ANUNCI

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Consell Comarcal del Moianès.
b) Número d'expedient: CON MEN 5/17.
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte:
Prestació del servei d’assistència tècnica dels sistemes informàtics a 7
ajuntaments del Moianès (Calders, Monistrol de Calders, l’Estany, Santa Maria
d’Oló, Castellcir, Granera, Collsuspina) al Consell Comarcal del Moianès, al
Consorci per a la promoció del municipis del Moianès i esporàdicament a la
resta de municipis de la Comarca, si s’escau.
El servei d’assistència tècnica consisteix en la realització de les tasques
següents:
1. Assistència tècnica en manteniment i reparació dels servidors, equips
informàtics, impressores, tabletes, etc., instal·lació de perifèrics i del
software per tal de garantir el correcte funcionament de l’equip existents
o nous, renovació de programació, etc.
2. Assessorament en l’adquisició de l’equipament informàtic.
3. Suport telefònic i assistència remota: El contractista disposarà d’un
número de telèfon, des del qual es podrà contactar amb el tècnic per
resoldre petites incidències o altres qüestions relacionades amb el
tema, tenint l’opció de solucionar el problema amb connexió remota.
4. Qualsevol altra feina que es pugui sol·licitar relacionada amb matèria
informàtica, noves tecnologies, entorn web, administració electrònica,
configuració de dispositius mòbils, etc.
El servei es prestarà de forma presencial a la seu dels ajuntaments, Consell
Comarcal del Moianès i Consorci del Moianès, així com a tota la resta de
dependències externes dintre del terme municipal dels diferents municipis de la
comarca del Moianès.
-

Els horaris dels serveis seran els següents:
El servei es prestarà presencialment de dilluns a divendres dins de l’horari
d’obertura dels ajuntaments, del Consell Comarcal i del Consorci del Moianès.
Aquest servei podrà rebre avisos d'incidències o treballs als sistemes fora
d'aquest horari i amb caràcter excepcional.
L’hora començarà a computar una vegada s’hagi arribat al lloc on es realitzarà
el servei.
Els horaris podran ser modificats de mutu acord per part de l'empresa
adjudicatària i el Consell Comarcal del moianès d’acord amb les indicacions de
l'Ajuntament que correspongui, sense prejudici del nombre d'hores setmanals
de prestació dels serveis.
El servei haurà d’estar sempre cobert. Tota falta d’assistència haurà de ser
justificada pel contractista. L’absència per malaltia del tècnic que habitualment

presta el servei haurà de ser compensada pel contractista amb la substitució
per un altre tècnic.
Eines bàsiques actuals:
Sistemes operatius de servidor: la majoria treballen amb servidor i en xarxa.
Ofimàtiques: Microsoft Office amb totes les seves versions.
Productes per a Internet: Clients: Internet Explorer, Firefox, chrome i altres
navegadors d’internet per a totes les plataformes suportades.
Software associat a perifèrics: impressores, escàners, dispositius
d’emmagatzematge, tablets, pissarra electrònica i d’altres.
Gestor d’expedients: Audifilm, Gestiona, Absis.
b) Divisió per lots i número: no procedeix.
c) Lloc d'execució: municipis de la comarca del Moianès
d) Termini d'execució:
Des de la notificació de l’adjudicació fins a 31 de desembre de 2017.
Es precisa disponibilitat immediata per iniciar el servei un cop adjudicat;
s’estima que el servei es pugui prestar a partir de la 2a setmana d’abril.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: contracte menor.
4. Pressupost base de licitació:
21,49 €/hora (IVA no inclòs).
Valor estimat del contracte:
21,49 € /hora x 640 hores estimades = 13.753,60 € (sense IVA )
5. Garantia provisional: no és necessària.
6. Obtenció de documentació i informació.
-

Entitat: Consell Comarcal del Moianès
Domicili: Can Carner, carrer de les Joies, 11-13
Localitat i codi postal: Moià – 08180
Telèfon: 938301418
Mail : ccmn.territori@ccmoianes.cat
Horari: de dilluns a divendres laborables de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00.
Web: www.ccmoianes.cat
Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a l'acabament del termini
de presentació de proposicions.

7. Requisits específics del contractista.
-

Acreditació de l’experiència (mínim 2 anys en feines relacionades amb l’objecte
de contractació).
Titulacions homologades vinculades amb les tasques a realitzar per part dels
professionals adscrits al contracte.

8. Criteris de valoració de les ofertes. Les propostes seran valorades d’acord amb
els criteris establerts en aquesta clàusula i segons disposa l’article 150 del TRLCSP.
La puntuació màxima total serà de 100 punts, que es distribuiran en funció de
l’aplicació dels criteris següents:

Criteris
1

Puntuació
màxima

Oferta econòmica
50 punts
L’oferta més econòmica rebrà la puntuació màxima i als altres
licitadors se’ls atorgarà la puntuació resultant d’aplicar la següent
fórmula matemàtica:
50 x preu de l’oferta més econòmica
Puntuació = ----------------------------------------------------------Preu de l’oferta que es puntua.
El preu de licitació és de 21,49 €/hora (sense IVA). Dins al preu
s’entenen inclosos els desplaçaments.
No seran acceptades les ofertes superiors a 21,49 € IVA no
inclòs.

2

3

Assistència tècnica
o Coneixements dels serveis AOC i de la seva implementació

20 punts

o Coneixements en manteniment de pàgines web

10 punts

Bossa d’hores addicionals
10 punts
Es puntuarà 2,5 punts per cada 10 hores addicionals proposades
fins un màxim de 10 punts

4

Formació en ofimàtica, tecnologies de la informació i la
comunicació o altres

10 punts

Es puntuarà 2,5 punts per cada curs proposat i impartit per
l’ empresa , fins un màxim de 10 punts

9. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals, comptats des del següent al de la
publicació de l’anunci de licitació a la pàgina web del Consell Comarcal del
Moianès
b) Documentació a presentar:
 Fotocòpia del NIF/NIE/CIF






Currículum de l’empresa/autònom on es detalli els treballs realitzats.
Titulacions homologades vinculades amb les tasques objecte de
contractació.
Certificat actualitzats d’estar al corrent del compliment de les seves
obligacions amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i
Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
Proposta a valorar, que ha d’incloure:
o oferta econòmica, amb indicació del preu hora, IVA desglossat
o qualsevol altra proposta en relació als criteris d’adjudicació.

c) Lloc de presentació: l'assenyalat a l'apartat 6 d'aquest anunci.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2
mesos, comptats a partir de la data d'obertura de les proposicions.
e) Admissibilitat de variants: no procedeix.

Moià, 28 de març de 2017
El President,

CPISR-1 C
Dionís
Guiteras
Rubio
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