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INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR
AMB CONCURRÈNCIA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Dades del contracte
Núm. expedient: C220002741
Núm. contracte: 22002331
Orgànic: 0421
Òrgan peticionari: 01400178
Procediment: Menor
Concurrència: SI
CPV: 71356000-8
Qualificació: Serveis
Programa: 33011
Econòmic: 21602
Ús de sistemes d’informació: SI
Propietat: Ajuntament
Pòlissa de responsabilitat Civil: NO
Import: CAE: NO
Nº aproximat treballadors: Prestació a la via pública: NO
Tècnic responsable del contracte: Daniel Cárceles
Objecte:
Manteniment Museum + RIA 3er trimestre i evolutiu.
Pressupost de licitació (IVA inclòs) 17.787,00 €
IVA tipus 21%
Pressupost net (sense l’IVA) 14.700,00 €
Aquest pressupost net no pot ser superat per l´oferta del licitador.
Antecedents
L’ICUB va iniciar el projecte de substitució del programari de gestió de col•leccions el
2019 com a resultat del procés de licitació es va iniciar el procés d’implantació de l’eina
MUSEUM + RIA. Aquesta implementació ha entrat en fase de producció el mes de
Juny de 2022
En aquest context, el present informe detalla la necessitat per part del Departament de
Sistemes d’Informació, de contractar els serveis de manteniment del programari i
executar un evolutiu que es detalla
Descripció de l’objecte. Prescripcions tècniques
1. Cal contractar el manteniment per el període Octubre -Desembre de 2022
Tasques de manteniment
a) Monitorització de les possibles incidències
b) Manteniment preventiu : repàs de de les dades emeses i rectificacions
d’errors
c) Suport en programari post-implantació

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. DANIEL CARCELES MESTRES, Tècnic, el dia 14/09/2022 a les 11:20, que informa;
Sr/Sra Sira Garcia Bosch, Cap de Departament, el dia 21/09/2022 a les 15:16, que informa.
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2. Evolutiu de tractament d’imatges
Evolutiu del procés d’implantació finalitzat, que
a) El proveïdor haurà de dur a terme un l’inventari d’imatges no carregades
en el procés de migració del programari Museum + RIA. Un cop fet aquest
inventari i havent estat identificades, des de l’ICUB s’enviara aquestes
imatges.
b) El proveïdor haurà de carregar-les a l’entorn de producció.
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Solvència tècnica
Els licitadors hauran de detallar a la seva oferta mitjançant el model de presentació
d’ofertes que s’adjunta, i acompanyar-la de la següent documentació:


Declaració responsable conforme són els propietaris/desenvolupadors i/o estan
habilitats per a poder treballar amb la solució Museum + Ria

Els licitadors que no acreditin la seva solvència tècnica en la forma sol·licitada,
quedaran exclosos de la licitació i no es consideraran les seves proposicions
econòmiques
Lloc de realització de la prestació
La prestació dels servei objecte del contracte s’executarà a les instal·lacions o oficines
del contractista o al palau de la Virreina.
Inici de les prestacions i termini d’execució
A partir de la formalització del contracte durant 3 mesos. Previst inicis Octubre de 2022
fins a finals de desembre de 2022.
Criteris d’adjudicació
El criteri d’adjudicació serà el preu.
Es considerarà baixa temerària una diferencia 10% per sota la mitjana de les ofertes, o
en el cas d’un únic licitador, del 15% respecte el pressupost net de licitació.
Tramesa d’ofertes
El licitador haurà d’enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació
(https://licitacions.bcn.cat/). No s’admetrà cap altre forma d’enviament o lliurament
de l’oferta.
L’oferta s´haurà d´emplenar segons el model de presentació d’ofertes que s’adjunta.
L’oferta haurà d’estar degudament signada per l´empresa licitadora.
Termini de presentació de les ofertes
Per a la contractació menor amb lliure concurrència el termini de presentació de les
ofertes serà com a mínim de 5 dies hàbils des de la data d’enviament de petició
d’oferta.
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Notificació de l’adjudicació

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

L’adjudicació del contracte es notificarà a l’interessat i es publicarà de forma agregada
en el Perfil de Contractant d’acord amb allò previst a l´article 63.4 de la LCSP.
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