ANNEX VORTAL
L’Ajuntament de Mataró, en compliment del principi de transparència en la contractació i
d'eficàcia i eficiència de l'actuació administrativa, fomenta la utilització de mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics en la contractació pública, per la qual cosa ha optat per que els
licitadors concorrin al procediment únicament en format electrònic, mitjançant la presentació
de les sol·licituds de participació i proposicions, l'aportació de documents i les comunicacions i
notificacions entre licitador i Òrgan de Contractació a través de la plataforma de contractació
pública electrònica que, l’Ajuntament de Mataró, posa a la seva disposició des de la següent
adreça,
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytomataro&languageC
ode=ca
garantint-se a tot moment la lliure concurrència, no discriminació i restricció d'accés a aquest
procediment
La contractació pública electrònica es regeix per la següent normativa:
Disposicions Addicionals quinzena i setzena del Reial decret 3/2011, de 14 de Novembre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Disposició Addicional única del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Ordre EHA/1307/2005, de 29 d'abril, per la qual es regula la utilització de mitjans electrònics
en els procediments de contractació.
Des de la página web oficial/seu electrònica de l’Ajuntament de Mataró es troba disponible
l’accés directe a la Plataforma de Contractació Pública empleada per l’Ajuntament de Mataró,
situada en l'adreça
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytomataro&languageC
ode=ca
on tenen a la seva plena disposició tota la documentació relativa a la licitació en curs, així com
un canal de comunicació directa amb l'Òrgan de Contractació pública del l’Ajuntament de
Mataró, al que podran plantejar-li preguntes, sol·licitar aclariments, presentar les ofertes i
rebre les notificacions, així com l'exercici de qualsevol altres drets que la normativa aplicable al
procés de contractació en curs li confereixi com licitant.
La plataforma de contractació pública contractada per l’Ajuntament de Mataró, compleix
íntegrament amb tots els requisits legals i tècnics disposats en el Text refós de la llei de
contractes del sector públic i altra normativa de desenvolupament, garantint-se a tot moment
que:
•

No són discriminatoris, trobant-se a la disposició del públic de forma compatible amb
les tecnologies de la informació i comunicació d'ús general.

•

Tota la informació i les especificacions tècniques necessàries per a la presentació
electrònica de les ofertes i sol·licituds de participació es troben a la disposició de totes
les parts interessades des del Perfil del Contractant/seu electrònica de l’Ajuntament de
Mataró, sent d'ús general i àmplia implantació.

Els sistemes de comunicacions i per a l'intercanvi i emmagatzematge d'informació garanteixen
la igualtat entre els licitadors i la integritat de les dades transmeses i que només els òrgans
competents, en la data assenyalada per a això, puguin tenir accés als mateixos, o que, en cas
de trencament d'aquesta prohibició d'accés, la violació pot detectar-se amb claredat.
•

L'aplicació permet acreditar la data i hora de l'emissió o recepció de les
comunicacions, la integritat del seu contingut i el remitent i destinatari de les
mateixes.

•

Tots els actes i manifestacions de voluntat dels òrgans administratius o de les
empreses licitadores o contractistes que tinguin efectes jurídics i s'emetin tant en la
fase preparatòria com en les fases de licitació, adjudicació i execució del contracte són
autenticats mitjançant una signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei
59/2003, de 19 de desembre, de Signatura Electrònica, garantint-se tècnicament que
la signatura s'ajusta a les disposicions d'aquesta norma.

Les proposicions juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del termini
assenyalat en l'anunci de licitació, a través de la plataforma electrònica de contractació pública
VORTAL accessible des de l'adreça
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytomataro&languageC
ode=ca
L'accés a aquesta plataforma electrònica és gratuït i permet realitzar la consulta i descàrrega
dels plecs de l'expedient, notificacions electròniques, així com la presentació de proposicions
sense cost algun.
Per accedir a la plataforma VORTAL, els licitadors que no estan donats d'alta, hauran de
registrar-se en l'adreça electrònica
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytomataro&languageC
ode=ca, de tal manera que:
-

Haurà de seleccionar “Donar-se d'alta” i seguir els següents passos:
1. Registrar un usuari emplenant el formulari corresponent.
2. Confirmar el registre d'usuari.
3. Crear una entitat en la plataforma o associar l'usuari generat a una empresa ja
existent.

-

Si ho desitja, i una vegada acabat el registre d'usuari i de l'entitat, dins de la seva àrea
de treball podrà sol·licitar un certificat d'autenticació emès per VORTAL (l'única utilitat

de la qual és la d'autenticar-se en la pròpia plataforma i que és gratuït) per accedir a la
plataforma i a la informació detallada de l'expedient.
Podrà obtenir més informació sobre els tràmits electrònics relatius al registre al portal de
contractació, contactant amb el Servei d'Atenció al Client de VORTAL en el número 902 02 02
90 els dies laborables de 9h a 19h.
Totes les empreses que conformin una UTE han d'estar registrades en la plataforma de forma
individual, sent l'empresa amb major % de participació, la que haurà de registrar la UTE
d'acord als següents passos:
•

A la pàgina de Directori d'empreses, premi en el botó Crear grup d'empreses. La
creació d'un grup d'empreses es divideix en 3 blocs d'informació:
o

Identificació del grup: empleni els camps de caràcter obligatori, els quals
apareixen al costat d'un asterisc de color vermell.

o

Membres del grup: premi a Afegir i busqui una a una les empreses que formen
la UTE. Seleccioni cadascuna d'elles. Després, premi en el botó Editar en
cadascuna de les empreses que conformen el Grup - UTE per afegir el % de
participació de cadascuna, i seleccionar l'empresa que lidera el grup (l'empresa
amb major % de participació).

o

Configuració general: afegeixi la informació dels camps obligatoris. Premi el
botó Crear.

Una vegada realitzats els tràmits anteriors, surti de la plataforma i torni a accedir amb el seu
usuari i contrasenya. Tindrà l'opció de seleccionar l'entitat amb la qual desitja accedir a la
plataforma (empresa o UTE). Seleccioni la UTE i accedeixi a la plataforma.
Una vegada fet això, a la seva àrea de treball, haurà de prémer en el quadre per activar el seu
servei gratuït en la plataforma per al Grup d'empreses - UTE. Els usuaris de la resta d'empreses
que conformen el Grup d'empreses - UTE, hauran de sol·licitar l'accés a aquest compte per
poder visualitzar la informació de la mateixa.
Pot obtenir més informació sobre els tràmits electrònics relatius al registre al portal de
contractació, contactant amb el Servei d'Atenció al Client de VORTAL en el número 902 02 02
90 els dies laborables de 9h a 19h.
És important que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la signatura i
enviament de les proposicions, els requisits de programari per a la presentació de proposicions
a través de la plataforma VORTAL: JAVA, sistema operatiu, navegador (actualment l'explorador
Google Chrome és incompatible amb JAVA), etc. Es pot verificar i actualitzar gratuïtament la
versió de JAVA accedint a la pàgina del fabricant http://java.com/es/download/installed.jsp.
Quant al sistema operatiu i altres configuracions dels equips, la comprovació es pot fer
prement sobre l'enllaç

https://next.vortal.biz/prodpt1businessline/common/systemrequirementsvalidatorcommon/i
ndex o sobre l'opció ?Validació del sistema? disponible en el peu de pàgina d'accés a la
plataforma.
Si es tenen dubtes sobre la versió de JAVA a utilitzar i/o sobre la configuració dels equips es
pot contactar amb el Servei d'Atenció al Client de VORTAL a través del correu info@vortal.es o
a través del 902 02 02 09 de dilluns a divendres de 09:00 a 19:00 h.
Una vegada efectuat el registre gratuït en la plataforma de licitació electrònica VORTAL, tal
com s'indica en el present plec, segueixi els passos que es descriuen a continuació per accedir
a l'expedient:
1.Dirigeixi's a la pàgina d'accés a la plataforma de l’Ajuntament de Mataró en el següent enllaç
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytomataro&languageC
ode=ca
2.Accedeixi a l'apartat “Buscar licitacions” on trobarà la informació relativa a aquest i altres
expedients de l'Ajuntament de Mataró. Seleccioni i copiï el nombre d'aquest expedient
(columna referència).
3.Accedeixi a la plataforma mitjançant l'usuari i la contrasenya definits en el procés de registre,
i enganxi el nom d'expedient en el cercador disponible per a tal fi a l'Àrea de treball. Premi
sobre la lupa per realitzar la recerca.
Per accedir a tota la informació de l'expedient, haurà de prémer en el botó “Detall”.
Premi en “Estic interessat”, per accedir a la carpeta de l'oportunitat. Per enviar una oferta,
haurà de prémer en el botó “Crear oferta” en el bloc “LES MEVES OFERTES”:
-

-En el pas 1 Informació General, introdueixi una referència o nom per a la seva oferta.
Aquest nom és de la seva lliure elecció.

-

-En el pas 2 Formulari de resposta haurà de contestar a les preguntes en cadascun dels
sobres de l'expedient. Haurà d'emplenar els preus unitaris de la seva oferta tenint en
compte les unitats esmentades en les columnes “Descripció” i “Unit” Per tant, haurà
d'emplenar, per a cadascuna de les posicions existents el preu unitari, expressat en
euros, sense IVA. En aquest apartat, a més, es poden efectuar preguntes de respostes
obertes, lògiques, etc.

-

-En el pas 3 Documents haurà d'adjuntar tota la documentació requerida en el present
plec en els seus sobres corresponents.

Una vegada realitzats tots els passos anteriors, haurà de prémer el botó “Finalitzar creació”.
Posteriorment haurà de prémer el botó “Signar tots” i seleccionar un certificat reconegut per a
la signatura dels documents.
Els licitadors hauran de signar mitjançant signatura electrònica reconeguda, vàlidament emesa
per un Prestador de Serveis de Certificació i que garanteixi la identitat i integritat del
document, l'oferta i tots els documents associats a la mateixa, en els quals sigui necessària la

signatura de l'apoderat, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 59/2003, de 19 de
desembre, i altres disposicions de contractació pública electrònica, a excepció d'aquells
documents que acreditin la constitució de la garantia provisional, si escau, que hauran de ser
en tot cas originals.
La signatura electrònica reconeguda segons l'article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre,
de Signatura Electrònica és la signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut
(vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació) i generada mitjançant un
dispositiu segur de creació de signatura, (per exemple, DNIe, o altres targetes criptogràfiques
que reuneixin els requisits establerts en la norma de referència).
Els certificats reconeguts acceptats per la plataforma VORTAL són:
-

ACCV.

-

DNI electrònic.

-

IZEMPE.

-

ANCERT.

-

Camerfirma.

-

CATCert.

-

FNMT - CERES.

-

SIGNATURA PROFESSIONAL.

És important que els licitadors verifiquin tan aviat com els sigui possible (sent preferible a l'inici
del termini de presentació d'ofertes per si fossin necessàries configuracions addicionals per al
seu certificat, abans de la signatura i enviament de les proposicions), que el certificat està
correctament instal·lat en l'ordinador, així com en un navegador compatible amb la signatura
de documents, i que pot realitzar la signatura de documents tant en l'equip com en la
plataforma.
Per verificar que pot signar electrònicament amb el seu certificat de manera correcta en la
plataforma, una vegada que hagi mostrat interès en l'expedient i començat a crear la seva
oferta, realitzi la següent comprovació:
1. Vagi el pas Documents de l'oferta.
2. En l'opció altres annexos, premi sobre el botó Afegir documents.
3. Seleccioni i afegeixi un document.
4. Una vegada afegit, premi sobre l'opció signar.
5. Si el document se signa correctament, la informació de la signatura apareixerà en la
columna corresponent.

6. Si no aconsegueix signar, contacti amb el servei d'atenció al client de VORTAL.
7. Després de realitzar aquesta comprovació, elimini el document si no ho necessita per a
la seva oferta.
Una vegada signada la documentació o oferta, haurà de prémer el botó “Xifrar i enviar” de tal
manera que tota la seva oferta, juntament amb la documentació associada a la mateixa,
quedarà xifrada sense que es pugui accedir al seu contingut fins a la constitució de la mesa de
contractació. Seguidament, apareixerà una finestra on haurà d'acceptar les recomanacions per
a l'enviament de l'oferta en la plataforma i, per acabar, haurà de prémer el botó “Presentar”.
S'entendrà complert el termini si s'inicia la transmissió dins del mateix i finalitza amb èxit.
Totes les ofertes extemporànies rebudes a l'expedient seran excloses tret que la companyia
proveïdora del servei alerti a l'òrgan de contractació que s'està produint alguna situació que
afecti al funcionament del programari i que pugui provocar que els proveïdors lliurin la seva
oferta fora del termini establert.

És responsabilitat exclusiva del licitador si experimenta alguna dificultat a l'hora de preparar i
presentar la seva oferta contactar amb la companyia proveïdora del servei dins del termini de
presentació d'ofertes per garantir que efectivament es realitzen tots els passos necessaris i no
es tracta d'una dificultat tècnica o un problema del programari.

Totes les ofertes lliurades fora de termini perquè no s'han realitzat amb antelació suficient les
configuracions necessàries indicades en els paràgrafs anteriors, o l'usuari no prepari la seva
oferta amb l'antelació suficient per presentar-la dins del termini previst, seran excloses del
procés.
Una vegada presentada l'oferta a través de la plataforma electrònica de contractació VORTAL,
es generarà un rebut electrònic que garantirà la data, hora i contingut de la seva oferta.

