Econòmica i altres criteris d’aplicació automàtica Documentació corresponent a criteris avaluables mitjançant l’aplicació de
fórmules aritmètiques.
c)

Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació presencial: No
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c.2) Presentació Electrònica: Sí. Mitjançant l’eina del Sobre Digital (eLicita).
d)

Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: No aplica.
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: No aplica.

e)

S’utilitzen les comandes electròniques: No.

f)

S’accepta la facturació electrònica: No.

g)

S’utilitza el pagament electrònic: Sí

h)

Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: No
aplica.

i)

Criteris objectius de selecció dels candidats: Veure Clàusula Onzena i apartat H
del quadre de característiques del contracte, del Plec de Clàusules Particulars.

j)

Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la reducció
progressiva del nombre d’ofertes o solucions) No.

k)

Termini en que el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: sis mesos des
de la data límit declarada de recepció d’ofertes.

-14 Obertura de proposicions:
a) Entitat: AMB Informació i Serveis, SA.
b) Lloc: Via Laietana, 33 4t 1a. 08003. Barcelona. En el cas de realitzar-se
virtualment per mitjans electrònics s’avisarà oportunament als licitadors en el
Perfil del Contractant sobre com procedir.
c) Data: l’obertura de les proposicions es notificarà oportunament mitjançant el
perfil del contractant.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L’acte d’obertura del sobre C és
públic.

-15 Despeses d'anunci: no

-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català/castellà
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- 17 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons
de la Unió Europea: No
Barcelona, a data de signatura electrònica.

Cristina Farré Garrés
Directora d’AMB INFORMACIÓ I SERVEIS S.A.
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