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08901 L'Hospitalet de Llobregat
Teff: 93.402.95.00/ Fax: 9U029424 / email: contractacio@l-h.cat

ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L'
CONTRACTE DE SERVEIS DE SERVICE DESK I LA GESNÓ INTEGRAL DEL LLOC DE
TREBALL A LES DEPENDÉNCIES DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
TRAMITAT DE FORMA ORDINARIA

M|TJAN9ANT PROCEDTMENT OBERT HARMONTTZAT

Núm.
expedient (*) AS
111t2018

Pressupost
base licitació

Descripció
Contracte

r)

4.083.750,00
euros IVA inclós

SERVEIS DESK I GESTIO ]NTEGRAL LLOCS DE

TREBALL DEPENDENCIES AJUNTAMENT DE
L'HOSPITALET

Tipificació SERVEIS
contracte

Codi

50324000-2

cPv

Organ destinatari(*) L'área d'Hisenda i Serveis Centrals

(*)Aquestes dades han de constar en cadascuna de les factures presentades per
l'adjudicatari. Podeu consultar les instruccions de com facturar electrónicament a
Cláusula 1. Objecte i régim jurídic del contracte

1.1.

Objecte del contracte

F:-9q.¡.".t" del present plec la contractacio promoguda pel servei d'lnformática i TIC (en endavant
SliTlC), a través del departament del Centre á'ntenc¡O als Usuar¡s
CAU), és
I'encarregat de donar suport a la infraestructura tecnológica dels 1án-enoavant
treballadors municipals
mitjangant la prestació del servei de suport, manteniment i ins-ial.lació
de I'equipament informátic
consistent en I'execució del servei de service Desk i la gestió integrat
del-lloc de treball de les

dependéncies de I'Ajuntament de IHospitaret necessaris.

!l-s-ery9i d'aquest contracte correspon al Vocabulari comú de contractes públics
50324000-2 servicios de assisténcia a ordenadores personals

cpV

200g:

El present contracte conté prestacions própies d'un contracte de
serveis i de subministrament; de
conformitat amb l'article 18 de la Llei gl2o17, de contractes del sector públic,
es qualifica contracte
El régim jurídic de- la preparació i.adjudicació d;aquest contracte es
YIIT
regirá per les normes
del contracte de SERVEIS d'acord amb elqúe disposa tbrt¡cte 1g.1.a)
Oe ta lóSp

f"#30""

de serveis service Desk i gestió integral llocs de treball dependéncies
Ajunt Expedient (AS -111/2018) pág.

Ajunt*m*nt de uX*spit*[{¡;rinia

de Go'¡ern Lo-caI

:i.¡-,.. iq-,, ; -Í.?
trri ti;rric actai"
Considerant que, tal i com s'ha ac¡gd len I'informe justificatiu que incorpora aquest expedient de
contractació, la millor solució consisteix en la contractació dels serveis de Service Desk , cal
indicar que les fases del cicle de vida de I'objecte del contracte són les següents:

SERVEIS

Les fases del cicle productiu dels serveis d'atenció als usuaris (SAU)
infraestructura tecnológ ica són

L

2.
3.
4.
5.
6.

i el de suport a la

:

Gestió del nivellde servei.
Gestiód'incidéncies.
Gestió de problemes.
Gestió de canvis.
Gestió de la configuració.
Gestió de la disponibilitat.

SUBMINISTRAMENT
Les fases del cicle productiu de la renovació de I'equipament municipal són:

1. Planificació de I'aprovisionament.
2. Masterització dels equiPs.
3. Aprovisionament de la infraestructura

objecte de renovació.

4. Distribució de I'equiPament.
5. Posada en marxa dels equiPs.
6. Retirada de I'equipament renovat'

per la qual cosa, qualsevol millora social i/o mediambiental en I'execució d'aquest cicle de.vida
que
per

preu del contracte
esdevé una millora quál¡t"t¡u. o quantitativa que cal ponderar amb el
esdevingui una contractació eficag i eficient.

tal

gl2o17 de 8 de novembre de 2Q17 , en endavant
Als efectes del que disposa I'article 99.3 de la Llei
present contracte ja que,. per la
LCSP, es fa constar la no divisió per lots de I'objecte del
una realització i aprofitament
naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com
forma independent'.A.més
individual ifuncional de les mateixes que permetin serexecutades de
per a una correcte execució global
caldria exigir un" .óoiá¡nació i ptanifiüció global dels treballs
r,".u[á desproporiionada per a les finalitats d'interés públic que es
de les prestacionsque les prestacions no
persegueixen en I'ex'ecució d'aquestes, fet pel qual permet concloure
execució dels treballs i
poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcte
a la finalitat requerida'
una correcte assignació dels recursos públics proporcionals

fr"

1.2. Régim iurídic.

amb les normes del contracte
El present contracte es qualifica de. mixt, que es reg.ulará d'acord
|articre 18 de la Llei 912017, de 8 de
serveis, de conformitat ám¡ ra definióió'cbntempraáa a
novembre de 2017 (LCSP).
Aquestcontracteté.carácteradministratiuiesregeixpe|:

-

Present Plec Cláusules Técniques Particulars
Present Plec de cláusules Administratives Particulars'
Públic'
La Llei 9t2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector

(AS -111/2018) Pág'
rlocs de treball dependéncies Ajunt Expedient
contracte-de serveis service Desk i gestió integral
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Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el r$lad{ént de la Llei de
contractes de les administracions publiques, en tot alló que no sigui contrari al que es
preveu a I'esmentada LCSP.
Reial decret81712009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
de 30 d'octubre, de contractes del sector públic

3O12OOT,

Plec de Cláusules Administratives Generals de I'Ajuntament de I'Hospitalet en alló que no
contradigui la normativa esmentada.
SupletÓriament s'apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte. les
normes de dret privat.

Cláusula 2. Pressuposú base de licitació.
El pressupost base de licitació, formulat en termes de preus unitaris i que determina el límit máxim
de despesa al qual-es coTplomet I'Ajuntament, és el de 4.083.750,0ó -euros, IVA inclós, amb el
desglossament següent: 3.375.000,00.-euros, pressupost net 2d8.7s0,00 -euros en concepte
d'lmpost sobre el Valor Afegit al tipus del21 o/o.

i

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.
La quantia d'aquest contracte es determina en funció dels següents preus unitaris:

"w-

Serveis SAU

ri-iiftñi-=liffi-.rii"'ii

i Suport tecnoldgic

Subministrament (renovació equiparnent)

PRzuSE?.¡SEIVA
r.875.000.00 €
r.500.000.00 €

L'Ajuntament no está obligat a exhaurir aquesta despesa en el
cas que les unitats de serveis
adquirides siguin inferiors a les unitats previstes inicialment, pel la qual
cosa, l,Ajuntament no resta
obligat a exhaurir I'import adjudicat, sinó que ho fará en funció de les
unitais de serveis realment
adquirides.
La quantitat indicada en el parágraf anterior com a pressupost
net constitueix la xifra máxima per
qual s'estimará qua les ofertes dels licitadors'excedeixen
9o.bre de la
el tipus de la licitació. Els
licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost
base-á..1¡.iü.¡0, ,.j".-.,
I'lVA a aplicar mitjangant partida independent.
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels
licitadors. I comprén la totalitat del
contracte' El preu consignat és indiscutible, no admetent-ne
cap prova d,insuficiéncia i porta
implícits tots aquells conceptes previstos a I'art. 100 i concordants
de la LCSp.
Cl áusu la 3. lm putaci ó

pressupos t m u n ici pal.

La despesa pluriennal derivada d'aquesta contractació
corresponent a l,exercici 2o1g ique només
cobreix I'import corresponent altermini d'execució d'aquest
exercici, es fará efectiva: per un import
de 66'550,00 euros amb cárrec a la partida que consta al certificat
de retenció de crédit núm.
contracte de serveis service Desk igestió integral llocs de
treball dependéncies Ajunt Expedient (AS -111l201g) pá9.
3de30

juliol dc:20trr4 emés per la lntervenció General; i per un import de
180039124 de data
12.100,00 euros, segons certificat de retenció de crédit núm. 180040961 de data 3 d'agost de
2018, emés per la Intervenció General.
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78.650.00 €

3.650,00 €

0,00 €

0,00 €

per als exercicis successius, la despesa corresponent anirá amb cárrec al /als pressupost
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180034426V

06

275.000.00 €

2

57.750.00 €

332.750.00 €

06

375.000.00

2

78.750,00 €

453.750.00

06

260.000.00

2

54.600.00

€

314.600.00 €

06

375.000.00
300.000.00

€
€
€
€

2

78.750.00 €
63.000.00 €

453.750.00 €

2

363.000.00 €

80034563Q
180034427H
180034564V
180034428L

2

78.750,00 €

453.750.00 €

180034565H

2

63.000,00 €
78.750.00 €

363.000.00 €

180034429C

453.750.00 €

06
06
06

375.000.00 €
300.000.00 €

€

l

06

375.000,00 €

06

300.000,00 €

2

63.000.00 €

363.000.00 €

180034566L
1800344922

06

375.000,00 €

2

78.750.00 €

453.750.00 €

180034567C

lmport total

'

4.083.750,00 €

reajustaran.amb ra conformitat del
En ers supósits previstos regarment, aquestes anuaritats es
trámit d'audiéncia' i I'informe de la
contractista o per ¡."ónr d'i-nterés p,:ori", només amb el
lntervenció.

plurianual, la seva autorització o
Atés que el present contracte comporta despeses de.carácter
que pei a c4? exercici autoritzin els
realització se subordina al crédit adequat i suficient
I'art' 174 del RDL 2/2004 de 5 de marg'
respectius pr"rrrpáriás municipafs Oe Joñtormitat amb
p;lir;tJ.prova á-t"*t Refós o'e ta lte¡ Reguladora de les Hisendes Locals'
Ctáusuta 4. Valor estimat del contracte

del contracte abans esmentades, així
considerant er pressupost base de licitació, les estimacions
el valor estimat del contracte sense incloure
com les seves po.rioj", modificacions-¡-pibrrogues,
i la publicitat
efectes'Je oeLrminar el procediment d'adjudicació
l,lmpost sobre er vaioiÁtegit,
"1,
és el següent

(AS -11u2018) Pág'
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Cláusula 5. Termini de vigéncia del contracte.

5.1. La durada de les prestacions será de cinc anys a comptar des de I'endemá de la seva
formalització o el proposat per I'adjudicatari sifos millorat. No es preveuen prórrogues.
El termini de durada del contracte es fixa en un máxim de cinc anys des de la data de formalització

del contracte, prevista per a l'1 de desembre de 2018, ifinalitzará com a máxim el 31 de desembre
de 2023.

El termini del present contracte podrá ser objecte de reajustament per al cas que la seva
formalització i data d'inici efectius no es produlssin a la data prevista en aquest plec, procedint
tanmateix al reajustament de la despesa derivada del contracte, Oe conformitat amb el qüe preveu
I'art. 96 del RD 1098/2001 de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de ia Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
Cláusula 6. Órgan de contractació. Expedient de contractació

6.1.- L'órgan de contractació és la Junta de Govern

i

procediment d'adjudicació

Local.

6.2.' L'expedient de contractació s'adjudicará mitjangant tramitació ordinária.
6.3.- La contractació, que es tramitará de forma ordinária i está subjecte a regulació harmonitzada
es durá a terme mitjangant procediment obert i adjudicació amb més d'un criteri d'adjudicació, en
virtut d'allÓ que estableixen els articles 145, 146,156 a 158 i concordants de la LCSp

Cláusula 7. Pefftl del contractant. Publicitat de ta ticitació.
L'anunci de licitació per aquesta contractació, en tractar-se d'un procediment subjecte a regulació
harmonitzada, es publicará en el DouE, i en el PERFIL DE CoNTRACTANT de I'Ajuntamient de
L'Hospitalet, amb les condicions iterminis establerts als articles 135 i 156 de la LCSp.

contracte de serveis Service Desk igestió integral llocs de treball dependéncies Ajunt Expedient (AS -111/201g) pág.
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eát"a*u.xLtmür,ft$'féiácibHbts am b la present contractació, així com
de Contragfadé"€'ha d'accedir al Perfil de contractant a través de

I'adrega següent:

https://contractaciopublica.gencat.caUecofin pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&kevwo
rd=hospitalet&idCap= 1 8437529&am bit=

Tota la documentació esmentada estará disponible en el perfil del contractant des del dia de la
publicació de I'anunci de licitació.
L'acte d'adjudicació es publicará en el perfil del contractant en el termini de 15 dies naturals,
d'acord a I'article 151 de la LCSP.
La formalització del contracte juntament amb el corresponent contracte també es publicará en el
perfil del contractant i en el DOUE en un termini no superior a 15 dies naturals a comptar de la
data de la formalització.

Cláusula 8. Regursiús de capacitat, aptitud

i solvéncia dels licitadors.

8.1. Capacitat per contractar

1. Estan capacitades per contractar amb aquest Ajuntament 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 supósits d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a
la legislació vigent.
L'activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació amb I'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, hauran de comptar amb
I'habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de
I'activitat o la prestació que constitueixi I'objecte del contracte.
2. D'acord amb el que disposa l'article 69 de la LCSP, també poden participar en aquesta licitació
les unions d'empreses que es constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que
sigui necessária formalitzar-les en escriptura pública fins que no se'ls hag.i adjudicat el contracte'
A{uestes empreses queden obligades solidáriament davant l'Administració i han de nomenar una
pers'ona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses
atorluin pod'ers mancomunats per a cobraments i pagaments d'una quantia significativa. Els
que desitgin concórrer a aquesta licitació integrats en una UTE hauran d'indicar els
"rp'rerarir
noms i circumstáncieJdels que la constúueixen, la participació de cadascú, així com el compromís
de constituir-se en UTE en cas de resultar adjudicataris del contracte.

Les empreses que hagin participat en I'elaboració de les especificacions técniques o dels
que
documents preparatoris dellontracte, poden participar en la licitació sempre que es garanteixi
LCSP
la
70
de
que
l'article
disposa
el
amb
la seva participació no falseja la competéncia, d'acord

3.

8.2 Solvéncia econÓmica ifinancera que s'exigeix:
El li6tador haurá de disposar de la solvéncia econÓmica i financera següent:

.

Els/les licitadors presentaran elvolum anual de negocis en l'ámbit a qué es refereixi
el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims anys disponibles, en funció

(AS -11112018) Pág.
Contracte de serueis Service Desk igestió ¡ntegral llocs de treball dependéncies Ajunt Expedient
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de les dates de constitució o d'inicid'activitats de f'empresari i iJ dJé's"nt"ció de tes
ofertes, ha de ser com a mínim d' un import de 3.375.000,00 €.

.

El patrimoni net de la companyia al tancament del darrer exercici económic per al

qual estigui venguda l'obligació d'aprovació de comptes anuals, haurá de ser
d'almenys el20o/o del valor estimat del contracte, els fons propis dels quals hauran
de ser sempre positius. Suposa un rati de solvéncia:

PN>0,2*VEC
On: PN = Patrimoni Net de la companyia, Casella 20000 (A. Patrimoni Net)

del

model normalitzat de presentació dels comptes anuals.
VEC = Valor Estimat del Contracte

En cap cas s'acceptaran fons propis negatius amb préstecs participatius. A efectes
d'acompliment de la solvéncia económica, s'estableixen com a exercicis comptables
els que estan degudament tancats i dels que s'hagin presentat els seus comptes
anuals al Registre Mercantil o al Registre que correspongui.
8.3 Solvéncia técnica:

. Solvéncia técnica i professional: Els/les licitadors/es, d'acord amb I'art. 74 i 76 de la Llei
912017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, hauran de presentar el
compromís d'adscriure els mitjans personals i materials suficients per I'execució del present
contracte, segons exigeix al plec de prescripcions técniques.
Es requereix per part dels licitadors de:

'

Les empreses licitadores hauran d'assegurar la qualitat en la Gestió del Servei, i els
seus processos mitjangant la certificació ISO 9001.

'

Donades les característiques del contracte, i les necessites de gestionar el conjunt
de necessitats mediambientals, relacionat amb el propi servei i la gestió del cicle de
vida de I'equipament assocíat, aprovisionat, i/o mantingut, els licitadors hauran de
presentar la certificació ISO 14001.

'

Amb I'objectiu de la reducció del risc de pérdua, robatori o corrupció d'informacíó,
els licitador hauran d'acreditar l'ús d'una metodologia de gestió de la seguretat
mitjangant la certificació ISO 27001.

'

Donada la importáncia de la relació del fabricant amb el licitador, aquest haurá de
presentar un carta/certificat signat, específic per aquest concurs, per part del
fabricant dels equips oferts per renovació mínima, on especifiqui que esta en
possessió de la máxima certificació possible amb el producte i serveis associats.

S'admet que els empresaris puguin acreditar la solvéncia necessária mitjangant la solvéncia i
recursos d'altres entitats que no es trobin amb cap supósit de prohibició per contractar i amb
independéncia dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la vigéncia
del contracte disposará efectivament dels mitjans i solvéncia d'aquella entitat.

I|n!¡q
9t2017

s'admet que acreditin la seva solvéncia per qualsevol dels mitjans previstos

a la

Llei

contracte de serveis service Desk igestió integral llocs de treball dependéncies Ajunt Expedient (AS
-11112018) pág.
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8.4. Acreditació de capacitat,

n:,r ce Gcr,'ern Lccat'

iñlca, financera i técnica:

Els licitadors han d'acreditar la seva capacitat a través dels mitjans establerts en I'apartat anterior.
No obstant, d'acord amb el gue drsposa I'a¡t. 77.1.b) tCSe eb ficitadors podran acreditar la seva
solvéncia técnica i económica-financera a través de /a c/assificació en el Grup V Subrgrup 3
Categoria 4.

Cláusula 9. Presentació de proposicions.

9.1. Les proposicions es presentaran en el termini de 30 dies naturals comptats des de la data
d'enviament de I'anunci de licitació a I'Oficina de Publicacions de la unió Europea.
Així mateix I'anunci de licitació es publicará en el perfil del contractant per a que en el termini 30
dies naturals a comptar des de la data d'enviament de I'anunci de licitació a I'Oficina de
Publicacions de la unió Europea, es presentin les proposicions.

9.2. Les proposicions s'hauran de presentar mitjangant I'eina de Sobre Digital, integrada en

la

Plataforma de Serveis de Contractació Pública, accessible a I'adrega web següent:

https://contractaciooublica.qencat.cat/ecofin pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&kevwo
rd=hospitalet&idCap= 1 8437529&ambit=

Tota la documentació continguda en cadascun dels sobres haurá de venir signat
electrónicament per I'apoderat o representant legal de I'empresa licitadora
No obstant i pel supósit que hi hagi alguna incidéncia de carácter general en el funcionament
de la plataforma, que impossibiliti la presentació electrónica, el servei de contractació així ho
indicará en el perfil del contractant atorgant, si s'escau, un termini de prórroga del termini de
presentació de proposicions als efectes de que els licitadors presentin les seves ofertes de forma
presencial en I'oficina del Registre General de l'Ajuntament de I'Hospitalet ubicada al Carrer Josep
Prats, número 2, 08901 l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Si l'últim dia és inhábil s'entendrá prorrogat fins al primer dia hábil següent. La presentació en
Plataforma de Serveis de Contractació Pública en un dia inhábil s'entendrá realitzada en la
primera hora del primer dia hábil següent. La presentació en dia inhábil es consideraran
presentats anteriors, segons el mateix ordre, als que van ser el primer dia hábil posterior.

9.3. Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap pretext.
9.4. L'esmentada documentació haurá de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, signada electrónicament tres sobres, en els termes següents:

Tota|adocumentacióapresentarpe|s|icitadorss'inc|ouráen@.
SOBRE NÚM.1
El formulari normalitzat de Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), mitjangant el qual els
licitadors declaren la seva capacitat, la seva solvéncia económica, financera técnica de

i

conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec; que no es troben incurses en cap
prohibició de contractar, així com que compleixen amb la resta de requisits que s'estableixen en
aquest plec.
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representat legal. 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.

En el DEUC es declarará I'adrega electrónica als efectes de notificacions, d'acord amb el
que es preveu en l'art. 140.1.a14rt LCSP
Les empreses licitadores poden emplenar el Formulari del DEUC utilitzant el servei en línia de la
Comissió Europea. Per obtenir el document DEUC, el licitador haurá d'anar al servei en línia de fa
Comissió Europea.

En el supósit que I'oferta es presentés per una UTE, haurá d'acompanyar a la declaració
responsable el compromís de constitució de la unió. A més hauran de presentar un DEUC per
separat.
En el cas que I'empresa licitadora recorri a la solvéncia i mitjans d'altres empreses o tingui la
intenció de subscriure subcontractes, ha d'indicar aquesta circumstáncia en el DEUC o en la
declaració responsable de l'Annex lll i s'ha de presentar altre DEUC per separat per cadascuna
de les empreses a la solvéncia de les quals recorri o que intenció de subcontractar.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del
termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del contracte,
Les empreses licitadores inscrites en el Registre Electrónic d'Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya, o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat
(ROLECE), indicaran en I'apartat corresponent del DEUC que la informació es troba en el Registre
corresponent. Només estan obligades a indicar la informació que no figuri inscrita en aquests
registres, o que no hi consti vigent o actualitzada.

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 I'adjudicatari a la jurisdicció dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies 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.
L'acreditació dels requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s'ha indicat en el
DEUC, l'haurá d'efectuar I'empresa licitadora en qui recaigui la proposta d'adjudicació per haver
presentat I'oferta més avantatjosa económicament, amb carácter previ a I'adjudicació.
Els licitadors s'obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la proposta d'adjudicació, tota la
documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d'alló establert a-la cláusula 13.1
del present Plec

SOBRE NÚM. 2
Contindrá la documentació técnica relativa als criteris d'adjudicació que depenguin d'un judici de
valor, en referéncia al punt 10.B) d'aquests plecs.
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SOBRE NÚM. 3

avaluable mitjangant criteris
quantificables pgr I'aplicació de fórmules matemátiques i que haurá d'ajustar-se al model de la
plantilla de I'oferta económica que figura a I'ANNEX d'aquest plec.
ADVERTENCIA: L'art. 146 LCSP disposa que " en lol cas, l'avaluació de les ofertes conforme a criteris
quantificables mitjangant la mera aplicació de fórmules es realilzard després d'efecluar préviament la d'aquells

altres criteris en ek qae no concorri aquesta circumstdncia". Per tant, les ofertes dels licitadors que no respectin
la inclusió en sobres diferents de les seves ofertes en funció de si la valoració s'ha d'efectuar mitjangant criteris
avaluables per judici de valor o mitjangant criteris avaluables per fórmules aritmétiques, seran excloses del

Cláusula 10. Criteris de valoració de les ofertes relatives

a millores del cicle de vida ilo

adm i ssi b i I itat de v ari ants.

L'Ajuntament de I'Hospitalet adquirirá a I'empresa adjudicatária els components de la seva oferta
en quantitats iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions técniques, fins a un
import total, calculat en base al preus unitaris, no superior al pressupost base de licitació establert
en el present plec.
Considerant I'objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren e¡ seu cicle
de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta, en relació qualitat preu,
incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s'indica ijustifica:

A)Griteris automát¡cs: máx¡m 55 punts, que representa un 55 % deltotal de la puntuació:

I
1. PUNIUAC|ó ECONóM|CA dE I,ANNEX I 'RELACIÓ DE SERVEIS
o/o
RENOVACIÓ": Máxim de 35 punts, que representa un 63,64
criteris automátics.

ELEMENTS PER

del total de puntuació dels

Els licitadors hauran d'omplir la taula de l'annex l, indicant el preu unitari ofert.

Per la millor oferta s'atorgaran 35 punts, i a la resta d'ofertes s'assignará la puntuació que
correspongui de forma proporcional, tal i com s'estableix en aquesta fórmula:
Puntuació oferta avaluada = 35 x 0,8 x PML / PROA

f

PROA = (preus unitaris oferta avaluada X previsió d'adquisició)
PML = pressupost máxim de licitació
Si el preu de I'bferta ávaluada (PROA) és inferior a 0,8 x PML, el valor de PROA será igual a 0,8 x
PML

Z.

Puntuació económica de I'annex ll "ALTRE MATERIAL PER A SUBMINISTRAMENT":
olo del total de puntuació dels criteris automátics.
Máxim de 11 punts, que representa un 20
Els licitadors hauran d'omplir la taula de I'annex ll, indicant el preu unitari ofert.
L'import de l'oferta será igual al sumatori dels preus unitaris.

(AS -11112018) Pág'
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Per la millor oferta s'atorgaran 11 punts, i a la resta d'ofertes s'assi$ñháQh puntuació que
correspongui de forma proporcional, tal i com s'estableix en aquesta fórmula:
Puntuació - (Preu de I'Oferta més económica
máxima de I'apartat.

3.

/

Preu de la oferta avaluada ) * Puntuació

Puntuació per I'aportació d'una bossa d'hores addicionals en festius, sense cárrec per
l'Ajuntament. Máxim de 9 punts, que representa un 16,36 o/o del total de puntuació dels
criteris automátics.

.

Per cada grup de 30 hores anuals 3 punts fins un máxim de 9 punts.

B)Criteris en base a judicis de valor subjectius: máxim 45 punts, que representen un 45
del total de la puntuació:

olo

Memória técnica. Fins a un máxim de 45 punts.

La memória técnica, s'avaluará d'acord amb els subcriteris que es

desglossen a

continuació:

¡

Estructura iorganització del servei: fins a 17 punts que representa un 37,77 % del total
de puntuació dels judicis de valor.

o
o
o
o
o
o

Govern del servei.
Model organitzatiu.
Planificació de reunions.
Relació de perfils.
Responsabilitatsifuncions.
Anys d'experiéncia mínima i coneixements.

o Distribucó|3:T1,T,,:i,t:j':#:?'r::3"lji!,.0

ders perrirs

i per a cadascú

dels técnics.
Proposta de distribució d'hores de servei en períodes

o

Planificació de les fases del contracte: fins a 8 punts que representa un 17,78
total de puntuació dels judicis de valor.

o

o/o

del

Fase de transició.

El licitador haurá d'incloure en la seva oferta, com a mínim, els següents
aspectes:

.
.

Temps necessari per a la fase d'assimilació.
Organització de la fase: equip que intervé, metodologia a utilitzar, etc.
Personal del SliTlC que ha d'intervenir per definir completament el
Servei. Indicar perfils i esforgos estimats per a cada perfil.

: il:"#::".[":T:ülH:: ;ff$;T:11",,rar,,adquisició

de,

coneixement per part del Servei.
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Detall de I'estructura ¡ contingut dels informes de seguiment, que han
d'incloure tant els informes finals com els informes periódics d'aquesta
fase, que permeti conéixer I'assoliment dels objectius.

Fase de devolució
;.;G;r

El licitador haurá de detallar en la seva oferta els aspectes i activitats
necessáries a realitzar per a assegurar la devolució del coneixement

.'ct

¡.c

1

i-r L:;
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específic, com a mÍnim en els següents aspectes:

i'r*:

.
.

A.<¡

.

L

u

{.¡
VI

qt
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I

¡

Període necessari per a la devolució del servei.
Organització de la devolució, equip, metodologia a utilitzar, ritme de la
desincorporació de I'equip.
Personal del SliTlC o del nou adjudicatari, que haurá d'intervenir per a
tornar completament el servei. Indicar perfils i esforg estimat per a cada
perfil.
Informació que l'adjudicatari haurá d'aportar.
Mesures que s'estableixen per a assegurar i mesurar I'adquisició del
coneixement per part del receptor.

Períodes de prestacions d'hores de servei no realitzades: fins a 5 punts que representa
un 1 1,1 1 o/o del total de puntuació dels judicis de valor.

o

Model

de proposta organitzativa que el licitador proposi per tal

Medis materials: fins a 3 punts que representa un 6,67
judicis de valor.

o

d'evitar

afectacions en el servei motivades per prestacions no realitzades.
o/o

del total de puntuació dels

Relació i característiques de l'equipament proposat per part del licitador per la
realització del servei.

Característiques del suport tecnológic d'infraestructura d'usuari: fins
representa un 26,67 % del total de puntuació dels judicis de valor.

o

lmplementació.
Proposta organitzativa de les diferents fases.
Proposta d'assignació de recursos a les diferents fases'

o

MantenimentequiPament.
Abast i organització del servei de manteniment.

a 12 punts que

.
.

.

10.4 Parámetres per a considerar ofertes anormalment baixes.
De conformitat amb el previst a I'art. 149 de la Llei 9t2017 i, als efectes de considerar les ofertes
anormalment baixes quán s'hagin determinat una pluralitat de criteris, es considera adient establir
els següents parámetres objectius referits a I'oferta considerada en el seu conjunt:

.

euan concorri fins a tres licitadors, les que siguin inferiors en més d'un

25o/o

del pressupost

base de licitació.
(AS -11112018) Pág'
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Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferior en
aritmética del percentatge de baixa de les ofertes presentades.

A la vista del que determini la mesa de contractació una vegada aplicat els parámetres indicats

i,

detectada/es lales oferta/es que presumptament incorren en aquesta anormalitat, es requerirá alls
licitador/s per tal que justifiquin les seves ofertes.
Els licitadors disposaran de 3 dies hábils per justificar les seves ofertes. El termini comengará a
comptar a partir del dia següent a la notificació de l'enviament del requeriment que efectuará el
Servei de Contractació.
El requeriment s'enviará per correu electrónic adregat a I'adrega o bústia electrónica indicada pel
contractista. Així mateix, el contractista també haurá d'enviar la justificació requerida al correu
corporatiu municipal contractacio@l-h.cat. la qual haurá d'anar degudament signada, en tot cas
digitalment.
La justificació presentada será estudiada i analitzada pels serveis técnics municipals especialitzats

en l'objecte del contracte, els quals emetran el corresponent informe que será elevat a ia mesa de
contractació per a la seva valoració i, si s'escau, acceptació o rebuig motivat de I'oferta.
En tot cas, es rebutjaran aquelles ofertes que vulnerin la normativa relativa a la subcontractació,
incompleixin les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral, ja siguin
derivades de normativa nacional o internacional, inclosos els incompliments dels convénis
sectorials utilitzats com a referéncia per establir el pressupost base de licitació.

La no justificació de les ofertes o la presentació de la justificació fora del termini establert,

comportará I'exclusió de I'oferta del procediment d'adjudicació.
10.5. Griteris de desempat.

Si hagués empat entre diferents ofertes, I'ordre de prelació aplicable será el següent, aplicant-se
de forma successiva en cas que persisteixi I'empat entre les ofertes.

10 Les proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de
presentació d'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de
treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa.
20 Les proposicions presentades per les empreses dedicades específicament

inserció laboral de persones en situació d'exclusió social, regulades.n
de desembre per a la regulació del régim de les empreses d'inserció.

t" U"i

a la promoció i
44:2OOT de 13

30 Si es presenten ambos criteris, tindrá preferéncia el criteri dels treballadors
en discapacitat.
Si diversos licitadors igualen aquest pe-rcentatge, es proposará com a adjudicatari qui 'O¡"poi¡
d'un major percentatge de treballadors fixos amU Oisc'apacitat en la seva

Élantilla.

40 Si persisteix l'empat es dirimirá mitjangant sorteig.

La documentació acreditativa dels criteris de desempat esmentats será
aportada pels licitadors en
el moment en que es produeixi l,empat.

f31t:tt3"
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Cláusula 11. Mesa de contractació, com¡té d'experts i organisme técnic espec¡al¡Eat
La mesa de contractació estará constituida per:

TITULARS
PRESIDENT/A: TinenUa d'Alcaldia titular de I'Area o regidor/a de
matéria de contractació, segons estableixi el Decrqt,,fl-e,,.li4

amb competéncies en
,di$oló n de. liad

m i n istració

t u¡ag;;"i'i8

municipal.
VOCALS:
Titular de I'Assessoria Jurídica.

-

Titular de la lntervenció General Municipal.

SECRETARI/A: Actuará formant part de la Mesa de C
vot, el/la cap de Secció de Contractació.

s;

iba,",e::

, amb veu peró sense

SUPLENTS

PRESIDENT/A: Podrá ser substituit en cas d'abséncia, vacant, malaltia, supléncia o impossibilitat
legal per actuar, per qualsevol altre tinenUa d'alcaldia o regidor/a de govern a designar per aquest.
VOCALS:

-

1.
2.

Els lletrats/des adscrits a I'Assessoria Jurídica

per la Intervenció general, d'acord amb la designació efectuada a proposta de

la

Interventora general, els següents funcionaris i per aquest ordre:

ElViceinterventor-funciócomptable

El/La Cap de Servei de Control lntern
El/La Cap de la Unitat Fiscal
El/La Cap de Serveis de Comptabilitat

SECRETARI/A: El/La Cap de serveis de contractació i Patrimoni
superior en dret adscrit del servei municipal de contractació.

o un funcionari/a

técnic/a

Ctáusula 12. Obertura de proposicions
el DEUC'
En acte intern, la mesa procedirá a l'obertura delsobre núm. 1 iqualificará
previst en aquest plec, s'admetrá
En el cas que detecti un DEUC incorrecte o que no s'ajusta al
següents a la notificació del
hábils
l,oferta condicionaoa aque l'esmeni en el termini de tres dies
electrÓnic corporatiu del
requeriment que li efectüará el servei de contractació adregat al correu
licitador.

relatiu a les proposicions dels
seguidament es procedirá a I'obertura del sobre núm.2 digital
criteris depenen d'un judici de valor.
que depenen d'un judici de valor
La valoració de les proposicions relatives als criteris d'adjudicació

informe de valoració'
es remetran als seÑe¡s técnics perqué emetin el corresponent
Ajunt Expedient (AS -11U2018)
dependéncies
contracte de serveis service Desk igestió integral llocs de treball
14 de 30

Pág'

,Ajuntament de lJHospitalet

áncie; ib;ie:
creia¡-i ti;i:ic actai

En acte públic, conclós l'informe indicat, la Mesa de contractació donará a
resultat. en
els seu cas de I'esmenes efectuades, de la puntuació obtinguda en la valoració dels criteris
avaluables per judici de valor i procedirá a l'obertura del sobre núm. 3 digital que contindrá
I'oferta avaluable a través de criteris automátics.

En la mateixa sessió, la mesa de contractació, prévia exclusió, si s'escau, de les ofertes que no
s'ajustin als requeriments d'aquest plec, procedirá a avaluar i classificar les ofertes. i fará la
proposta d'adjudicació a favor del licitador que hi hagi obtingut la millor puntuació d'acord amb els
criteris de valoració i les millores ofertades; tot aixó, sens perjudici del procediment que caldrá
seguir si es detecten ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, d'acord amb el que es disposa
a la cláusula 10.4 d'aquests plecs.

El lloc, dia i hora de l'obertura del/s sobre/s es publicará en el perfil de contractant amb una
antelació mínima de tres dies hábils.
Cláusula 13. Adjudicació del contracte

11:'!: El licitador proposat com adjudicatari abans de I'adjudicació i dins del termini de 10 dies
hábifs comptadors des de l'endemá de la recepció del requériment que preveu l'article 1SO.2LCSp
haurá de:

A) Acreditar la constitució de la garantia

B)

Presentar els documents següents:

a.

'

definitiva

La documentació que acrediti la personalitat de I'empresari, mitjangant DNI o
document que el substitueixi. Quan no actuT en nom propi o es tracti de societat o
persona jurídica, a més del seu DNl, haurá d'aportar I'escriptura de nomenament
de
cárrec social o bé el
per
notarial
representar
persona
a
la
o
entitat,
i
.godeq
I'escriptura de constitució o d'adaptació, si escau, de la societai o entitat i/o aqueila
en qué consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d'estar
les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continjuts
"orpi".é.
én
les escriptures abans assenyalades hauran d'estar inscrits en el correjponent
Registre quan I'esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos,
la
capacitat d'obrar s'acreditará mitjangant I'escriptura o document de constitució,
estatuts o acte fundacional, inscrits, si s'escau, en el corresponent registre oficial.
Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la unió Europea o dels
Estats
signataris de I'acord sobre I'Espai Económic Europeu hauran d;acreditar la
seva
capacitat d'obrar, en els termes d'alló que disposen els articles 67 i g4 de la
LCSp
mitjangant la inscripció en els registres comercials o professionals que s'estableixen
a I'annex ldel RGLCAp.

La capacitat d'obrar de la resta de les empreses estrangeres s,acreditará de
conformitat amb el que disposen els articles 6g ig4 de la LCSÉ.

b. Els certificats acreditatius de trobar-se al conent del compliment de les seves
obligacions
tributáries

d'aquests.

i amb la Seguretat Social, llevat que I'Ajuntament-OÉpori
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La documentació que al
financera i técnica o

altbabilitació professional, la solvéncia económica

comprometre

termes de la

d.

i

, així com la documentació que acrediti la
a adscriure al contracte en

els

8 present Plec.

La documentació acreditativa de la resta de circumstáncies consignades en lalles
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.

Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya i/o de I'Administració Generalde I'Estat restaran eximides de presentar la documentaciÓ
referida si consta en el Registre de Licitadors.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s'entendrá que el licitador ha retirat
la seva oferta, se li exigirá I'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclÓs, en
concepte de penalitat, i es procedirá en els termes assenyalats a I'article 150 de la LCSP.

Cláusula 14. Garantia definitiva.
14.1. Ateses les característiques del contracte no s'exigeix garantia provisiona[.

14.2. Garantia definitiva: el licitador que resulti adjudicatari haurá de dipositar una garantia
definitiva equivalent al So/o del lmport del pressupost base de licitació, IVA exclós, per import de
168.750,00 euros

Cláusuta 15. perteccionament del contracte

i

pubticitat de la formalifuació del contracte.

perqué, en el
1S.1. En la notificació a I'adjudicatari de I'acord d'adjudicació, I'interessat será citat
termini máxim dels 15 dies hábils següents a la seva recepció, concorri a formalitzar el contracte.

Si per causes imputables a I'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del terminila
sol'licitará
assenyalat s,entenárá que I'adjudicatari retira lá seva oferta i I'Ajuntament

les ofertes, i podrá
documentació at segi¡éni't¡.¡t.ooiper I'ordre en qué hag]n quedat classificades
reclamar, si escau, á l'ad¡rdicata¡ retirat la indemnització que correspongui.

no es produirá
En tractar-se d,un contracte susceptible de recurs especial, la form_alització
notificació de
la
de
remissió
ta
15 dies hábils següents a

abans del transcurs dels
I'adjudicació.

s'obliga a
una vegada transcorregut el termini previst en el parágraf anterior, I'adjudicatari
i,.9n qualsevol cas' en un
formalitzar-lo mitjangant document administratiu quan sigui requet'.t.
del requeriment.
termini máxim de 5 dies naturals a comptar de I'endemá de la recepció

aquesta haurá d'estar
En el supÓsit que I'adjudicatari sigui una unió temporal d'empreses

formalmeñt consiituida abans de la formalització del contracte'

en document administratiu, que será
15.2. El contracte es perfeccionará amb la seva formalització
no obstant, podrá elevar-se a escriptura
títol suficient per accedir a qualsevol rágistre públic. AixÓ
seu atorgament aniran al seu
pública si ho sol.li-;á-i.á¡,jJicatari, i-rüáespeses derivades del
cárrec.
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15.3. La formalització del contracte, juntament amb el corresponent
perfil de contractant i en el DOUE en un termini no superior a 15 dies
data de la formalització

Cláusula 16. Abonaments al contractista
L'adjudicatari tindrá dret a I'abonament del preu d'adjudicació per les prestacions objectes del
present contracte descrites en el plec de prescripcions técniques.

El pagament será mensual i I'import será el resultat de dividir el Sumatoria Total de I'Annex I
"RELACIO DE SERVEIS I ELEMENTS PER RENOVACIÓ'entre 60 ( duració en mesos del
contracte). Aquest import s'ajustará en cas de variacions de les previsions durant la vigéncia del
contracte, sent I'import mensual a facturar el resultat de multiplicar les noves previsions pels preus
unitaris oferts, dels elements de I'Annex l, i dividit pels mesos restants fins a la finalitzacjO Oet
contracte, sempre tenint com a límit el pressupost base de licitació.
Aquests efectes s'haurá de presentar la corresponent factura d'acord amb la normativa vigent
(l'art. 6 i concordants del Reial Decret 161912012 de 30 de novembre, pel qual s'aprová et
reglament que regula les obligacions de facturació) i el pagament de les mateixes es realitzará
d'acord amb el calendari de pagaments previst per I'Ajuntament prévia comprovació i supervisió
de les prestacions realitzades i sempre dins del termini de 30 dies establert a l'article 198.+ de la
Llei 912017' Sens perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas de demora o endarreriment
de les prestacions pactades.
D'acord amb el que estableix la Llei 2512Q13, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrÓnica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s'han de
signar amb signatura avangada basada en un certificat reconegut, han d'incloure,
necessáriament, el número d'expedient de contractació.

i

El format de la factura electrónica i signatura s'han d'ajustar al que disposa l'annex 1 de I'Ordre
ECO130612015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació
de les factures en el Registre comptable de factures en l'ámbit de I'administració de la Generalitat
de Catalunya i el sector públic que en depén.
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de I'Ajuntament de I'Hospitalet que
es
tramitaran d'acord amb la Instrucció reguladora del Registie centralitzat de factures de
l_At_ultgment, aprovat q9l-eb municipal el22defebrer de2Oi1, del que disposen
els articles 3,4,
5 6 i 8 de Llei 2512013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura eléctrónica i creació del
Registre de Factures del Sector Públic i les Bases d'Execució del Pressupost per I'exercici
201g.

El pagament es realitzará per I'Ajuntament de I'Hospitalet, en els terminis establerts en l,article

198.4 LCSP i d'acord amb el seu calendar! de pagaments previst, prévia comprovació
i supervisió
de les prestacions realiEades, sens perjudici quele li pugui exigii la preseniació dels documents
de.cotització del personal destinat a I'execucó del contácte, áls eféctes de comprovar que
es
troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social,
d,acord ámb el
que disposa I'art. 43 de la Llei General Tributária.

Les societats anónimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d,entitats
compreses
en l'articfe 4 de la Llei 2512013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrónica
i creació del
registre comptable de factures en el sector públic han de presentar factures electróniques
d,acord
amb la normativa vigent, tot complint els requeriments técnics detallats en el portal
de trámits del
proveidor de la seu electrónica de I'Ajuntament de I'Hospitalet.
contracte de serveis service Desk i gestió integral llocs de treball dependéncies Ajunt
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En totes les factures electróniques

dels centres gestors destinataris es fará

mitjangant els següents codis:

1. L'Oficina Comptable,

2.
3.
4.

s'identifica com un centre (CentreCode) amb el codi L01081017 i
el rol (RoleTypeCode) 01.
L'Organ Gestor, s'identifica com un centre (CentreCode) amb el codi L01081017 i el rol
(RoleTypeCode) 02.
La Unitat Tramitadora, s'identifica com un centre (CentreCode) amb el codi L01081017
iel rol (RoleTypeCode) 03.
També caldrá identificar el servei de I'Ajuntament que fa I'encárrec i ha rebut el servei
que es factura. Per fer-ho, s'identificará un quart AdministrativeCentre amb els valors

sesüents:

'.ilirT:t'"tt",.["r??t¿ffi"ffiii^il":f,H

er codi 04, que identirica
segons I'estándard l'Órgan Promotor.
El camp nom (Name) s'hi introduirá la denominació delservei o departament
municipal.
En el cas que l'encárrec s'hagi formalitzat a traves d'un acord o resolució de I'Ajuntament, el
número de resolució s'ha d'incorporar en el camp ReceiverContractReference de la factura
electrónica. Aquest número es pot trobar al cantó superior dret del document en qué es va
comunicar l'adjudicació a I'empresa.
Ei

Mentre que

a

les factures presentades en format paper s'hauran de fer constar les dades

següents:

a.

Órgan administratiu amb competéncies en matéria de comptabilitat pública: Intervenció
General Municipal.

b. Órgan de contractació: Junta de Govern Local.
c. Area destinatária del Contracte: L'área d'Hisenda i Serveis Centrals
Cláusula 17. Revisió de preus

L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques del present contracte.

Cláusuta 18. Responsaóle del contracte. Direcció. lnspecció de I'execució del contracte.
18.1. Es designa responsable del contracte, la Cap de Serveis d'lnformática iTecnologies de la
Informació i Cbmunicació,amb les funcions previstes a I'article 62 LCSP, amb la següent adrega
electrónica a efectes de comunicacions: informaticadireccio@l-h.cat
18.2. Al responsable del contracte li correspon, amb carácter general, supervisar l'execució del
mateix, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessáries amb la finalitat d'assegurar la
correcta realització de la prestació del servei públic pactat, així com reforgar el control del
compliment del mateix i agilitzar la solució d'incidéncies que pugin aparéixer durant la seva
execució, i en particular:

de treball que resultin necessáries amb l'objecte de
solucionar qualsevol incident en I'execució del contracte en el sentit que millor convingui

1. Promoure i convocar les sessions

als interessós públics. De totes les reunions aixecará acta que hauran de ser signades pel
contractista.
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d'incautació de garantia

Resoldre les incidéncies que pugin sorgir en I'execució dÜl fu,tiñtracte, seguínt el
procediment establert a I'article 97 del Reglament general de contractes de les
Administracions públiques.
Informar els expedients de reclamació de danys

perjudicis

i

definitiva.

4.

Proposar la imposició de penalitats, assenyalant la seva graduació o proporció.

5.

Informar la devolució o cancel.lació de garanties.

6.

lnformar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades per a
I'execució del contracte, com també del correcte compliment de les millores que van ser
proposades pel contractista i que van ser valorades per a la seva adjudicació.

7.

Establir les directrius oportunes en cada cas, amb la possibilitat de requerir l'adjudicatari
en qualsevol moment o situació, la informació que sigui necessária sobre I'estat d'execució
del contracte, de les obligacions de l'adjudicatari, i del compliment de terminis i actuacions.

8.

Ordenar, en cas d'urgent necessitat, les mesures precises per tal d'aconseguir o restablir el
bon ordre en I'execució del contracte pactat, o quan el contractísta, o persones que
depenguin d'aquest, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona

marxa del contracte, sens perjudici de l'obligació de donar compte

contractació.

9.

a

l'órgan

de

Dirigir les instruccions al contractista sempre que no suposin una modificació de I'objecte
del contracte ni siguin contráries alque preveuen els plecs i altres documents contractuals.

10. lnspeccionar la part de la prestació subcontractada informant a l'órgan de contractació, si
s'escau.
11. Qualsevol altre funció prevista en els plecs o indicada per l'órgan de contractació.

18.3. L'Ajuntament designará, de la mateixa forma, un técnic competent en matéria de prevenció
de riscos laborals, que s'integrará dins de la direcció facultativa, i que assumirá les funcions de
coordinació d'activitats empresarials a qué fa referéncia l'art. 24 de la Llei 31/1gg5. de g de
novembre, sobre prevenció de riscos laborals.

L'administració contractant també tindrá la facultat de supervisar, durant tota l'execució del
contracte, que el contracte s'executi amb el máxim respecte al medi ambient afectat, d'acord amb
les obligacions i exigéncies contingudes al present plec.

Gláusula 19. Condicions especials d'execució del contracte de carácter social, étic,
mediambiental i obligacions del contractista. Condicions essencials del contracte.

19.1. Condicions especials d'execució: Millores relatives a la contractació indefinida dels
treballadors adscrits al contracte.

El seu incompliment comporta la imp.osició de les penalitats que
administratiu, responent la garantia definitiva d'aquestes penalitats.

!l

s_erygi

es preveuen en el

plec

d'aquest contracte correspon al Vocabulari Comú de Contractes públics CpV 200g:

50324000-2 servicios de assisténcia a ordenadores personals
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19.2. Obligacions essencials del contracte:

que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots
El contractista quedará vinculat per I'
els seus termes, tindrá el carácter d'obligació essencial del contracte.

Será condició essencial del contracte el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de I'empresa contractista. A aquests
efectes, l'empresa contractista haurá d'aportar, quan se li sol'liciti, relació detallada de les
empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions
relacionades amb el termini de pagament i haurá de presentar el justificant de compliment del
pagament en termini.

El seu incompliment comporta la imposició de les penalitats que es preveuen en la cláusula
trentena d'aquest plec, responent la garantia definitiva d'aquestes penalitats; sens perjudici que
pugui donar lloc a la resolució del contracte.
El compliment de les condicions especials d'execució establertes en aquesta cláusula tindrá
carácter d'obligació contractual essencial.

et

I 9.3. Obligacions del contractista:

A més de les obligacions establertes en el Plec de cláusules

administratives generals, el

contractista está obligat a:

a. Especificar les persones concretes que executaran les prestacions

i

acreditar la seva

afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, préviament a I'inici de I'execució del contracte.

a

la Llei 1912014,
pública
i bon govern'
transparéncia, accés a la informació

b. Facilitar

la

informació que s'estableix

del 29 de desembre,

de

c. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del
perJonal; també ha de fer d'enllag amb els corresponents serveis municipals i el
responsable del contracte.

d.

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, I'Ajuntament
que
descomptará I'import de les esmentades despeses de la primera certificació o factura
s'expedeixi o de les següents, sifos necessari'

per
e. Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les. mesures necessáries

minimitzar els impáctes que aquest pugui ocasionar (com ara els.impactes acústics, sobre
que siguin
l,entorn, ter una Lorrecta'gestib dels résidus i els embalatges i altres mesures
adients a I'objecte del contracte) d'acord amb la legislació vigent'

f.

(UF)
L,empresa contractista s'obliga al compliment del que establell et Reglament
protecció
la
a
relatiu
2016,
de
parlament
27
d;abril
de
Europeu i del Consell,
201616T9, del
circulació
de les p"rron", físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
g5l46lc1
de
regulació
la
iespecialment
d,aqueites dades ijel qual es deroga la Directiva
amb
qual
accés
es tingui
I'art 2g. La documentació i la információ que es desprengui o a la
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ocasió de I'execució de les prestacions objecte d'aquest contract8 i-dtb correspon a
I'Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té carácter
confidencial i no podrá ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjá o suport.
Per tant, no se'n podrá fer ni tractament ni edició informática, ni transmissió a tercers fora
de I'estricte ámbit de I'execució directa del contracte, I'adjudicataritambé haurá de:

t

Mantenir la confidencialitat de les dades de carácter personal a qué tingui accés o hagi
elaborat per raó de I'execució del contracte i, a tal efecte, I'adjudicatarilária manifesta que
té implantades i/o adoptará abans de I'inici del contracte les mesures de tipus técnic i
organitzatiu necessáries per tal de garantir la seguretat evitar I'alteració, pérdua,
tractament o accés no autoritzat, en atenció a I'estat de la tecnologia, la naturalesa de les
dades emmagatzemades i els riscos a qué estiguin exposades, i en estricte compliment de
la normativa vigent en matéria de protecció de dades de carácter personal.

i

t

Aquestes mesures de seguretat implantades per l'adjudicatari són les corresponents al
nivell requerit opció 1: alt opció 2: mig opció 3; óásic, i són d'aplicació als fitxers, centres
de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el
tractament de les dades en els termes que estableix aquell reglament.

t

Tractar les dades de carácter personal únicament conforme a les instruccions que a
I'efecte li trameti I'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 seguirá 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.

I

Tornar a I'Ajuntament, en tots el casos d'extinció contractual, les dades de carácter
personal, i també qualsevol suport o document en qué consti alguna dada objecte del
tractament.

.

g'
h.

També haurá de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda
i documentació elaborada per raó de I'execució del contracte i aquesta documentació no
podá ser reproduTda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les
establertes en aquest plec, fins itot un cop extingit el contracte.
Lliurar tota la documentació necessária pel compliment del contracte en catalá i fer-ne ús en
el servei objecte del contracte.
Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigéncia del contracte, i en tot
cas anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte I'efectiu compliment
de les obligacions compromisos assumits per I'empresa pe[ que fa a la Legislació
d'lntegració de Minusválids, la contractació amb particulars diiicufiáts d'inserció al-mercat
laboral, i la subcontractació de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'lnserció, i els
requisits i obligacions contractuals ambientals que s'estableixin als plecs

i

Ateses les característiques i qualitats que han estat objecte de valoració i consideració
determinant per a I'adjudicació de la millor relació qualitat preu del contracte, es permet la
subcontractació d'un

2Oolo del

servei.
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Comunicar per escrit a l'

de la

prestació que pretengui

subcontractista. Un cop signaUs
següents a la seva subscripció.

t.

't

qüétpibtengui celebrar assenyalant la part

i

la identitat
aptitud del contractista del
els haurá d'aportar dins dels 15 dies naturals

Cláusul a 20.Confidenci al itat de I a inform ació.
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessária i proporcional a la finalitat o
interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa ijustificada els documents i/o les
dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genériques o no
justificades del carácter confidencial.
No tenen en cap cas carácter confidencial l'oferta económica de l'empresa, ni les dades incloses
en el DEUC o declaració análoga.

En el cas de manca d'indicació, s'entendrá que la documentació facilitada no té carácter
confidencial.

D'acord amb I'article 133.2 LCSP iamb la cláusula 19.3.h) del present plec, el contractista haurá
de respectar el carácter confidencial de la informació a la qual tingui acés degut a I'execució del
contracte.
El deure de confidencialitat tindrá una vigéncia de cinc anys a comptar des del coneixement de la
informació de referéncia.

De conformitat amb l'article 133.1 LCSP, l'órgan de contractació no podrá divulgar la informació
facilitada pels licitadors designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a
confidencial.

i

Cláusula 21. Propietat dels treballs
Atesa la naturalesa del contracte, no es preveu cap consideració en aquest particular.
Cláusula 22. Cláusula de bon govern.
Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta éticament exemplar i actuaran per evitar la
corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes'

En aquest sentit -i al marge d'aquells altres deures vinculats al principi d'actuació esmentat en el
punt anterior, derivats delé princípis étics i de les regles de conducta als quals els licitadors i els
bontractistes han d'adequar la seva activitat- assumeixen particularment les obligacions següents:
immediatament a l'órgan de contractació les possibles situacions de conflicte
d'interessos.

a) Comunicar
b)

No sol.licitar, directament o indirectament, que un cárrec o empleat públic influeixi en
I'adjudicació del contracte.

c)

ni per a
No oferir ni facilitar a cárrec o empleats públics avantatges personals. o materials,
social'
aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o

Expedient (AS -11112018) Pág'
contracte de serueis service Desk igestió integral llocs de treball dependéncies Ajunt
22 de 30

Aju ntament de

lJ

l'lospitatet

j'rCe¿ ibá.¡ez

;?crci¡ii

tecnic ectat.

d)

No realitzar accions que pos¡n en risc I'interés públic.

e)

i abstenir-se de
Respectar els principis de lliure mercat i de concurréncia
puguin
produir
restringir o
que
per
I'efecte
d'impedir,
tinguin
objecte o
realitzar conductes
falsejar la competéncia, com per exemple els comportaments col'lusoris o de competéncia
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació
d'ofertes, etc.).

0

Denunciar qualsevol acte

g)

relacionats amb la

licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.

Aplicar la máxima diligéncia en el coneixement, foment i compliment de la legalitat vigent.

h) Garantir el principi

i)

o conducta dirigits a aquelles finalitats i

d'indemnitat als denunciants d'irregularitats.

Permetre I'accés a I'entitat que subscrigui contractes o convenis relatius a pactes
d'integritat, per la consulta de tota la documentació relacionat amb els treballs objecte
d'aquest contracte.

Cláusula 23. Modificació del contracte
El contracte només es pot modificar per raons d'interés públic, en els casos i en la forma que
s'especifiquen en aquesta cláusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207
de la LCSP.
Tal i com estableix I'article 204 de la Llei 912017 de 9 de novembre de 2017, un cop perfeccionat
el contracte, l'órgan de contractació només podrá modificar el contracte per les causes següents:

1. Per increment substancial dels tiquets produit a l'ámbit de I'atenció als usuaris.
2. Per l'increment de la necessitat de renovació d'equipament informátic municipal.
3. Per I'increment de les previsions de necessitat de les árees municipals respecte

a

equipament informátic.
En tot cas, I'import máxim de les modificacions de contracte enumerades anteriorment no podran
superar a I'alga de forma acumulada, el 20o/o sobre el preu inicial del contracte, ni establir nous
preus unitaris.
Les condicions, abast i límits d'aquesta/es modificació/ns i lales que hagi proposat I'adjudicatari en
la seva oferta, seran obligatóries pel contractista. El procediment per aquesta modificació requerirá
I'audiéncia al contractista i, si escau, del redactor del projecte o de tes especificacions técniques, i
la seva formalització en document administratiu.

Les modificacions del contracte es formalitzaran en document administratiu d'acord amb I'article
153 de la LCSP.
L'anunci de modificació del contracte, juntament amb les al.legacions del contractista i de tots els
informes que, si s'escau, es sol'licitin amb carácter previ a I'aprovació de la modificació, tant els
que aporti I'adjudicatari com els que emeti l'órgan de contractació, es publicaran en el perfil de
contractant i en el DOUE (quan siguin harmonitzats) en eltermini de 5 dies des de I'aprovació.
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Cláusula 24. Recepció i termini de
1. La constatació de la correcta execució d/les prestacions i la seva posterior recepció s'efectuará
mitjangant acta de recepció, que s'
dins el termini d'un mes següent al seu lliurament o
realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de I'Ajuntament.

2.

S'acordará la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la
recepció de les prestacions o des de qué I'Ajuntament rep la factura si aquesta és posterior a
la data de recepció.
S'estableix un termini mínim de garantia de 2 anys sens perjudici que aquest termini pugui ser

millorat per I'adjudicatari.

3.

Es procedirá 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, hagi
transcorregut el termini de garantia.

i

Cláusula 25. Subcontractació.

Ateses les característiques i qualitats que han estat objecte de valoració i consideració
determinant per a I'adjudicació de la millor relació qualitat preu del contracte, es permet la
subcontractació d'un 20o/o del serveis.
En tot cas el contractista abans de procedir a la subcontractació ho haurá de comunicar a l'Órgan
de contractació tal i com disposa I'art. 215 de la Llei 912017 .
Les empreses licitadores han d'indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin previst
subcontractar.
En el cas que el contractista vulgui subscriure contractes que no s'ajustin.a alló indicat en I'oferta,

aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des de que s'hagi cursat la
notif¡cació a l'órgan de contractació i s'hagi aportat les justificacions a les que es refereix I'article
Z1S.2.b) Oe la [CSP, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una
situació justificada ó'emergéncia o que exigís I'adopció de mesures urgents, excepte si
I'Ajuntament notifica dins d'aquest termini la seva oposició'
que pateixi
El contractista ha de notificar per escrit a l'órgan de contractació qualsevol modificació
aquesta informació durant I'execució del contracte i tota la informació necessária sobre els nous
subcontractes.
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada'

El termini per al pagament dels serveis prestats per les empreses subcontractistes i l'obligació
cap cas
d,utilització de factuia electrónica s'ajustará al previst a I'art. 216 de la Llei 912017 i en
mateix el
s,acceptaran terminis superiors paitats entre contractistes i subcontractistes. AixÍ
de
terminis
dels
compliment
del
l'acreditació
contrabtista p¡n6pal naui¿ d'aportar trimestralment
pagament.

Ctáusuta 26. Pagament a subcontractistes.
Ajunt Expedient (AS -11U2018) Pág'
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Les empreses subcontractistes queden obligades només davant el

icretari tlcnic actat"

lcrincipal que

assumirá la total responsabilitat de I'execució del contracte front I'Ajuntament.
cone¡xement que
l'Ajuntament tingui dels contractes subscrits
I'autorització que atorgui no alteren la
responsabilitat exclusiva del contractista principal.

o

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant I'Ajuntament per les obligacions
contretes amb elles pel contractista principal, com a conseqüéncia de l'execució del contracte
principal i dels subcontractes.

El termini per al pagament dels serveis prestats per les empreses subcontractistes i I'obligació
d'utilització de factura electrónica s'ajustará al previst a I'art. 216 de la Llei 912017 i en cap cas
s'acceptaran terminis superiors pactats entre contractistes i subcontractistes.
L'administració comprovará el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i
a les empreses subministradores per part de I'empresa contractista. A aquests efectes, I'empresa
subcontractista haurá d'aportar, quan se
sol'liciti, relació detallada de les empreses
subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades
amb el termini de pagament i haurá de presentar el justificant de compliment del pagament en
termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d'execució, de manera
que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la
cláusula 30 d'aquest plec, responent la garantia definitiva d'aquestes penalitats.

li

Cláusula 27. Subrogació de treballadors.
No procedeix

Cláusula 28. Successió del contractista i Cessió del contracte.
SupÓsits de successió, d"acord al que estableix I'article g8 de
novembre.

la LCSP, Llei 9/2017 de 8 de

Cláusula 29. Demora en les prestacions
29.1. El contractista está obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva
realització, com també dels terminis parcials assenyalats per a I'execució successiva.

29.2. La constitució en mora del contractista no necessitará intimació prévia per part

de

I'Administració.

29.3. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, I'Administració podrá optar per la resolució del contracte o per la
imposició de les penalitzacions diáries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.OOO euros del
preu del contracte (lVA exclós).

29.4. En la tramitació de I'expedient es donará audiéncia al contractista perqué pugui formular
al'legacions en el termini de cinc dies hábils i l'órgan de contractació resoldrá, prévia émissió dels
informes pertinents.

29.5. 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'órgan de contractació podrá resoldre el
contracte o acordar-ne la continuitat amb imposició de noves penalitzacions.
29.6. El contractista podrá procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.
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Cláusula 30. Penalitats.

cláusules administratives generals.

A part de les establertes a I'esmentat Plec, constitueixen:
a) lncompliments mo¡t greus:
- L' incompliment de les obligacions contractuals essencials 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 técniques, 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' incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveidors.

b) Incompliments 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 técniques, 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'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec, quan no
se'ls hi hagi atribuil el carácter d'obligacions contractuals essencials.
c) Incompliments lleus

- L'incompliment o compliment

defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del
plec
i en el plec de condicions técniques, quan no constitueixi
contracte establertes en aquest
falta molt greu o greu.

- L'incompliment de les obligacions de carácter formal o documental exigides en la normativa

de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.
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Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d'aquestes faltes són les
següents:
Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un
per a cada penalitat d'aquesta tipologia.

5o/o

com a máxim del preu d'adjudicació

Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a máxim del preu d'adjudicació
per cada penalitat d'aquesta tipologia.

Per incompliments greus una penalitat equivalent a un

a

10o/o com
máxim del preu
d'adjudicació. La imposició d'una penalitat d'aquesta tipologia es incompatible amb la imposició
d'altres penalitats amb independéncia de la tipologia que sigui.

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual será de tres mesos
comptar des de la data d'incoació del corresponent expedient.

a

Cláusula 31. Resolució del contracte.
Les possibles causes de resolució del contracte seran estrictament les especificades en l'article
211 i 313 de la LCSP. L'aplicació i els efectes de les mateixes, si s'escau, es regiran per els
articles 212,213 de l'esmentada llei.

a I'extinció del contracte, aquelles causes imputables
qualsevol de les circumstáncies següents:

També donará lloc

al contractista

per

El fet d'incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb
I'Administració Pública estipulades a I'article 71 LCSP
Cláusula 32. Recursos legals dels licitadors
1. Són susceptibles de recurs especial en matéria de contractació, d'acord amb I'article 44 de la
LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de trámit que decideixin directament o
indirectament sobre I'adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords d'adjudicació
del contracte; i les modificacions del contracte basades en I'incompliment de I'establert en els
articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d'haver estat objecte d'una
nova adjudicació.
Aquest recurs té carácter potestatiu, és gratuil per als recurrents, s'interposará davant el Tribunal
Catalá de Contractes del Sector Públic i es regirá pel que disposen els articles 44 i següents de la
LCSP i el Reial decret 81412015, d'11 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels
procediments especials de revisió de decisions en matéria contractual i d'organització del Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Així mateix es podrá interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la
2911998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix

la

Llei

interposició de recursos

administratius ordinaris
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2. Contra els actes que adopti l'órgan de contractació en relació amb els efectes, la modificació i
I'extinció d'aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matéria de
contractació, procedirá la interposició de recurs de reposició d'acord amb el que estableix la Llei
2612010, del 3 d'agost, del régim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la Llei 3912015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 2911998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
DILIGÉNCIA per fer constar que el present Plec de Cláusules Administratives particulars és
complementari al de cláusules administratives generals d'aquest Ajuntament.
de 2018

Soledat Colomé
Cap de Serveis

Contractació
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ANNEXOS- MODEL D'OFERTA. CRITERIS AVALUABLES ARITMETICNTT¡ÉÑT

tari tücnic actat.
"J

l-

/

Sra............
l'empresa
carrer
electrónic

amb NIF núm................., en nom propi en
"El Sr./La
en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada
representació de
davant Notari ......, €fr data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm.
núm.........., (persona de contacte......................,
domiciliada a...........
......), opta a
teléfon núm. ............... ifax
adrega de correu
la contractació relativa a (consignar objecte del contracte) i efectua la següent OFERTA:

núm..

ANNEX I. RELACIÓ OC SERVEIS I ELEMENTS PER RENOVACIÓ.

I
t
t
t

.......... €

9.000

.......... €

hores de servei Coordinació sistemesr

........ €

9.000

...... €

hores de servei Técnics SAUr

.......... €

27.000

... €

hores de servei Técnics eestió equipamentr

.......... €

27.000

...... €

hores Coordinador provisió equipament

.......... €

1.800

........€

.......... €

1.700

... €

.......... €

600

........ €

......... €

150

... €

I ordinadors

Tipus A 2

I monitorsTipusA2
1

oort¿tils TiDus

A'z

SUMATORITOTAL.........
rQuantitats
2

EUROS

mínimes.

Quantitats estimades segons especificacions técniques de I'annex V

ANNEX II. ALTRE MATERIAL PER A SUBMINISTRAMENT.
¡!1,

ñ
Ordinador Tipus

B

Ordinador Tipus
Ordinador Tipus
Ordinador Tipus
MonitorTipus B
Monitor Tipus c
Portátil Tipus B
Portátit Típus C
Portátil Tipus D

C

Portitil Tipus

D
E

E

Tauleta Tipus A
Tauleta Tipus B
Tauleta Tipus

C

Tauleta Tipus D
Tauleta Tipus

E

Tauleta Tipus

F

Escáner Tipus A

Teclat

USB SmartCard del mateix fabricant que l'ordinador Tipus A
RatotÍ óptic USB del mateix fabricant que I'ordinador Tipus A

lmpressora Tipus A
lmpressora Tipus B
lmpressora Tipus

C

lmpressora Tipus

D

SUMATORI PREUS UNITARIS

.EUROS
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ANNEX 3: APORTACIÓ D:UNA BOSSA D'HORES ADDICIONALS EN FESTIUS
Número d'hores addicionals anuals en festius:

( Lloc, data i signatura electrónica)

,,.*,nlT:;

:

: I:1 illi;; "".''

Contracte de serveis Service Desk igestió integral llocs de treball dependéncies Ajunt Expedient (AS -11112018) Pág'
30 de 30

