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Clàusula 1. Objecte i règim jurídic del contracte
L’objecte del contracte és la prestació dels serveis de manteniment i evolució d’aplicacions
informàtiques (AM) de la Direcció d’Informació de Base i Cartografia de l’Ajuntament de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.
En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible
següents:





Objecte del contracte amb eficiència social
Informació de la subcontractació en la fase de licitació i d’execució
Pagament del preu a les empreses subcontractades
Mesura a favor dels drets laborals de les persones treballadores que executen el
contracte mitjançant la valoració de la contractació indefinida.

En la preparació d’aquest contracte s’ha sol·licitat informació a les següents empreses sobre
l’estimació dels preus dels diferents perfils inclosos als serveis AM per a cadascuna d’elles:











ALTRAN
APSL
ATOS
BETTER CONSULTANTS
BIRCHMAN
CAST INFO
CONCATEL
CONNECTIS
CONVISTA
DAVINCI
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DELOITTE
E_TICS
ES._LOGICALIS
EVERIS
IBERMATICA
ICE
IECISA
INDRA
ITHINK
NEXUS GEOGRAPHICS
OMITSIS
OPENTRENDS
SEIDOR
SOPRA STERIA
TECHEDGE
T-SYSTEMS
VASS
VILT-GROUP
WORDLINE

La descripció dels serveis que conformen l’abast del contracte es detalla de forma exhaustiva a
l’apartat 4 del plec de prescripcions tècniques, i, a mode de resum inclou els següents serveis:
-

Servei
Servei
Servei
Servei

de manteniment correctiu
de manteniment recurrent
d’oficina tècnica
de transició

L’objecte d’aquest contracte no es divideix en lots perquè no es donen les condicions tècniques
necessàries per a una eventual dispersió o descoordinació de les prestacions incloses en
l’objecte del present contracte, que garanteixin l’obtenció d’ofertes més avantatjoses per a la
correcta execució pública de les mateixes, ni tampoc es pot considerar adequat als interessos
públics que formin part d’una unitat funcional amb altres prestacions que es pugui arribar a
licitar en breu des d’aquesta direcció.
La documentació incorporada a l’expedient, que té naturalesa contractual, és el plec de
prescripcions tècniques particulars on es detallen les especificacions tècniques pertinents.
Aquest contracte té naturalesa administrativa i se sotmet a la legislació de contractes del
sector públic i al Plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament de Barcelona de 31
d’octubre de 2014, publicat en el BOP de 21 de novembre (a partir d’ara, denominat “Plec de
clàusules generals”), al Decret d’alcaldia de 24 d’abril de 2017 sobre la contractació pública
sostenible publicat en la Gaseta municipal del dia 28 d’abril.
També li és d’aplicació el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual es reconeix
clàusula essencial dels contractes públics municipals que els licitadors, contractistes o
subcontractistes, o empreses filials o empreses interposades no tenen relació econòmica ni
financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal; i, el Decret d’Alcaldia S1/D/2017-2133,
d’aprovació de la Instrucció per a la regulació de les fórmules de valoració del preu en la
contractació pública municipal, publicat a la Gaseta municipal del dia 29 de juny de 2017.
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Clàusula 2. Pressupost de licitació i valor estimat del
contracte
1. El pressupost total de licitació, que determina la competència de l’òrgan de contractació, és
el de 451.238,05 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 372.924,01 euros
pressupost net i 78.314,04 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima
per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació.
La quantia d’aquest contracte es determina en funció de preus unitaris. Els preus que ofereixin
els licitadors no podran superar els següents imports unitaris màxims/per tecnologia:
Serveis de Manteniment correctiu
Perfils
Gestor de servei /Cap de projecte

Preu/hora
IVA exclòs
73,12

Preu/hora
IVA inclòs
88,48 €

Analista/Arquitecte J2EE

49,66

60,09 €

Analista programador J2EE

36,02

43,58 €

Programador J2EE

27,24

32,96 €

Serveis de Manteniment recurrent
Perfils
Gestor de servei/Cap de projecte
Analista/Arquitecte J2EE/
Responsable tècnic de seguretat
Analista programador J2EE
Programador J2EE

Preu/hora
IVA exclòs
73,12

Preu/hora
IVA inclòs
88,48 €

49,66

60,09 €

36,02

43,58 €

27,24

32,96 €

Preu/hora
IVA exclòs

Preu/hora
IVA inclòs

Servei d’Oficina Tècnica
Perfils
Gestor de servei/Cap de projecte

73,12

88,48 €

Analista/Arquitecte J2EE/
Responsable tècnic de seguretat

49,66

60,09 €

Analista programador J2EE

36,02

43,58 €

En cas que algun licitador en la seva proposta oferís imports unitaris superiors als assenyalats
en les anteriors taules, quedarà exclòs de la licitació per haver superat els preus màxims de
licitació.
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L’import d’adjudicació del contracte serà l’import del pressupost total de la licitació,
el qual s’anirà consumint en funció dels preus unitaris oferts per l’empresa
adjudicatària per aquest contracte.
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte, i els
preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules
administratives generals, i anirà amb càrrec als pressupostos i les partides següents:
Any

Pos.
Pressupostària

C.
Orgànic

Import net

%
IVA

Import IVA

2018

D/22799/92612

0900

59.515,26 €

21

12.498,20 €

72.013,46 €

2019

D/22799/92612

0900

129.143,82 €

21

27.120,20 €

156.264,02 €

2020

D/22799/92612

0900

129.143,82 €

21

27.120,20 €

156.264,02 €

2021

D/22799/92612

0900

55.121,11 €

21

11.575,44 €

66.696,55 €

Import total

Import total

451.238,05 €

En els supòsits previstos legalment, aquestes anualitats es reajustaran amb la conformitat del
contractista o per raons d’interès públic, només amb el tràmit d’audiència i l’informe de la
Intervenció.
L’Institut no resta obligat a exhaurir l’esmentat import en atenció a què les factures i/o les
certificacions, un cop finalitzat el contracte, podrien ascendir a una quantitat inferior a la
inicialment prevista.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos
municipals.
2. El valor estimat (VE) del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la
publicitat és de 734.287,85 euros, sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit.

Any

VE prestació

VE eventuals
pròrrogues

VE modificacions
amb increment de
cost

SUMA

2018

59.515,26 €

9.718,78 €

69.234,04 €

2019

129.143,82 €

21.089,05 €

150.232,87 €

2020

129.143,82 €

21.089,05 €

150.232,87 €

2021

55.121,11 €

74.022,71 €

21.089,05 €

150.232,87 €

2022

129.143,82 €

21.089,05 €

150.232,87 €

2023

55.121,11 €

9.001,22 €

64.122,33 €

258.287,64 €

103.076,20 €

734.287,85 €

TOTAL

372.924,01 €

*Als efectes de l’art. 88 del TRLCSP en concordança amb l’art. 106 de l’esmentat Text refós, es consigna l’import màxim que el
contracte pot assolir d’acord amb la totalitat de modificacions previstes a la clàusula 20 del present plec, no resultant així vinculant la
distribució per anualitats en funció de les necessitats reals que esdevinguin durant l’execució del contracte.
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Clàusula 3. Termini d'execució
La durada de les prestacions s’iniciarà a partir del 1 de juny de 2018, o a partir del dia següent
a la seva formalització, i tindrà una durada màxima de 3 anys.
La vigència del present contracte podrà prorrogar-se, per acord de l’òrgan de contractació
adoptat un mes abans de la finalització de la vigència del contracte o de les seves pròrrogues,
fins a un màxim de 24 mesos addicionals. Aquest acord de l’òrgan de contractació serà
obligatori per l’empresari.

Clàusula 4. Òrgan de contractació. Perfil de contractant.
Expedient de contractació i procediment d'adjudicació
1. L’òrgan de contractació és la Gerència de l’Institut Municipal d’Informàtica i l’interlocutor per
aquest contracte és un/a tècnic/a de la Direcció de Desenvolupament de l’Institut Municipal
d’Informàtica de Barcelona, telèfon 93 291 81 62, correu electrònic rlopez@bcn.cat adreça
social Tànger 98, 12 planta (08018) Barcelona.
2. El perfil de contractant es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
3. L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.
4. El present contracte s'adjudicarà per procediment obert.

Clàusula 5. Publicitat de la licitació
1. La licitació es remetrà a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea i posteriorment es
publicarà mitjançant anunci en el perfil de contractant. La data de finalització de la presentació
de les proposicions no podrà ser abans de 40 dies naturals a comptar des de la data de
remissió de l’anunci a l’Oficina de Publicacions de la Unió. També es publicarà un anunci al
Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), amb una antelació mínima de 15 dies naturals a l'assenyalat
com a últim per a la presentació de les proposicions, on es farà constar la data de la tramesa
de l'anunci al DOUE
2. L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació a càrrec de l’adjudicatari en els
diaris o butlletins oficials, o en altres mitjans de difusió, serà de 2.500,00 euros.

Clàusula 6. Requisits de capacitat, aptitud i solvència dels
licitadors.
1. Estan capacitades per contractar amb aquest Institut les persones físiques o jurídiques, amb
condició d'empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no
estiguin incorregudes en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar
determinats a la legislació vigent.
En aplicació del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 els licitadors, contractistes,
subcontractistes o empreses filials o empreses interposades d’aquest contracte públic no poden
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realitzar operacions financeres en paradisos fiscals -segons la llista de països elaborada per les
Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora
d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes
de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
L'activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons
resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d'una organització
amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, els empresaris
hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui
exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
2. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d'empresaris que es constitueixi
temporalment a aquest efecte.
Les unions temporals d’empresaris (UTE) han d’acreditar la classificació o la solvència exigida
en aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents.
3. Els licitadors han d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica i professional
mínima següents:
3a) solvència econòmica i financera:
La xifra anual de negocis durant els tres últims anys ha de tenir un valor mínim de 200.000,00
euros. En cas que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui
inferior a tres anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas que aquesta
data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional.
3b) Solvència tècnica o professional
L’import anual, sense incloure els impostos, que el licitador ha d’acreditar com a executat
durant l’any de superior execució en el decurs dels últims cinc anys en serveis de naturalesa
igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de
100.000,00 euros. En cas que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa
licitadora sigui inferior a tres anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el
cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional.
Els licitadors hauran d’acreditar haver participat en 2 projectes similars en les tecnologies
establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques en els 5 anys anteriors, indicant-ne l’import,
el percentatge de participació, les dates i el destinatari públic o privat.
Els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte
els mitjans personals i/o materials com a mínim amb l’experiència professional i coneixements
tecnològics per a cada perfil tal i com es requereix a l’apartat 10.11 del plec de prescripcions
tècniques.
Mesura social.Informació de la subcontractació en la licitació:
El contractista podrà subcontractar com a màxim un 60% del preu de licitació, impostos
exclosos.
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L’empresa licitadora ha d’informar amb quines empreses pretén realitzar parts de l’objecte del
contracte en qualitat de subcontractistes. Ha d’identificar el nom o denominació social de les
empreses, el NIF i la part de l’objecte del contracte que realitzaria cada empresa
subcontractada així com la estimació del percentatge del preu total del contracte que
executarà.
4. No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació
les empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a
aquest contracte o hagin assessorat o participat en alguna altra manera en la preparació del
procediment de contractació si, aquesta participació, pogués provocar restriccions a la lliure
concurrència, frau en la competència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta
de les empreses licitadores.
5. Les condicions establertes en aquesta clàusula hauran de declarar-se pels mitjans establerts
a la clàusula següent.

Clàusula 7. Documentació que han de presentar els
licitadors
La documentació es presentarà en tres sobres tancats, designats respectivament amb els
números 1, 2A i 2B.
El sobre número 1 ha de contenir el formulari normalitzat de Document Europeu Únic de
Contractació (DEUC) i la declaració responsable en aplicació dels Decrets d’Alcaldia de 19 de
maig de 2016 i de 24 d’abril de 2017. El sobre número 2A ha de contenir la documentació
referida a la part de la proposició que serà valorada aplicant els criteris de judici de valor, i, el
sobre número 2B ha de contenir la documentació referida a la part de la proposició que serà
valorada segons criteris avaluables de forma automàtica.
Aquests sobres han d’estar signats per l’empresa licitadora o persona que la representi, i en el
seu interior s’adjuntarà un full independent que relacioni, ordenats numèricament, els
documents inclosos en cada sobre.
Els licitadors podran indicar en el sobre 2A quina informació de la seva proposició té caràcter
confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l'oferta econòmica. L’òrgan de
contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, informem que les dades personals s’incorporaran al fitxer Tercers de l’Ajuntament de
Barcelona, amb la finalitat de gestionar la contractació municipal. Les dades (identificatives i
de contacte) només seran cedides a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i s’incorporaran a un fitxer
anomenat “Plataforma de Serveis de Contractació Pública” (PSCP) amb la finalitat de publicar
aquesta informació en la PSCP (perfil licitador); els usos previstos d’aquestes dades són el
registre de les dades de contacte de les empreses (i persones físiques) proveïdores dels òrgans
de contractació d’àmbit territorial català que fan servir la PSCP (perfil licitador) i les seves
eines de licitació electrònica. La presentació de les proposicions porta implícit el consentiment
en els tractaments de les dades per les finalitats indicades.
Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pel que fa al fitxer Tercers
presentant sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona,
indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD. Pel que fa al fitxer PSCP presentant
sol·licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació
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Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona o
mitjançant l’adreça electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat
Cadascun dels sobres presentats pel licitador únicament
documentació per a la qual està destinat. D’aquesta manera:



ha

d’incloure

la

La documentació que contingui el sobre núm. 1, no pot incloure cap informació
que permeti conèixer els continguts tant del sobre núm. 2A, com del sobre
núm. 2B.
La documentació que contingui el sobre núm. 2A, no pot incloure cap
informació que permeti conèixer els continguts del sobre núm. 2B.

L’incompliment d’aquestes obligacions implicarà l’exclusió de la licitació.
1. Sobre núm. 1.
A l’exterior ha de figurar la menció "Sobre núm. 1. DEUC, per al procediment relatiu al
contracte que té per objecte els serveis de manteniment i evolució d’aplicacions informàtiques
(AM) de la Direcció d’Informació de Base i Cartografia de l’Ajuntament de Barcelona amb
mesures de contractació pública sostenible, expedient núm. 18000063, tramitat per l’Institut
Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona, presentada per ... amb NIF ..., amb
domicili a efectes de comunicacions ......, telèfon ........, fax ...... e-mail..... ".
El sobre ha de contenir:
1. En aplicació dels Decrets d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 i de 24 d’abril de 2017, pel qual
es reconeixen com a clàusula essencial dels contractes públics municipals que els licitadors,
contractistes, subcontractistes o empreses filials o empreses interposades, no tinguin relacions
econòmiques ni financeres il·legals amb un país considerat paradís fiscal, una declaració
responsable manifestant alternativament que l’empresa que representa:
- No realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons
la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu
defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes
legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda
Pública.
- Té relacions legals amb paradisos fiscals. En aquest supòsit, ha de presentar en aquest
mateix sobre la documentació descriptiva dels moviments financers concrets i tota la
informació relativa a aquestes actuacions. Es donarà publicitat en el perfil de contractant de
què l’empresa ha declarat tenir relacions amb paradisos fiscals.
2. El document DEUC.
Per obtenir el document DEUC, el licitador s’ha de descarregar el fitxer en format xml que es
penjarà al perfil de contractant, guardar-lo en el seu ordinador i anar al servei en línia de la
Comissió Europea, indicar que és un operador econòmic i que vol importar un DEUC, en aquest
moment s’ha d’annexar el document en format xml i seguir les instruccions indicades en
aquest servei en línia (es pot trobar una guia “DEUC: guia d’ús per als licitadors” en el perfil de
contractant).
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la
persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.
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En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta cadascun dels empresaris
ha de presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informació requerida en les
parts II a V del formulari. A més del DEUC, aquestes empreses han d’aportar un document
amb el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicatàries del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la
solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l’article 64 del TRLCSP, ha
d’indicar aquesta circumstància en el DEUC (en la part II, secció C) i presentar altre DEUC
separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri degudament signat.
Segons l’obligació d’informació de la subcontractació prevista en la clàusula 6, l’empresa
licitadora ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i presentar altre DEUC separat per
cadascuna de les empreses que tingui intenció de subcontractar degudament signat emplenant
les parts II a V.
3. Els licitadors hauran de presentar addicionalment:


Una relació de serveis que acreditin una experiència mínima en els darrers 5 anys, de
serveis de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest
contracte i que igualin i superin l’import requerit a l’apartat 3.b) de la clàusula 6a
d’aquest plec.



Una declaració responsable amb el compromís d’adscripció de l’equip mínim requerit a
l’apartat 3.b) de la clàusula 6a d’aquest plec en concordança amb l’apartat 10.11 del
plec de prescripcions tècniques, en cas de resultar adjudicataris.

4. Només per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol: la
participació en la licitació comporta la submissió del licitador i de l’adjudicatari a la jurisdicció
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera
directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
5. L’acreditació de la possessió de la documentació justificativa del compliment dels requisits
exigits en aquest plec els compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més
avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.
6. L’Institut podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de
la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan resulti necessari per al
bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui
inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat
membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents
justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.
2. Sobres núm. 2A i 2B:
Sobre núm. 2A: a l’exterior ha de figurar la menció:
“Sobre núm. 2A. Proposició per al procediment relatiu al contracte que té per objecte els
serveis de manteniment i evolució d’aplicacions informàtiques (AM) de la Direcció d’Informació
de Base i Cartografia de l’Ajuntament de Barcelona amb mesures de contractació pública
sostenible, expedient núm. 18000063, tramitat per l’Institut Municipal d’Informàtica de
l’Ajuntament de Barcelona, presentada per ... amb NIF ..... Documentació acreditativa de les
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referències tècniques per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis
de valor”.
Aquest sobre ha de contenir tota la documentació acreditativa de les referències tècniques per
a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor, assenyalats en
l’apartat 2 de la clàusula “Criteris de valoració de les ofertes i admissibilitat de variants” del
present plec, tant en paper com en format electrònic (pdf).
Sobre núm. 2B, a l’exterior ha de figurar la menció:
“Sobre núm. 2B. Proposició per al procediment relatiu al contracte que té per objecte els
serveis de manteniment i evolució d’aplicacions informàtiques (AM) de la Direcció d’Informació
de Base i Cartografia l’Ajuntament de Barcelona amb mesures de contractació pública
sostenible, expedient núm. 18000063, tramitat per l’Institut Municipal d’Informàtica de
l’Ajuntament de Barcelona, presentada per ... amb NIF.... Proposició econòmica/ documentació
acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels criteris d’adjudicació
avaluables de forma automàtica”.
Aquest sobre ha de contenir l’oferta econòmica, signada pel licitador o persona que el
representi i la documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels
criteris avaluables de forma automàtica assenyalats en l’apartat 1 de la clàusula 9 “Criteris de
valoració de les ofertes i admissibilitat de variants” del present plec, tant en paper com en
format electrònic (pdf).
Mesura social.Per valorar el criteri d’adjudicació d’estabilitat laboral en la plantilla de les persones
que executen el contracte, que es preveu en la clàusula 9a, en el sobre s’ha
d’incloure la declaració corresponent seguint el model que s’adjunta en l’Annex 1.
La proposició econòmica i el compromís dels criteris de valoració avaluables de
forma automàtica s’han d’ajustar als models que s’adjunten com Annex 1 a aquest
plec.

Clàusula 8. Termini per a la
documentació i de les proposicions

presentació

de

la

1. El termini per a la presentació de la documentació exigida serà de com a mínim 40 dies
naturals a comptar des de la data de la remesa de l'anunci al DOUE, sempre que hagin
transcorregut 15 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci oficial
en el BOE.
2. Les proposicions es poden presentar al Departament Administratiu-Financer de l’Institut
Municipal d’Informàtica de Barcelona situat a Barcelona, c/ Tànger, 98, pl. 11ª, 08018 de
Barcelona.
Si l’últim dia és festiu a la ciutat de Barcelona, s’entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil
següent.
També es poden presentar les proposicions per correu postal, sempre dins del termini de
presentació d’ofertes establert. En aquest cas, l’empresa ha de justificar la data d'imposició de
la tramesa en l’oficina postal i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l’oferta,
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mitjançant tèlex, fax, telegrama o per correu electrònic, com a màxim, el darrer dia del termini
de presentació d’ofertes.
La comunicació per correu electrònic anunciant que s’ha remès l’oferta serà vàlida si hi consten
la data de transmissió i recepció del correu electrònic, el contingut íntegre de les
comunicacions, i si s’hi identifiquen de manera fefaent les persones que remeten i les persones
destinatàries. Transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del termini de presentació
de proposicions sense que hagi arribat l’oferta enviada per correu a l’òrgan de contractació,
aquesta no serà admesa en cap cas.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.

Clàusula 9. Criteris de
admissibilitat de variants.

valoració

de

les

ofertes

i

L’oferta econòmicament més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació
cost-eficàcia. S’aplicaran els criteris d’adjudicació següents:
1. Criteris d’adjudicació avaluables automàticament:
El màxim de puntuació que es pot obtenir en base aquests criteris automàtics és de
...................................................................................................................... 51 punts


Preu ofertat

El màxim de puntuació corresponent a aquest criteri és de .................................... 25 punts
La selecció de la millor oferta es fonamenta en una adequada relació entre la qualitat i el preu.
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu unitari/perfil més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost unitari
màxim admissible (és a dir, el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta de
licitadors la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per la
Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017
publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny:

(

)

L’oferta econòmica de cada licitador serà el resultat d’aplicar els preus unitaris
ofertats per cada perfil prenent com a referència la taula següent:
Serveis de Manteniment correctiu
Perfils
Gestor de servei /Cap de projecte

Preu/hora
IVA exclòs
73,12

Preu/hora
IVA inclòs
88,48 €

Analista/Arquitecte J2EE

49,66

60,09 €

Analista programador J2EE

36,02

43,58 €

Programador J2EE

27,24

32,96 €
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Serveis de Manteniment recurrent
Perfils
Gestor de servei/Cap de projecte
Analista/Arquitecte J2EE/
Responsable tècnic de seguretat
Analista programador J2EE
Programador J2EE

Preu/hora
IVA exclòs
73,12

Preu/hora
IVA inclòs
88,48 €

49,66

60,09 €

36,02

43,58 €

27,24

32,96 €

Preu/hora
IVA exclòs

Preu/hora
IVA inclòs

Servei d’Oficina Tècnica
Perfils
Gestor de servei/Cap de projecte

73,12

88,48 €

Analista/Arquitecte J2EE/
Responsable tècnic de seguretat

49,66

60,09 €

Analista programador J2EE

36,02

43,58 €

S’adjunta amb el present plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques, un document on es detallen les taules que justifiquen el
pressupost assignat a cada servei del contracte.
L’oferta econòmica estarà incursa en valors anormals o desproporcionats quan estigui per sota,
en un percentatge del 10%, de la mitjana de les ofertes econòmiques presentades per les
empreses licitadores, o en el cas d’un únic licitador, en un percentatge del 20% respecte el
pressupost net de licitació.
Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es podrà
prescindir de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5%
respecte de l’oferta immediatament consecutiva.
Si el nombre de licitadors és superior al 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es podran
excloure una o les dues ofertes més cares i/o una de les dues ofertes més baixes sempre i
quan una amb l’altre o totes dues amb la que la segueix, tinguin un diferencial superior al 5%.
Si diverses empreses vinculades presenten en una licitació cadascuna la seva respectiva
proposició, tan sols es tindrà en compte per càlcul d’anormalitat l’oferta més baixa d’entre les
presentades per totes aquestes empreses.


Pla de formació transversal ................................................................. 11 punts

S’atorgarà un millor puntuació a les propostes dels licitadors que aporten una proposta
complementària de serveis associada a un pla de formació global dels serveis i aplicacions de
l’àrea durant el primer any de prestació dels serveis i que permeti:
-

Formar a les noves incorporacions de l’Ajuntament
Dur a terme sessions de bones pràctiques i resolució de qüestions habituals
Pàg. 13 de 41

Institut Municipal d’Informàtica
Departament Administratiu-Financer

-

Abordar sessions de formació recordatòries

Aquest pla de formació derivarà en una millora del coneixement de les aplicacions per part dels
usuaris, fomentarà el seu bon ús i permetrà contenir el correctiu i necessitats de suport. Les
hores inclouen preparació, formació i dubtes/acompanyament posterior fins a un màxim de
750. Els punts s’atorgaran en funció de la següent fórmula:
Punts = (Ho *11)/750
On Ho = hores addicionals de formació ofertes pel licitador (màxim 750 hores)


Pla de contractació indefinit a l’empresa / equip de treball ....... fins a 10 punts

Pel compromís presentat mitjançant declaració respecte a l’estabilitat de les persones
treballadores per compte d’altri ocupades durant l’execució del contracte, s’atorgarà la següent
puntuació:
Considerant el nombre mínim de persones treballadores i les categories professionals
corresponents que s’estableixen a l’apartat 10.11 del plec de prescripcions tècniques, es
valorarà, com a garantia d’una execució més eficient del contracte que es licita, amb una
puntuació màxima de 10 punts, l’estabilitat laboral al si de l’empresa del perfil amb dedicació
exclusiva adscrit especificats a l’apartat mencionat anteriorment que executarà el contracte.
L’empresa ha de declarar, respecte d’aquest perfil requerit, el nombre de dies treballats amb
l’empresa amb la mateixa modalitat de contracte de treball indefinit en els darrers trenta-sis
mesos anteriors a la data de finalització del termini de presentació de proposicions. El nombre
mínim de dies a partir del qual es valorarà aquest criteri és de 365 dies.
Aquest criteri serà ponderat de la manera següent:
(

)

-

Puntuació resultant és el nombre de punts totals adjudicats a la proposta.

-

Punts màx. és el nombre màxim de punts a atorgar.

-

Nombre total de dies treballats són el nombre de dies treballats dels quatre perfils amb
dedicació exclusiva adscrits al contracte amb l’empresa licitadora amb la modalitat de
contracte de treball indefinit en els darrers trenta-sis mesos anteriors a la data de
finalització del termini de presentació de proposicions.

-

1 x 1095 dies és el nombre màxim possible de dies treballats dels perfils amb dedicació
exclusiva adscrits al contracte amb l’empresa licitadora amb la modalitat de contracte de
treball indefinit, que equival als darrers trenta-sis mesos anteriors a la data de finalització
del termini de presentació de proposicions.

L’empresa haurà de presentar documentació acreditativa de cada persona del servei amb
contracte indefinit.


Millora en els Acords de Nivell de Servei ............................................... 5 punts

Es valorarà la millora dels nivells d’acords de servei exigits en l’apartat 9 del plec de
prescripcions tècniques.
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-

Millora en el temps de lliurament de la documentació d’APP:
o Millora en el termini de lliurament (Dc), de 3 a 2 anys en total, passant a un
lliurament del 50% el primer any i 50% el segon any ......................... 5 punts

Puntuació total d’aquests criteris (1): 51 punts
2. Criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor
El màxim de puntuació que es pot obtenir en base aquests criteris que depenen d’un
judici de valor és de ...................................................................................... 49 punts



Oficina tècnica ........................................................................... fins a 24 punts

a) Evolució de les aplicacions del contracte …………........................ fins a 11 punts
Es requereix que sigui específic per l'objecte del contracte, pels serveis descrits al plec tècnic i
la seva classificació (criticitat, horari, protecció de dades, horari de funcionament) així com pel
context de treball detallat (eines i procediments).
Es valoraran les propostes d’evolució estratègica, tant funcional com tècnica de les aplicacions
detallades a l’Annex I del document tècnic de solució final, respectant els mínims establerts a
l’apartat 10 del plec de prescripcions tècniques, de manera que ofereixin una proposta realista
i que faciliti la integració amb els sistemes de l’IMI
i. La proposta d’evolució de serveis i aplicacions dins de l’abast del contracte i la seva
metodologia, en quant es defineixi en detall i es prioritzi:
a. Pel seu nivell de criticitat ........................................................... fins a 2 punts
b. Pel seu grau d’obsolescència tecnològica ......................................fins a 2 punts
c. Pel seu volum de manteniment correctiu actual ............................fins a 2 punts
ii. Grau de definició de la proposta i detall de la planificació proposada, que ofereixin un
pla d’evolució adequat a les necessitats del contracte:
a. A nivell d’evolucions tècniques ................................................... fins a 2 punts
b. A nivell d’evolucions funcionals ................................................... fins a 2 punts
c. A nivell d’evolucions organitzatives ............................................... fins a 1 punt

b) Reporting .............................................................................................. 5 punts
Es requereix que sigui específic per l'objecte del contracte, pels serveis descrits al plec tècnic i
la seva classificació (criticitat, horari, protecció de dades, horari de funcionament) així com pel
context de treball detallat (eines i procediments).
i. Informes de seguiment del servei: informe comitè de direcció i informe de reunió de
seguiment del servei amb l’usuari .................................................. fins a 2 punts
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S'atorgarà la major puntuació a les propostes que presentin millores als Informes de
seguiment del servei: informe comitè de seguiment, informe comitè de direcció i
informe de reunió de seguiment del servei amb l’usuari, respectant els mínims
establerts als apartat 4.4.4.1 (a), 4.4.4.1 (b) i 6.2 del plec de prescripcions tècniques,
que permeti analitzar els canvis en la prestació del servei que es puguin produir i
prendre les decisions més adequades al respecte, la visualització de les dades i el seu
tractament de manera àgil, de manera que s’ajudi a la presa de decisions i a
l’execució dinàmica de les reunions.
ii. Memòria anual ................................................................................ fins a 1 punt
S'atorgarà la major puntuació a les propostes que presentin millores a la Memòria
Anual, respectant els mínims establerts a l’apartat 4.4.4.1 (c) del plec de
prescripcions tècniques, que permeti la visualització de la informació global del servei
i la seva interpretació.
iii. Informe de tendències tecnològiques ................................................. fins a 1 punt
S'atorgarà la major puntuació a les propostes que presentin millores a l’Informe de
tendències tecnològiques, respectant els mínims establerts a l’apartat 4.4.4.1 (d) del
plec de prescripcions tècniques, que ofereixi una estructura de la informació per tal de
prendre decisions amb l’objectiu d’avançar en millora i evolució del sistema.
iv. Informe estratègic ........................................................................... fins a 1 punt
S'atorgarà la major puntuació a les propostes que presentin millores a l’Informe
estratègic, respectant els mínims establerts a l’apartat 4.4.4.1 (e) del plec de
prescripcions tècniques, que ofereixi una estructura de la informació per tal de
prendre decisions amb l’objectiu d’avançar en la reducció del volum d’incidències
recurrents del sistema.
c) Suport ......................................................................................... fins a 4 punts
Proposta de diagrama de flux del procés de Suport i els procediments associats.
Es requereix que sigui específic per l'objecte del contracte, pels serveis descrits al plec tècnic i
la seva classificació (criticitat, horari, protecció de dades, horari de funcionament) així com pel
context de treball detallat (eines i procediments).
S'atorgarà una major puntuació a la proposta presentada de diagrama de flux general de cada
procés de Suport (Help Desk, Suport funcional i SAU) i els procediments associats, respectant
els mínims establerts en l’apartat 4.4.2 del Plec de prescripcions tècniques. Es valorarà
específicament:
i. Help Desk: La claredat del diagrama de flux i procediments associats del procés de
Help Desk, de manera que de forma senzilla es pugui entendre quines són les
tasques a realitzar i els actors involucrats i es garanteixi un tracte àgil i eficient dels
contactes rebuts .........................................................................fins a 2 punts
ii. Suport funcional: La claredat del diagrama de flux i procediments associats del
procés de suport funcional de manera que es gestioni eficientment la relació amb el
Help Desk i el Suport Tècnic, i es documentin les accions realitzades per garantir la
gestió del coneixement dins del servei de Suport Funcional ............fins a 2 punts

d) Coordinació entre serveis del contracte ...................................... fins a 4 punts
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En el que respecta a la relació entre el servei de manteniment correctiu i
recurrent.

de manteniment

Es requereix que sigui específic per l'objecte del contracte, pels serveis descrits al plec tècnic i
la seva classificació (criticitat, horari, protecció de dades, horari de funcionament) així com pel
context de treball detallat (eines i procediments).
Els licitadors hauran de presentar la seva proposta d’enfocament per garantir la coordinació
dels serveis d’aquest contracte de manteniment. S'atorgarà la major puntuació a les propostes
que presentin una metodologia de coordinació de les tasques a realitzar, respectant els mínims
establerts a l’apartat 4.4.1.2 del plec de prescripcions tècniques, que permeti la valoració de la
seva viabilitat, coherència, realisme i estructura.
Es valorarà específicament:
i. El grau de definició dels procediments proposats que permetin una coordinació
d’equips aplicable a tots els serveis/aplicacions ................................. fins a 2 punts
ii. Proposta de la planificació i priorització de les diferents accions a realitzar en el
sistema que permetin el seu control i seguiment i presenti el calendari de les pujades
a productiu .................................................................................. fins a 2 punts


Manteniment recurrent .............................................................. fins a 13 punts

a) Recepció, acompanyament nous projectes .............................................8 punts
Proposta de diagrama de flux del procés de recepció i acompanyament de nous projectes.
Es requereix que sigui específic per l'objecte del contracte, pels serveis descrits al plec tècnic i
la seva classificació (criticitat, horari, protecció de dades, horari de funcionament) així com pel
context de treball detallat (eines i procediments).
Els licitadors hauran de presentar la seva proposta de diagrama de flux per garantir la recepció
i acompanyament de nous projectes. S'atorgarà la major puntuació a les propostes que
presentin una metodologia de traspàs d’informació, seguiment, disseny de proves i recepció de
projectes, respectant els mínims establerts a l’apartat 4.2.4 del plec de prescripcions
tècniques, que permeti la valoració de la seva viabilitat, coherència, realisme i estructura.
Es valorarà específicament:
i. El grau de definició dels procediments proposats que permetin un acompanyament
aplicable a tot tipus de projectes desenvolupats i una posada en producció amb el
mínim d’incidències .....................................................................fins a 2 punts
ii. Grau de definició i idoneïtat dels procediments, eines i evidències proposades
destinades a garantir la qualitat del codi del desenvolupament de nous projectes per
part de tercers ........................................................................... fins a 2 punts
iii. Grau de definició i idoneïtat dels procediments, eines i evidències proposades que
permetin assegurar l’adequació de l’arquitectura i disseny tècnic dels projectes
desenvolupats per tercers a l’arquitectura global definida per l’àrea d’Informació de
Base ......................................................................................... fins a 2 punts
iv. El grau de definició de la metodologia específica proposada per al disseny de proves
de UA AM ...................................................................................fins a 1 punts
v. L’estructura de l’equip i els procediments per abordar aquest sub-servei sense que
afecti a l’operativa diària del servei ................................................ fins a 1 punt
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b) Qualitat i estimació d’esforços .............................................................. 5 punts
Es valorarà la proposta presentada de procediments de desenvolupament aplicats al
manteniment recurrent
Es requereix que sigui específic per l'objecte del contracte, pels serveis descrits al plec tècnic i
la seva classificació (criticitat, horari, protecció de dades, horari de funcionament) així com pel
context de treball detallat (eines i procediments).
S'atorgarà una major puntuació a la proposta presentada dels procediments de
desenvolupament aplicats al manteniment recurrent, respectant els mínims establerts en
l’apartat 4.2 del Plec de prescripcions tècniques. Es valorarà específicament:
i. La claredat dels procediments de desenvolupament aplicats al manteniment recurrent,
de manera que es garanteixi un desenvolupament de qualitat i sense errors
................................................................................................... fins a 2 punts
ii. El detall i concreció aportada sobre la metodologia de càlcul d’esforç dels
manteniments recurrents, en quant asseguri una estimació òptima, una valoració
transparent d’esforços i una personalització per cada manteniment recurrent
.................................................................................................. fins a 2 punts
iii. L’organització de les tasques de manteniment recurrent i la interrelació entre els
diferents subserveis, en quant es garanteixi una gestió coherent i òptima de recursos
....................................................................................................fins a 1 punts



Manteniment correctiu ................................................................. fins a 6 punts

Es valorarà la proposta presentada de diagrama de flux de manteniment correctiu i els
procediments associats
Es requereix que sigui específic per l'objecte del contracte, pels serveis d’aplicació descrits al
plec tècnic i la seva classificació (criticitat, horari, protecció de dades, horari de funcionament)
així com pel context de treball detallat (eines i procediments).
S'atorgarà una major puntuació a la proposta presentada de diagrama de flux de manteniment
correctiu i els procediments associats, respectant els mínims establerts en l’apartat 4.1 del Plec
de prescripcions tècniques. Es valorarà específicament:
i. La claredat del diagrama de flux de manteniment correctiu i els procediments
associats mostrats, i que de forma senzilla es pugui entendre quines són les
tasques a realitzar i els actors involucrats ..................................... fins a 2 punts
ii. Que sigui el més complet possible, incloent informació i documentació addicional
que garanteixi la comprensió del procés ....................................... fins a 2 punts
iii. L’organització de les tasques de manteniment correctiu, en quant es garanteixi una
gestió coherent i òptima de recursos ............................................ fins a 2 punts



Pla de Transició ........................................................................... fins a 6 punts

Es requereix que sigui específic per l'objecte del contracte, pels serveis descrits al plec tècnic i
la seva classificació (criticitat, horari, protecció de dades, horari de funcionament) així com pel
context de treball detallat (eines i procediments).
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S'atorgarà la major puntuació a les propostes que presentin un model organitzatiu de la
transició del servei (recepció i devolució), respectant els mínims establerts al apartats 4.5 i
Annex 2 (dates d’inici transició i inici de servei) del plec de prescripcions tècniques, que
permeti assegurar una eficient transició de tots els serveis d’aplicacions i garantir la continuïtat
dels serveis de contracte. Es valorarà específicament:
i. La planificació del servei de transició, assegurant la coordinació de les transicions
específiques per a cada servei d’aplicació ........................................ fins a 2 punts
ii. La proposta de l’organització dels recursos i equip involucrats en el servei de transició,
que garanteixin una aplicació òptima del pla de transició ................ fins a 2 punts
iii. El grau de definició dels procediments proposats que permetin l’assegurament de la
continuïtat del servei i del traspàs de la informació .......................... fins a 2 punts
Puntuació total d’aquests criteris (2): 49 punts
La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables mitjançant judici de valor s'ha
d'incloure necessària i únicament en el Sobre núm. 2A.
Puntuació de la totalitat dels criteris d’adjudicació (avaluable automàticament i
avaluables mitjançant judicis de valor) (1+2): 100 punts
Es rebutjarà l’oferta si es comprova que és anormalment baixa perquè no compleix les
obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió,
en el Dret Nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de Dret internacional
enumerades en l’annex X de la Directiva 24/2014.

Clàusula 10. Mesa de contractació, comitè d’experts i
organisme tècnic especialitzat
La mesa de contractació estarà constituïda per:
President: el Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica per delegació el President de l’Institut
de data 29 de juliol de 2015.
Vocals:
Titulars
1. La secretària delegada de l’IMI

Substituts
- Lletrat/da en qui delegui.

2. L’interventor general de l’Ajuntament de
Barcelona

-

Interventor
Adjunt
o
l’Ajuntament de Barcelona

3. El cap del departament AdministratiuFinancer de l’IMI

-

Persona en qui delegui

4. El director de Desenvolupament de l’IMI

-

Persona en qui delegui

-

Persona en qui delegui

Delegat

de

5. El responsable del contracte de l’IMI
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2. Actuarà com a secretari de la Mesa un funcionari de la Corporació.

Clàusula 11. Obertura de proposicions
1. La Mesa de contractació, que es reunirà a partir del primer dia hàbil després de la
finalització del termini de presentació de proposicions, qualificarà prèviament la documentació
integrant del sobre núm. 1. Si s’observen defectes o omissions subsanables, atorgarà un
termini de tres (3) dies hàbils per esmenar-los. Així mateix, l’òrgan de contractació i la Mesa
de contractació podran sol·licitar als empresaris aclariments sobre els documents presentats, o
requerir els documents per a la seva presentació en un termini no superior a cinc (5) dies
naturals.
2. Posteriorment, en un termini no superior a set (7) dies naturals a comptar des de l’obertura
de la documentació administrativa, la Mesa de contractació procedirà, en sessió pública, a
l'obertura del sobre núm. 2A, excepte el de les proposicions rebutjades, i el remetrà al tècnic
corresponent per a l’avaluació prèvia dels criteris que no són quantificables mitjançant la mera
aplicació de fórmules. Un cop rebut aquest informe, la Mesa de contractació donarà a conèixer,
en sessió pública, el resultat de la valoració assignada als criteris de judici de valor i procedirà
a l’obertura del sobre núm. 2B. A continuació efectuarà la valoració dels criteris automàtics
elevant 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.
En cas d’empat es dirimirà mitjançant sorteig.
El lloc, dia i hora de l’obertura dels sobres es publicarà en el perfil de contractant, o en el seu
defecte, es notificarà a l’adreça de correu facilitada pels licitadors, amb una antelació mínima
de tres dies hàbils a la data d’obertura.

Clàusula 12. Adjudicació del contracte
1. L'òrgan competent, mitjançant resolució motivada, adjudicarà el contracte en el termini
màxim de dos mesos a comptar des del dia següent al de l'obertura de les proposicions
rebudes. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi produït l’adjudicació, els licitadors
tenen dret a retirar la seva proposta i a què se'ls torni o cancel·li la garantia constituïda, si
escau.
2. L'acord de l'òrgan de contractació s'ha d'acomodar a la proposta d'adjudicació de la Mesa de
contractació, excepte en els casos següents:
a) Si la proposta de la Mesa de contractació s’ha efectuat amb infracció de l'ordenament
jurídic. Resta exceptuat el supòsit que la infracció afecti exclusivament el licitador en favor
del qual es realitzi la proposta; en aquest cas, l'adjudicació s'haurà de fer a favor de la
següent proposició econòmicament més avantatjosa no afectada per la infracció, d'acord
amb l'ordre de classificació de les proposicions presentades i acceptades.
b) Si l'òrgan de contractació presumeix fonamentadament que la proposició no pot ésser
complerta com a conseqüència de què inclogui valors anormals o desproporcionats. En
aquest cas, es donarà audiència al licitador que l’hagi presentat per tal que en justifiqui la
valoració i precisi les condicions de la seva oferta, i se sol·licitarà l'assessorament tècnic del
servei corresponent. L'òrgan de contractació, a la vista de la justificació efectuada pel
licitador, dels informes esmentats i de la proposta de la Mesa de contractació acordarà
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l'adjudicació a favor de la proposició econòmicament més avantatjosa d'acord amb l'ordre
de classificació de les proposicions presentades i acceptades.
3. Prèviament a l'adjudicació, es requerirà a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa perquè presenti determinada documentació acreditativa.
No serà necessari que s’aporti la documentació quan s’hagi indicat en el DEUC, que l’òrgan
de contractació pot obtenir directament a través d’una base de dades nacional de qualsevol
Estat de la Unió de consulta gratuïta i s’hagi facilitat la informació necessària per accedirhi.
L’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, o en el ROLECE o en una llista oficial
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està
obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dates
inscrites en aquests registres.
La documentació que, en el seu cas, es requerirà és la següent:
-

Certificats del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
establertes per les disposicions vigents.

També es consultarà l’aplicació informàtica municipal de Recaptació per comprovar que el
licitador proposat com a adjudicatari es troba al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona, i s’obtindrà una còpia impresa de la
consulta i s’incorporarà a l’expedient.
-

Documentació acreditativa de la constitució de la garantia definitiva o la declaració
conforme la constituirà mitjançant la modalitat de retenció en preu.

-

Documentació acreditativa de disposar efectivament dels mitjans personals i/o
materials que s’ha compromet a dedicar o adscriure a l’execució del contracte
indicats en aquest plec.

Els documents que, si s’escau, haurà d’aportar per acreditar el compliment dels requisits
d’aptitud i solvència són:
-

Els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil o
en el Registre oficial que correspongui. Els empresaris individuals no inscrits al Registre
Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas que la data de creació o d’inici
de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a un any haurà d’aportar la
documentació acreditativa corresponent.

-

Relació dels principals serveis efectuats en els últims cinc anys en l’àmbit objecte d’aquest
contracte d’acord amb els requeriments exigits a la clàusula 6 del present plec, que haurà
d’incloure import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. L’import anual, sense
incloure els impostos, que el licitador ha d’acreditar com a executat durant l’any de
superior execució ha de ser igual o superior a l’import fixat en la clàusula anteriorment
referenciada.
Els serveis o treballs efectuats s’acrediten mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari
és un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; si s’escau, aquests certificats han de
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ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. Els
certificats de bona execució dels serveis inclosos en la relació, el destinatari dels quals va
ser una entitat del sector públic, els pot comunicar directament a l’òrgan de contractació
l’entitat contractant dels serveis.
-

Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà per a
l’execució del contracte, a la qual s’adjuntarà la documentació acreditativa corresponent
donant compliment als requeriments mínims establerts a l’apartat 10.11 del plec de
prescripcions tècniques pel què fa a l’experiència laboral, i, a la formació i coneixements
tecnològics exigits.

-

Declaració de què subcontractarà com a màxim el 60% de l’import de licitació, impostos
exclosos, i, que no subcontractarà la part o parts del contracte indicades en el criteri de
solvència econòmica financera d’aquest plec. En aquesta declaració s’ha de relacionar la
part que no subcontractarà. Caldrà també, una declaració responsable en què es
compromet a complir els terminis de pagament als subcontractistes que estableix la
legislació vigent.

-

Si el licitador compta amb 50 o més treballadors/es, hauran d’acreditar que almenys el 2%
de la plantilla està composta per persones amb discapacitat, segons estableix l’art. 38.1 de
la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de minusvàlids o norma que el substitueixi.

Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics, que seran acceptats en els termes previstos en el plec de clàusules administratives
generals
La documentació s’haurà de presentar dins del termini dels 10 dies hàbils a comptar del
següent al de la recepció del requeriment.
4. Un cop presentada la documentació assenyalada i constituïda, en el seu cas, la garantia
definitiva, s'adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils següents al de la recepció de
l'esmentada documentació. Si el licitador no presenta la documentació requerida o no
constitueix la garantia definitiva dins del termini assenyalat s'entendrà que retira la seva oferta
i es procedirà a requerir la mateixa documentació al següent licitador segons l'ordre en què
hagin quedat classificades les ofertes.
En cas de falsedat en el DEUC i/o en les declaracions responsables presentades per l’empresa
proposada com a adjudicatària, aquest quedarà automàticament exclosa de la licitació i l’òrgan
competent incoarà i tramitarà el corresponent expedient de prohibició de contractar. Així
mateix la Mesa podrà optar per tornar a valorar les ofertes.

Clàusula 13. Garanties definitiva i complementària
1.

Garantia definitiva

El licitador seleccionat per a l'adjudicació del contracte està obligat a constituir una garantia
definitiva consistent en el 5 per 100 del pressupost base de licitació, IVA exclòs, dins del
termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment. Aquesta
quantitat és de 18.646,20 euros.
Si el licitador seleccionat per a l’adjudicació s’ha acollit a la modalitat de constitució de la
garantia definitiva mitjançant retenció del preu, l’import total d’aquesta serà retingut del
primer o únic abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per cobrir la
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totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent de la garantia es retindrà del preu en el
següent abonament i així successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva.
2. Garantia complementària
En el present contracte no s’exigeix aquest tipus de garantia.
3. En cap cas la suma dels percentatges de les garanties establertes en els apartats anteriors
podrà superar el 10 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, entès com a import
d’adjudicació o com a pressupost base de licitació si el preu del contracte s’ha determinat en
funció de preus unitaris.
4. La/es garantia/es que no es faci/n mitjançant la modalitat de retenció en preu, han de
constituir-se a la Tresoreria de l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona, carrer de
Tànger, núm. 98, planta 11, en metàl·lic, en valors públics o privats legalment admissibles,
mitjançant aval bancari o per contracte d'assegurança de caució els quals hauran d’ésser
intervinguts per Notari, Corredor de Comerç o Agent de Canvi i Borsa. L’acreditació de la seva
constitució podrà fer-se per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
5. Per al cas que el document en què es formalitzi la garantia estigui legitimat per fedatari
públic, no caldrà dur a terme la seva validació per part de l’Institut.

Clàusula 14. Notificació de l'adjudicació, perfeccionament i
publicitat de la formalització del contracte
1. L'acte d’adjudicació serà notificat als licitadors en el termini màxim dels 10 dies hàbils
següents a què hagi estat acordat i simultàniament es publicarà en el perfil de contractant.
2. El contracte no es podrà formalitzar fins que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la
tramesa de la notificació de l'adjudicació als licitadors. Si un cop finalitzat aquest termini no
s'ha interposat recurs especial que impliqui la suspensió de la formalització, o s'hagués acordat
l'aixecament de la suspensió, es requerirà l'adjudicatari perquè en un termini no superior a 5
dies naturals des del següent al de la recepció del requeriment concorri a formalitzar el
contracte.
En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de constituir formalment
en unió temporal abans de la formalització del contracte.
Si per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el
assenyalat s’entendrà que l’adjudicatari retira la seva oferta
documentació al següent licitador per l’ordre en què hagin quedat
podrà reclamar, si escau, a l’adjudicatari retirat la indemnització que

contracte dins del termini
i l’Institut sol·licitarà la
classificades les ofertes, i
correspongui.

3. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu, que serà
títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se a
escriptura pública si ho sol·licita l'adjudicatari, i les despeses derivades del seu atorgament
aniran al seu càrrec.
4. La formalització del contracte es publicarà en el perfil de contractant i en el DOUE i BOE, en
un termini no superior a 30 dies naturals a comptar de la data de la formalització.
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Clàusula 15. Inici de les prestacions
L’execució del contracte s’iniciarà a partir del dia 1 de juny de 2018 o a partir del dia següent
al de la seva formalització.
L’equip humà aportat per l’adjudicatari durà a terme els serveis objecte del contracte a les
seves instal·lacions, essent obligació de l’adjudicatari l’aportació de les eines necessàries per a
la prestació d’aquest servei en forma remota i assumint els costos de tots els mitjans
necessaris per aquesta modalitat de prestació.
En les ocasions que es requereixi, es podrà sol·licitar el desplaçament a les oficines de l’IMI i/o
Ajuntament de Barcelona per a la prestació d’alguna part del servei que esdevingui necessària,
ja sigui de forma temporal o excepcionalment de forma continuada, amb els requeriments
exigits a l’apartat 5.2 del plec de prescripcions tècniques.
Els horaris de prestació dels serveis seran els requerits a l’apartat 5.3 del plec de prescripcions
tècniques, i, amb les excepcionalitats previstes en el mateix.
Abans de l’inici del contracte el contractista ha d’haver lliurat al responsable del contracte, en
format digital, i, signatura electrònica, a través de l’adreça de correu electrònic rlopez@bcn.cat
el “Document de coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals”, degudament
complimentat, signat i acompanyat de la documentació que s’hi enumera, per donar
compliment al RD 171/2004, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995. Aquest document
està disponible al perfil de contractant, on el contractista també trobarà el document “Manual
de prevenció de riscos laborals per empreses externes”, amb les disposicions en matèria de
seguretat i salut laboral que resta obligat a complir. No es podrà iniciar el contracte si no s’ha
lliurat aquesta informació, incorrent el contractista en responsabilitat contractual.

Clàusula 16. Abonaments al contractista
La tramitació corresponent per a l’abonament de les prestacions al contractista s’efectuarà de
conformitat amb el que s’estableix en el present plec, en el de prescripcions tècniques o, en el
seu defecte, en el Plec de clàusules administratives generals.
El contractista haurà de presentar les factures corresponents a les prestacions executades de
forma telemàtica, d’acord amb les instruccions contingudes a l’apartat “Facturació” del perfil de
contractant (www.bcn.cat/perfildecontractant). Els punts d’entrada de les factures
electròniques són Pimefactura i el CAOC i el codi DIR3 que cal indicar en tots els camps és el
LA0007818, que correspon a l’Institut Municipal d’Informàtica.
L’adjudicatari facturarà els serveis objecte del contracte d’acord amb les condicions
assenyalades en l’apartat 5.7 del plec de prescripcions tècniques. En el cas que s’hagin de
facturar feines corresponents a diferents partides pressupostàries s’haurà de presentar una
factura independent per cadascuna d’elles. En cap cas, s’acceptaran factures que facin
referència a diferents posicions pressupostàries.
A la factura, l’adjudicatari hi farà constar la referència al “Codi contracte” i a la “Posició
Pressupostària” que s’indiquin en la notificació administrativa d’adjudicació del contracte.
Caldrà que hi constin les dades fiscals de l’Institut Municipal d’Informàtica, CIF: P5801908D,
Avinguda Diagonal 220, 08018 Barcelona, així com, els imports amb l’IVA desglossat i, en el
cas que sigui facturació recurrent, el període de facturació que correspongui.
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L’adjudicatari restarà obligat a presentar, entre la documentació per a l’adjudicació del
contracte, una declaració responsable on es comuniqui el nom i cognoms, com a mínim d’una
persona responsable de la facturació del present contracte, indicant el seu número de telèfon i
correu electrònic.

Clàusula 17. Revisió de preus
Ateses les característiques d’aquest contracte no es contempla la revisió de preus.

Clàusula 18. Direcció i inspecció de l’execució del contracte
L’Institut designarà un responsable del contracte entre el personal tècnic de la Corporació o
aliè. Al responsable del contracte li correspon la comprovació, coordinació i vigilància de la
correcta realització dels serveis contractats, i exercirà les potestats de direcció i inspecció
mitjançant les verificacions corresponents.
L’IMI controlarà, mitjançant la figura d’un Cap responsable de contracte i responsables dels
serveis d’aplicació de l’Institut, el compliment dels terminis acordats, així com la qualitat i
l’adequació dels serveis objecte d’aquest contracte, i, l’execució del projecte segons la
metodologia i els estàndards de l’Institut.
També es nomenaran Comitès de Direcció, de Seguiment i de Crisi, amb la composició,
facultats i periodicitats de reunions establertes a l’apartat 6.2 del plec de prescripcions
tècniques.
L’empresa adjudicatària nomenarà un responsable del contracte o Cap del Projecte que serà
l’únic interlocutor vàlid entre l’empresa i l’Institut per a tots els temes relacionats amb la
gestió i execució del contracte.
Li correspon al responsable de l’empresa adjudicatària la preparació de la documentació
necessària per al control i seguiment dels serveis del contracte i aixecar acta dels termes i
acords de la reunió.
L’administració contractant també tindrà la facultat de supervisar, durant tota l’execució del
contracte, que el contracte s’executi amb el màxim respecte al medi ambient afectat, d’acord
amb les obligacions i exigències contingudes al present plec.

Clàusula 19. Condicions especials d’execució i obligacions
del contractista.
1. Condicions especials d’execució
S’estableixen condicions especials d’execució.
1.1

De caràcter social:

1.1.1. El pagament del preu a les empreses subcontractades
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament
del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del
preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les
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operacions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de
contractació pagui directament a l’empresa subcontractista.
Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan
audiència a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de
cregui convenient. Si no justifica l’impagament del preu, l’òrgan
pagament directament a l’empresa subcontractista amb detracció
principal i amb efectes deslliuradors.

de contractació donarà
deu dies al·legui el que
de contractació farà el
del preu al contractista

1.1.2. L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades
D’acord amb la previsió de la clàusula 22, l’empresa contractista ha de presentar la
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses
subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada
finalitzada la prestació.
2. Condicions d’execució generals
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat.
3. Obligacions del contractista:
A més de les obligacions establertes en el Plec de clàusules administratives generals, el
contractista està obligat a:
a. Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva
afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del
contracte.
b. Durant la vigència del contracte, haurà de mantenir l’equip de treball adscrit al contracte
durant tota la vigència d’aquest, en cas que s’hagi de produir la substitució d’algun
membre de l’equip que no sigui per causes de força major, cal comunicar prèviament a
l'Institut qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva
situació laboral s'ajusta a dret, i, que la substitució es faci per un perfil que, com a
mínim, tingui les mateixes característiques professionals i/o tècniques que les exigides a
l’apartat 10.3 del plec de prescripcions tècniques.
c. Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
d. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del
personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el
responsable del contracte.
e. Assumir les despeses de publicitat de la licitació establertes en aquest plec. A tal efecte,
i de conformitat amb les bases d'execució del pressupost municipal, l'Institut
descomptarà l'import de les esmentades despeses de la primera certificació o factura
que s'expedeixi o de les següents, si fos necessari.
f.

Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics,
sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que
siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
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g. Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i
que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement
amb ocasió del contracte. L’adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot
cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal i normes que la desenvolupin i del text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. Als efectes de l'esmentada normativa, el contractista tindrà
la consideració d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada moment a les
instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat. A aquests efectes, a banda
de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de prescripcions tècniques
particulars, l’adjudicatari també haurà de:


Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui accés o hagi
elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte, l'adjudicatari/ària manifesta
que té implantades i/o adoptarà abans de l’inici del contracte les mesures de tipus
tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat i evitar l’alteració,
pèrdua, tractament o accés no autoritzat, en atenció a l’estat de la tecnologia, la
naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, i en
estricte compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.



Aquestes mesures de seguretat implantades per l’adjudicatari són les corresponents als
nivells requerits a l’apartat 10 del plec de prescripcions tècniques, i són
d'aplicació als fitxers especificats en l’apartat 12.3 del plec anteriorment
referenciat, així com, centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i
persones que intervinguin en el tractament de les dades en els termes que estableix
aquell reglament.



Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions que a
l’efecte li trameti l’Institut o l’Ajuntament i de forma confidencial i reservada, no podent
ser objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents de les
establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop el contracte s’hagi
extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució o qualsevol altra causa
legalment admesa o establerta en aquest plec.



Tornar a l’Institut, en tots el casos d’extinció contractual, les dades de caràcter
personal, i també qualsevol suport o document en què consti alguna dada objecte del
tractament.



També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació
obtinguda i documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta
documentació no podà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a
finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el
contracte.

h. Acceptar expressament que els drets d’explotació dels treballs que es puguin derivar de
la prestació del servei sol·licitat, correspon única i exclusivament a l'Institut Municipal
d'Informàtica i/o l’Ajuntament de Barcelona. Així doncs, l’adjudicatari cedeix, amb
caràcter d’exclusivitat, la totalitat dels drets d’explotació dels possibles treballs objecte
de la prestació dels serveis, inclosos els drets de comunicació pública, reproducció,
transformació o modificació i qualsevol altre dret susceptible de cessió en exclusiva,
d’acord amb la legislació sobre drets de propietat intel·lectual.
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i.

Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-ne
ús en el servei objecte del contracte.

j.

Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i en
tot cas anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte l’efectiu
compliment de les obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel què fa a la
Legislació d’Integració de Minusvàlids, la contractació amb particulars dificultats
d'inserció al mercat laboral, i la subcontractació de Centres Especials de Treball i/o
Empreses d'Inserció, i els requisits i obligacions contractuals ambientals que
s’estableixin als plecs

k. Comunicar per escrit a l’Institut el/s subcontracte/s que pretengui celebrar assenyalant
la part de la prestació que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del contractista
del subcontractista. Un cop signat/s els subcontractes els haurà d’aportar dins dels 15
dies naturals següents a la seva subscripció. L’incompliment d’aquesta obligació pot
comportar una penalitat econòmica de fins al 5% del preu del contracte.
l.

Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.

m. Vetllar perquè totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis
de no discriminació i igualtat de tracte relatius a:
- la no discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere, ideologia,
nacionalitat, raça, ètnia, religió, edat, diversitat funcional o de qualsevol altre índole;
- la dignitat i llibertat de les persones.
n. També seran obligacions de l’adjudicatari:
-

No portar a terme cap activitat dins de les previstes en els serveis inclosos en aquest
contracte que pugui crear algun conflicte i que pugui perjudicar la imatge de l’Institut.

-

Assumir les metodologies requerides als apartats 15 i 16 del plec de prescripcions
tècniques.

-

Totes aquelles que s’hagin establert en aquest plec.

Clàusula 20. Modificació del contracte.
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte
per les causes següents:
Degut a la naturalesa del contracte i els serveis que en conformen el seu abast, existeixen
diferents motius que poden suposar una ampliació i/o disminució del contracte. En la següent
taula, es mostra per a cada un dels serveis del contracte els motius que poden donar lloc a una
modificació del contracte.
El detall de cada un d’ells s’especifica en els pròxims apartats.
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Motius de modificació de contracte
Serveis del
contracte

Modificacions en
les volumetries

Modificacions en la
relació
Serveis/Aplicacions de
l’abast

Manteniment
correctiu

X

X

Manteniment
recurrent

X

X

Oficina
tècnica

X

X

Transició

Modificacions en
el volum de
llicències i/o
productes

Adjudicatari
sortint mateix
que
l’adjudicatari
entrant

X

X

X

Modificacions per augment o disminució de volumetries
Les volumetries que s’han utilitzat per calcular el valor del contracte estan expressades en
l’Annex II del plec de condicions tècniques d’aquest contracte.
Amb l’objecte d’assegurar la possible tendència creixent o decreixent de les incidències,
peticions i tasques tipus, no s’iniciarà cap procés de modificació de contracte fins que el
nombre d’ocurrències s’hagi superat en un 10% en el cas d’augment i en un 5% en el cas de
decrement de forma sostinguda durant 3 mesos consecutius. En cas que les variacions
volumètriques tant d’incidències, peticions i tasques tipus no hagi estat superada de forma
sostinguda durant aquest període, s’assumiran per part de l’adjudicatari.
Es mostren en la següent taula els percentatges d’ampliació i disminució que s’aplicaran sobre
l’import total del servei d’aplicació a ampliar (incloent manteniment correctiu, manteniment
recurrent i oficina tècnica) en funció de l’increment o decrement de les volumetries.

Percentatge d'augment
de volumetries (V)

% D'ampliació del
servei d’aplicació

0% < V ≤ 10%

0%

Percentatge de
decrement de
volumetries
0% < V ≤ 5%

% Reducció del
servei d’aplicació

10% < V ≤ 20%

20%

5% < V ≤ 8%

5%

20% < V ≤ 30%

25%

8% < V ≤ 10%

8%

> 30%

30%

> 10%

10%

0%

La justificació dels augments o disminucions de volumetries que siguin causants de la
modificació del contracte, s’efectuarà convenientment en el moment en què es produeixi i es
documentaran i quedaran registrades en l’informe de seguiment. En cas que les variacions de
volumetries siguin sostingudes durant tres mesos consecutius, s’haurà de portar la proposta
degudament documentada al Comitè de Direcció, qui haurà d’aprovar la sol·licitud de
modificació de contracte. Serà el Responsable del Contracte de l’IMI qui, autoritzat pel Comitè
de Direcció, iniciï els tràmits necessaris. Els sistemes de control i seguiment previstos en el
plec de prescripcions tècniques que regeix per aquesta contractació donaran tota la informació
al respecte.
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La valoració econòmica de la modificació del contracte es realitzarà seguint el mateix mètode
que per al càlcul del valor de contracte.
Modificacions per augment o disminució de Serveis/Aplicacions
Els Serveis/Aplicacions utilitzats per calcular el valor del contracte estan expressades en
l’Annex I del plec de condicions tècniques d’aquest contracte.
L’entrada d’un o més Serveis/Aplicacions o la seva sortida, implica un augment o decrement
en les volumetries, de forma que s’aplicaran els mateixos criteris d’ampliació o disminució del
contracte detallats en el punt anterior del present document.
Serà el Responsable del Contracte de l’IMI qui, autoritzat pel Comitè de Direcció, iniciï els
tràmits necessaris. Els sistemes de control i seguiment previstos en el plec de prescripcions
tècniques que regeix per aquesta contractació donaran tota la informació al respecte.
La valoració econòmica de la modificació del contracte es realitzarà seguint el mateix mètode
que per al càlcul del valor de contracte.
Modificacions per augment o disminució de llicències/productes dins de l’abast
La justificació dels augments o disminucions de llicències/productes, que siguin causants de la
modificació del contracte, s’efectuarà convenientment en el moment en què es produeixi i serà
el Responsable del Contracte de l’IMI qui, autoritzat pel Comitè de Direcció, iniciï els tràmits
necessaris. Els sistemes de control i seguiment previstos en el plec de prescripcions tècniques
que regeix per aquesta contractació donaran tota la informació al respecte.
Modificacions per disminució del servei de transició
El servei de transició únicament s’executarà si el nou adjudicatari és diferent de l’adjudicatari
sortint. En cas que fossin els mateixos, s’entendrà que el servei de transició no és necessari i,
per tant, es procedirà a una modificació del contracte per disminució de servei.
La modificació del contracte per manca d’execució del servei de transició serà d’aplicació
únicament a aquells serveis d’aplicacions que compleixin les condicions expressades a l’apartat
4.5.1 del plec de prescripcions tècniques.
La justificació de la disminució del servei de s’efectuarà convenientment en el primer Comitè
de Direcció realitzar desprès de la signatura del contracte. El Responsable del Contracte de
l’IMI qui, autoritzat pel Comitè de Direcció, iniciï els tràmits necessaris. Els sistemes de control
i seguiment previstos en el plec de prescripcions tècniques que regeix per aquesta contractació
donaran tota la informació al respecte.
La valoració econòmica de la modificació del contracte serà de l’import estipulat per al servei
de transició en el present document.
Modificacions per augment del número de Serveis/aplicacions susceptibles de servei
de transició
El servei de transició s’executarà sempre que un Servei/Aplicació hagi de se ser incorporat en
el present contracte de manteniment, ja sigui per tractar-se d’un nou desenvolupament o
d’una transferència de l’àmbit competencial d’Hisenda, procedent d’un altre contracte de
serveis de manteniment (AM) de l’Ajuntament de Barcelona.
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En qualsevol cas, el servei de transició únicament s’executarà si l’adjudicatari receptor és
diferent de l’adjudicatari actual. En cas que fossin diferents, s’entendrà que és necessari
realitzar una transició en els termes estipulats al plec de prescripcions tècniques i, per tant, es
procedirà a una modificació del contracte per augment del servei.
La modificació del contracte per augment del número de serveis/aplicacions seran d’aplicació
únicament a aquells serveis d’aplicacions que compleixin les condicions expressades
anteriorment.
La justificació dels augments dels serveis/aplicacions que siguin causants de la modificació del
contracte, s’efectuarà convenientment en el moment en què es produeixi i serà el Responsable
del Contracte de l’IM qui, autoritzat pel Comitè de Direcció, iniciï els tràmits necessaris. Els
sistemes de control i seguiment previstos en el plec de prescripcions tècniques que regeix per
aquesta contractació donaran tota la informació al respecte.
La valoració econòmica de la modificació del contracte serà de l’import estipulat per al servei
de transició en el present document.
Metodologia de modificació de contracte
Cada mes, el Comitè de Seguiment
desenvolupament dels serveis.

és

responsable

de

realitzar

el

seguiment

del

En cas que durant els seguiments s’evidenciï un augment o disminució de volumetries, haurà
de quedar reflectit i documentat en l’acta de reunió de seguiment. Quan aquests augments o
disminucions siguin sostinguts en el temps, durant 3 mesos consecutius, s’haurà d’escalar al
Comitè de Direcció la sol·licitud de modificació de contracte, en el següent Comitè de Direcció
convocat.
Per a modificacions en l’abast del contracte, per inclusió o disminució de serveis/aplicacions,
sol·licituds de modificacions de volums de productes/serveis, haurà de quedar documentada la
petició en concret en el Comitè de Seguiment. Les peticions de modificacions de contracte
acordades, hauran de ser portades al següent Comitè de Direcció convocat, qui tindrà la
responsabilitat d’aprovar o desestimar la petició.
La justificació dels augments o disminucions de les necessitats que siguin causants de la
revisió per la modificació del contracte, s’efectuarà convenientment en el moment estipulat i
serà el Responsable del Contracte de l’IMI qui, autoritzat pel Comitè de Direcció, iniciï els
tràmits necessaris. Els sistemes de control i seguiment previstos en el contracte donaran tota
la informació al respecte.
En cas d’efectuar-se les modificacions del contracte segons les condicions estipulades en el
present document, la valoració econòmica de la modificació es realitzarà amb la mateixa
metodologia utilitzada per al càlcul del preu del contracte en cada servei. Serà l’IMI el
responsable d’estipular i aprovar l’esforç requerit per a l’augment o disminució del contracte.
Per al càlcul de l’import requerit, s’utilitzaran els preus utilitzats per a la determinació del preu
del contracte o el preu que l’adjudicatari hagi informat en la seva oferta, en aquells casos que
s’hagi millorat el preu.
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Resum econòmic dels possibles augments o disminucions del contracte
La següent taula mostra la distribució d’imports corresponents a les possibles modificacions
per causes precises i previstes i la distribució sobre els diferents serveis:
Tipus de
serveis de
contracte
modificables
Manteniment
correctiu
Manteniment
recurrent
Oficina tècnica
Transició
TOTAL

Import (IVA
inclòs)

% Ampliació
sobre import
del contracte

Import màxim
ampliació

%
Disminució
sobre
import de
contracte

Import
màxim
disminució

147.976,06 €

6,97%

31.451,29 €

2,63%

11.867,56 €

170.415,89 €

10,32%

46.567,77 €

3,10%

13.988,38 €

126.335,09 €

8,90%

40.160,19 €

2,47%

11.145,58 €

6.511,01 €

1,45%

6.542,95 €

1,45%

6.542,95 €

124.722,20 €

9,65%

43.544,47 €

451.238,05 €

27,64%

Conseqüentment, el total d’aquestes modificacions d’ampliació no podran afectar, en
cap cas, més del 27,64 % de l’import del contracte, ni el total de les modificacions de
decrement no podran afectar, en cap cas, més del 9,65 % de l’import del contracte.
Així mateix, el contracte es podrà modificar si concorren les circumstàncies establertes en l’art.
107 del TRLCSP, modificació que es publicarà en el DOUE.
La modificació del contracte que s’acordi no podrà alterar la naturalesa global del contracte, les
condicions essencials de la licitació i de l’adjudicació del contracte, i haurà de limitar-se a
introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la causa objectiva que la
faci necessària i serà obligatòria per al contractista.
Les condicions, abast i límits d’aquesta/es modificació/ons i la/es que hagi proposat
l’adjudicatari en la seva oferta, seran obligatòries pel contractista. El procediment per aquesta
modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del redactor del projecte o de les
especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu.

Clàusula 21. Recepció i termini de garantia
1. La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció
s’efectuarà mitjançant acta de recepció, que s’estendrà dins el termini d’un mes següent al seu
lliurament o realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l’Institut.
2. S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la
recepció de les prestacions o des de què l’Institut rep la factura si aquesta és posterior a la
data de recepció.
3. També un cop efectuada la recepció o conformitat, començarà a córrer el termini de
garantia, d’acord amb els períodes establerts a l’apartat 5.5 del plec de prescripcions
tècniques, i, en el cas de millora oferta per part de l’adjudicatari pel què fa al període de
garantia del manteniment recurrent, serà aquesta la que prevaldrà.

Pàg. 32 de 41

Institut Municipal d’Informàtica
Departament Administratiu-Financer

4. Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s’aprovi la liquidació
del contracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al contractista, i hagi
transcorregut el termini de garantia.

Clàusula 22. Subcontractació
L'adjudicatari pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el
compliment dels requisits i obligacions legalment establerts fins a un percentatge que no podrà
excedir del 60 per 100 del preu de licitació (iva exclòs).
Els tercers que subcontracti el contractista no han de realitzar operacions financeres en
paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les
Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora
d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes
de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals
l’adjudicatari ha d’informar d’aquestes relacions a l’òrgan de contractació (que en donarà
publicitat en el perfil de contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments
financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes.
El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini que no
pot ser més desfavorable que el que l'Institut estableixi per al pagament del contracte
principal.
Per tal d'assegurar el compliment d'aquestes obligacions, l'adjudicatari ha de presentar, abans
que el contracte es formalitzi, una declaració responsable en què es compromet a complir els
terminis de pagament als subcontractistes que estableix la legislació vigent. L’òrgan de
contractació podrà requerir durant l’execució del contracte la verificació del pagament del preu
als subcontractistes.
Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document
que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament als subcontractistes.
D’acord amb la previsió de la clàusula 19, si l’empresa contractista principal no justifica
l’impagament del preu a l’empresa subcontractista, l’òrgan de contractació farà el pagament
directament a l’empresa subcontractista amb detracció del preu a l’empresa contractista
principal i amb efectes deslliuradors.

Clàusula 23. Cessió del contracte
En el present contracte resta prohibida la cessió.

Clàusula 24. Demora en les prestacions
1. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva
realització, com també dels terminis parcials assenyalats per a l’execució successiva.
2. La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de
l’Administració.
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3. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la resolució del contracte o per la
imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del
preu del contracte (IVA exclòs).
4. En la tramitació de l’expedient es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions en el termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia emissió
dels informes pertinents.
5. Cada vegada que les penalitzacions per demora respecte al compliment del termini total,
arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, l’òrgan de contractació podrà
resoldre el contracte o acordar-ne la continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.
6. El contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.
7. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment dels acords de nivell de servei detallats a l’apartat 9 del plec de prescripcions
tècniques, o d’aquells oferts per l’adjudicatari en cas de millora, l’Administració podrà optar per
la resolució del contracte o per la imposició de les penalitzacions especificades a l’apartat
anteriorment referenciat.

Clàusula 25. Responsabilitat en l’execució del contracte
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes en el Plec de
clàusules administratives generals.
A part de les establertes a l’esmentat Plec, constitueixen
a) Faltes molt greus:
-

La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap
relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és
legal, segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.

-

L’incompliment de les obligacions contractuals essencials i especials d’execució
previstes en aquest plec.

-

L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi
un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.

-

L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les
prestacions.

-

L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.

-

Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislació vigent.

-

L’aplicació d’una segona falta greu en un termini igual o inferior a sis mesos des de
l’última falta greu sancionada.

-

En quant a les Revisions d’Auditories d’acord amb la clàusula 8.3 del Plec de
prescripcions tècniques:
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o

No presentar en els terminis indicats un Pla d'Acció per corregir la causa arrel de les
No Conformitats Majors detectades a les Revisions d’Auditories.

o

Incomplir el Pla d'Acció definit a les Revisions d’Auditories.

o

No esmenar les No Conformitats Majors detectades a les Revisions d’Auditories.

o

La reiteració de No Conformitats Majors en 2 auditories consecutives.

-

No comunicar a l’òrgan de contractació, l’execució parcial del contracte amb altres
empreses, sense que hi hagi causa ni motivació justificativa d’aquesta omissió.

-

Incompliment injustificat del deure de pagament del preu en el termini legal a les
empreses subcontractades.

-

Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.

b) Faltes greus:
-

L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no
constitueixi falta molt greu.

-

L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.

-

L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.

-

L’aplicació d’una segona falta lleu en un termini igual o inferior a tres mesos des de
l’última falta lleu sancionada.

-

La substitució d’algun membre de l’equip adscrit al contracte per un altre amb
currículum de perfil professional inferior sense el consentiment de l’IMI.

-

Accés no contemplat dins l’abast del contracte a dades de caràcter protegit.

-

No executar les proves d’acord amb el que s’estableix al Pla de Proves.

-

No complir amb els requisits establerts a la clàusula 10.3 del plec de prescripcions
tècniques referents a la substitució de membres de l’equip de treball, excepte en els
casos de força major.

-

La detecció de 2 o més No Conformitats Majors en l’auditoria realitzada, d’acord amb la
clàusula 8.3 del Plec de prescripcions tècniques.

-

Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.

c) Faltes lleus:
-

L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no
constitueixi falta molt greu o greu.

-

L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o
molt greus.

-

No entregar la documentació del servei: Informe de seguiment de cadascun dels serveis
associats als serveis, Informe de direcció, informe estratègic o memòria anual, amb la
periodicitat i contingut mínim previst en els apartats 4.4.4.1 i 6.2 o amb les millores
que l’adjudicatari hagi proposat.
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-

No documentar correctament o adjuntar la documentació justificativa de la tasca de
manteniment realitzada en cada servei de contracte a l’eina d’enregistrament de
peticions o qualsevol altre eina estipulada per l’IMI.

-

Incompliment dels ANS Tancament de problemes “Pr tanc” de l’apartat 9.1.1 del plec de
prescripcions tècniques.

-

Incompliment per part de l’adjudicatari de lliurar els increments “Fets” tal com es
detalla a l’apartat 16.4 de l’Annex IV: Metodologia AGILE, del plec de prescripcions
tècniques.

-

Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.

Els imports de penalització previstos per a cada tipologia de falta són els següents:




Faltes lleus: fins al 0,5% de l’import d’adjudicació del contracte.
Faltes greus: fins al 3% de l’import d’adjudicació del contracte.
Faltes molt greus: fins al 5% de l’import d’adjudicació del contracte.

Les faltes establertes en aquest plec se subjecten, segons llur tipificació, al règim de sancions i
altres responsabilitats previst al Plec de clàusules administratives generals.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.

Clàusula 26. Resolució del contracte
1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes establertes al Plec de
clàusules administratives generals, amb els efectes assenyalats.
2. A part de les establertes a l’esmentat Plec, constitueixen causes específiques de resolució:
a) La demora en l’inici de les prestacions
b) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de
riscos laborals
c) L’incompliment de la normativa municipal sobre comunicació de les prestacions
d) L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest plec i en
el de prescripcions tècniques.
e) L'incompliment de les clàusules essencials del contracte incloent les condicions essencials
d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat d'infracció greu i concorre dol,
culpa o negligència de l'empresa i sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o
a la indemnització de danys i perjudicis.
f) La relació il·legal de l’empresa contractista amb països considerats paradisos fiscals,
segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.
h) Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte.
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i) No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin
públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut
coneixement amb ocasió del contracte.
J) La imposició d’una falta molt greu.
k) Totes aquelles causes que s’hagin establert en aquest plec.

Clàusula 27. Recursos legals dels licitadors
1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 40 del
TRLCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o
indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; i els acords
d’adjudicació d’aquest contracte.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, i s’interposarà davant el Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic. Així mateix es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat
amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i
es regirà pel que disposen els articles 40 i següents del TRLCSP i el Reial decret 814/2015,
d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de
decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris
2. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i
extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de
contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui
d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment
administratiu comú; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Ignasi Fernández Solé
Cap del Departament Administratiu-Financer de l’IMI

Natividad Román Páez
Secretària delegada de l’IMI
(p.d. 08/02/2017)
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ANNEX 1
DOCUMENT D’OFERTA ECONÒMICA I COMPROMÍS DE CRITERIS AVALUABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA
“El Sr./la Sra. ..., domiciliat/ada a ... carrer ... núm. ..., amb DNI/NIF núm. ..., major d’edat, en nom propi, o
en representació de l’empresa ... amb domicili a ... carrer ... núm. ... assabentat/ada de les condicions
exigides per optar a l’adjudicació del contracte amb número d’expedient 18000063 que té per objecte els
Serveis de manteniment i evolució d’aplicacions informàtiques (AM) de la Direcció d’Informació de Base i
Cartografia de l’Ajuntament de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible es compromet a
realitzar-lo amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques pels
següents preus unitaris (IVA exclòs) amb el següent desglossament:

OFERTA ECONÒMICA*:
Serveis de Manteniment correctiu
Perfils
Gestor de servei /Cap de projecte

Preu/hora
IVA exclòs
... €

... €

Preu/hora
IVA inclòs
... €

IVA

Analista/Arquitecte J2EE

... €

... €

... €

Analista programador J2EE

... €

... €

... €

Programador J2EE

... €

... €

... €

... €

Preu/hora
IVA inclòs
... €

... €

... €

... €

... €

... €

... €

... €

... €

... €

Serveis de Manteniment recurrent
Perfils
Gestor de servei/Cap de projecte
Analista/Arquitecte J2EE/
Responsable tècnic de seguretat
Analista programador J2EE

Preu/hora
IVA exclòs
... €

Programador J2EE

IVA

Servei d’Oficina Tècnica
Perfils

Preu/hora
IVA exclòs

Preu/hora
IVA inclòs

IVA

Gestor de servei/Cap de projecte

... €

... €

... €

Analista/Arquitecte J2EE/
Responsable tècnic de seguretat

... €

... €

... €

Analista programador J2EE

... €

... €

... €
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Igualment declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per
contractar amb l’Administració i no està incorregut en cap prohibició de contractar legalment establerta.

(Lloc, data i signatura).”
*No podran superar els preus unitaris màxims especificats a la clàusula 2a d’aquest plec. En cas de superarse quedaran exclosos de la licitació.
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COMPROMÍS DE MILLORES:
“El Sr./la Sra. ..., domiciliat/ada a ... carrer ... núm. ..., amb DNI/NIF núm. ..., major d’edat, en nom propi, o en
representació de l’empresa ... amb domicili a ... carrer ... núm. ... assabentat/ada de les condicions exigides
per optar a l’adjudicació del contracte que té per objecte els Serveis de manteniment i evolució d’aplicacions
informàtiques (AM) de la Direcció d’Informació de Base i Cartografia de l’Ajuntament de Barcelona amb
mesures de contractació pública sostenible, Núm. Expedient 18000063 es compromet a realitzar-lo amb
subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques i amb els següents
compromisos per a la millora dels serveis:

-

PLA DE FORMACIÓ TRANSVERSAL:

HORES ADDICIONALS DE
FORMACIÓ OFERTES
(MÀXIM 750 HORES)

-

(.......) hores

PER LA MILLORA EN ELS ACORDS DE NIVELL DE SERVEI:

COMPROMÍS PER A
LA MILLORA DELS
NIVELLS
D’ACORDS DE
SERVEI

Millores ofertes pel licitador*
(Marcar amb una “SI/NO” per indicar la millora dels nivells d’acords de servei
requerits a l’apartat 9 del PPT)
Millora en el termini de lliurament (Dc), de 3 a 2 anys en total, passant a un
lliurament del 50% el primer any i 50% el segon any
....... (SI/NO)

-

PER LA MILLORA DE L’ESTABILITAT LABORAL DE L’EQUIP DE TREBALL MITJANÇANT LA
CONTRACTACIÓ INDEFINIDA:
Declaro sota la meva responsabilitat que el nombre de dies treballats amb l’empresa, amb la
mateixa modalitat de contracte de treball indefinit en els darrers trenta-sis mesos anteriors a la
data de finalització del termini de presentació de proposicions, és:

Total dies* (Suma de dies treballats en modalitat
indefinida dels quatre perfils amb dedicació exclusiva
que es requereixen
a l’apartat 10.21 del plec de prescripcions tècniques)

.... dies

( I amb el següent detall:
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Millores ofertes pel licitador*
(Considerant el nombre mínim de persones treballadores i categories
professionals exigides a l’apartat 10.11 del plec de prescripcions tècniques,
i, en especial els 4 perfils amb dedicació en exclusiva)
Sexe
Inicials nom i
Categoria
Dies treballats en
(Masculí o Femení)
cognoms
professional
modalitat indefinida
Coordinador del contracte
/ Cap de projecte sènior
*El màxim total de dies a informar seria de 1.095 dies x 1= 1.095 dies.
*Per cadascun dels treballadors el nombre mínim de dies a partir del qual es valorarà
aquest criteri és de 365 dies i el màxim a complimentar per treballador de 1.095 dies.
*En el cas que en la declaració de l’equip de l’empresa que resulti adjudicatària es difereixi
dels perfils i/o dies treballats dels plantejats en fase de licitació es tornaran a calcular els
punts obtinguts per aquest criteri, donant pas al corresponent requeriment si es considera
que s’incompleix la proposta realitzada i aquest incompliment suposa la pèrdua de punts
suficient per donar pas al licitador que ha quedat en segona posició.

Igualment declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per
contractar amb l’Administració i no està incorregut en cap prohibició de contractar legalment establerta.

(Lloc, data i signatura).”
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Ignasi Fernandez Sole el dia 21/02/2018 a les 10:23, que tramita;
Natividad Roman Paez el dia 21/02/2018 a les 11:27, que informa.

