ANUNCI DE LICITACIÓ

Licitació del contracte relatiu a “ l´adquisició de la llicència d’ús, implantació i posada en
marxa d’un sistema informàtic de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret
públic locals i de d’altres ens en via voluntària, així com el seu manteniment correctiu i
evolutiu”
La Junta de Govern de la Diputació de Lleida, en la seva reunió núm. 25/2021, de 12 de juliol
de 2021, va acordar l’inici de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, amb
varis criteris d’adjudicació i tramitació ordinària, de la següent contractació:
1. Entitat adjudicadora.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Organisme: Diputació de Lleida
Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació de la Diputació de Lleida.
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals
Central de compres/contractació conjunta: No
Número d’expedient: 17/21

2. Obtenció de la documentació i informació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Servei de contractació de la Diputació de Lleida
Domicili: C/ Carme, 26
Localitat i codi postal: Lleida CP 25071
Codi NUTS: ES513
Telèfon: 973 70 40 62/973 70 41 23
Adreça electrònica: contractacio@diputaciolleida.cat
Adreça d’Internet del perfil del contractant :
.
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciolleida/customProf
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: De dilluns a divendres laborables i fins
l’últim dia de presentació de propostes. Horari d’atenció: De 9 a 14 hores
3. Objecte del contracte:
a) Tipus: Serveis
b) Descripció de l’objecte: adquisició de la llicència d’ús, implantació i posada en marxa d’un
sistema informàtic de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic locals i de
d’altres ens en via voluntària, així com el seu manteniment correctiu i evolutiu.
c) Divisió en lots: No
d) Lloc d’execució: Lleida
e) Termini d’execució: La durada del contracte serà de 48 mesos, a comptar des de la
formalització del contracte, d’acord amb les Fases detallades a la clàusula 6 del Plec de
prescripcions tècniques, sense possibilitat de pròrroga.
f) Codi CPV:
72000000-5 Serveis TI: consultoria, desenvolupament de software, internet i suport
48100000-9 Paquets de programari específic 79341400
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4. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert, amb varis criteris d’adjudicació.
c) Subhasta electrònica: No
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: No
5. Valor estimat del contracte:
162.500,00 €, sense incloure l’IVA
6. Pressupost base de licitació:
El pressupost base de licitació és de 162.500,00 € més el 21% corresponent a l’IVA,
fa un total de 196.625 €
7. Garanties exigides:
Provisional: No s’exigeix
Definitiva: Cinc per cent (5 %) de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
8. Requisits específics del contractista:
A. Definició dels criteris de solvència tècnica
Els criteris de solvència tècnica que es demanen a l’empresa per a poder presentar oferta
seria:
a. Document acreditatiu del següent personal tècnic especialitzat en la Gestió i
recaptació de tributs en un mínim de:
a. 2 consultors/es
b. 2 tècnics programadors
c. 2 tècnics suport hardware
b. Certificació de qualitat en possessió de la licitadora ENS (Esquema Nacional de
Seguretat) nivell mitjà com a mínim.
c. Una relació dels principals serveis o treballs efectuats durant els últims 3 anys de la
mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, en la
qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat.
d. S’hauran de detallar projectes de característiques similars, quant a l’abast, que la
licitadora hagi dut a terme a l’administració local.
B. Definició dels criteris de solvència econòmica
Els criteris de solvència econòmica i financera que es demanen a l’empresa per a poder
presentar oferta seria:
a. El detall del volum econòmic referit als últims 3 anys.
b. Assegurança responsabilitat civil per riscos professionals per un import mínim de
500.000 euros. (Art. 87.1 b) de la nova LCSP)
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9. Condició especial d’execució
Tal com s’estableix a l’article 202 de la LCSP, s’estableixen condicions especials en relació
amb l’execució del contracte, vinculades amb l’objecte del mateix. El no compliment d’aquestes
condicions especials d’execució podran esdevenir causa de rescissió del contracte.
L’adjudicatari assumirà l’obligació d’aplicar a la plantilla que executi el contracte, les condicions
de treball establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri i
desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les millores que pugui establir. O, si no
n’hi ha, aquell que els sigui d’aplicació, i , en tot cas, a respectar el salari mínim
interprofessional. Per tal de poder garantir el seu compliment, la Diputació de Lleida pot
demanar, durant tota la vigència del contracte, els següents documents: còpia dels TC’s, còpia
de les nòmines, una declaració responsable del treballador certificant el compliment de les
bones condicions de treball dins de l’empresa i, un document que acrediti que els treballadors
estan al corrent de pagament.
Així mateix, també serà condició especial d’execució allò previst a l’article 201 LCSP
10. Criteris d’adjudicació
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA:
1.- Preu

fins a 60 punts

Hi haurà una única proposta econòmica per licitador.
Mètode de valoració:
L’oferta econòmica de pressupost més baix rebrà 40 punts. La resta s’avaluaran d’acord
amb la següent fórmula:

2.- Dels requeriments d’integració amb altres sistemes (apartat 4.3 del Plec de prescripcions
tècniques.)
fins a 7 punts
Els punts estaran distribuïts de la següent manera:
. Que el sistema disposi d’una capa de serveis que facilitin la integració amb altres
sistemes, especialment amb sistemes d’informació geogràfica 3 punts
.Que el
sistema disposi d’enllaços, tant de consulta com de importació i exportació, a sistemes
informàtics del Cadastre 2 punts
Que el sistema disposi d’una integració amb Gestors documentals 2 punts

CRITERIS AVALUABLES COM A JUDICI DE VALOR

fins a 33 punts

1.- Requeriments tècnics del sistema (apartat 4.1 del Plec de prescripcions.) fins a 8 punts
- La senzillesa de l’arquitectura: 2 punts
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- El cost que suposi per a la Diputació: 2 punts
- L’escabilitat del sistema: 2 punts
- La disponibilitat del sistema: 2 punts
2.- Dels requeriments funcionals (apartat 4.2 del Plec de prescripcions.) fins a 25 punts
Es valorarà que incorpori funcions o mòduls com per exemple:
- Explotació i anàlisi estadístic mitjançant eines de Business Intelligence
4 punts
- Oficina virtual d’atenció global per al ciutadà, podent-s’hi accedir des de l’escriptori i
del mòbil
5 punts
- Eines d’ajuda contextual a l’usuari
6 punts
- Que el sistema sigui fàcilment adaptable a diferents models amb més o menys nivells
de gestió
10 punts
11. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: La presentació de propostes es realitzarà mitjançant l’eina de
Sobre digital, dins el termini de quinze (15) dies naturals, comptador a partir del dia següent al
de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del contractant de la Diputació de Lleida
El termini de presentació de les propostes finalitzarà a les dotze (24’00) hores de l’últim dia,
fent-se contar que si aquest finalitzés en dissabte o festiu, es prorrogaria fins el primer dia hàbil
següent. Una vegada presentada una proposició no podrà ser retirada sota cap pretext.
Tot d’acord amb allò indicat a la Clàusula 11 del Plec de clàusules administratives
b) Modalitat de presentació: eina de Sobre digital
12. Obertura de les ofertes:
L’obertura del Sobre A (Documentació), Sobre B (Criteris avaluables mitjançant judici de valor) i
sobre C (criteris avaluables de forma automàtica), es durà a terme d’acord amb allò establert a
la Clàusula 12 del Plec de clàusules administratives particulars.

Lleida, a la data de la signatura electrònica
El president
Joan Talarn i Gilabert
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