
ANUNCI 

 

Es fa públic que en la sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple de data 13 de 

maig de 2008, s’ha aprovat el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 

prescripcions tècniques que han de regir el subministrament d’un sistema de gestió 

d’expedients destinat al Consell Comarcal del Maresme i als ens locals de la comarca, així 

com la tramitació ordinària de l’expedient de contractació. 

 

De conformitat amb allò disposat a l’article 161.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de 

Contractes del Sector Públic, es convoca concurs per a la contractació, mitjançant 

procediment negociat amb publicitat, del contracte de subministrament d’un sistema de 

gestió d’expedients destinat al Consell Comarcal del Maresme i als ens de la comarca. 

 

D’acord amb el model recollit a l’annex VII del Reglament General de la Llei de Contractes 

de les Administracions Públiques, aprovat per RDL 1098/2001, de 12 d’octubre, es fa 

públic el següent ANUNCI DE LICITACIÓ: 

 

1.- Entitat adjudicadora: 

Consell Comarcal del Maresme 

 

2.- Objecte del contracte: 

• Constitueix l’objecte el contracte administratiu per al subministrament d’un 

sistema de gestió d’expedients destinat al Consell Comarcal del Maresme i als ens 

locals de la comarca. 

 

• Aquest servei s’haurà de prestar tal i com s’especifica en les condicions tècniques 

que vénen determinades en el Plec  de Condicions Tècniques. 

 

• La selecció del contractista es realitzarà mitjançant procediment negociat amb 

publicitat. 

 

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: 

a) Tramitació: tramitació ordinària 

b) Procediment: Negociat amb publicitat 

c) Forma: Negociat  

 

4.- Pressupost base de licitació: 

El tipus o preu màxim de la licitació per tots els conceptes és de 86.328,00 euros (IVA 

inclòs).  

 

 



5.- Garantia definitiva: 

 D’acord amb que estableix l’article 83 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 

contractes del sector púbic, els que resultin adjudicataris del contracte hauran de 

constituir una garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el 

valor afegit (IVA). 

 

6.- Obtenció de documentació i informació: 

A la Secretaria General  del Consell Comarcal del Maresme, plaça Miquel Biada 1 de 

Mataró, tots els dies hàbils de 9 a 14 hores. 

a) Entitat: Consell Comarcal del Maresme. 

b) Domicili: Plaça Miquel Biada núm. 1 

c) Localitat i Codi postal: Mataró, 08301 

d) Telèfon: 93 741 16 16 

e) Fax: 93 757 21 12 

f) Data límit d’obtenció de documentació i informació: El dia abans de la data límit 

de presentació de proposicions. 

 

7.- Presentació de proposicions: 

 

Per a participar en la primera fase del procediment, els candidats hauran de presentar un 

sobre tancat en el que hi figurarà la inscripció: “SOL�LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL 

PROCEDIMENT NEGOCIAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN 

SISTEMA DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS” al Registre General del Consell Comarcal del 

Maresme (Plaça Miquel Biada 1, 08301 MATARÓ), de 9:00 a 14:00 h, en la forma que 

especifica la LCSP i en el termini de deu dies naturals a partir del següent al de la inserció 

de l’anunci de licitació. En el supòsit de presentar-se les proposicions per correus, 

s’estableix el mateix termini (dia i hora) assenyalat anteriorment. 

 

Documentació que integrarà les sol�licituds: La prevista en la clàusula 5.6 del Plec de 

condicions econòmiques administratives aplicable. 

 

La segona fase té per objecte la presentació d’ofertes i l’adjudicació del contracte, que es 

portarà a terme d’acord amb els criteris establerts a la clàusula 8  del plecs de condicions 

econòmiques administratives que han de regir el del subministrament d’un sistema de 

gestió d’expedients destinat al Consell Comarcal del Maresme i als ens locals de la 

comarca. 

 

Seleccionats els candidats, es convidarà als admesos a presentar les seves proposicions 

en el Registre General del Consell Comarcal del Maresme, de 9:00 a 14:00 h, dins del 

termini de qunze dies naturals a contar des del següent al de la tramesa de la invitació 

escrita. 



 

Els candidats seleccionats, hauran de presentar en aquest termini un únic sobre titulat: 

“PROPOSICIÓ PER A PRENDRE PART EN LA SEGONA FASE DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT 

PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN SISTEMA DE GESTIÓ 

D’EXPEDIENTS”. 

 

8.- Obertura de proposicions: 

L’acte d’obertura de proposicions es realitzarà el dia següent hàbil al que finalitzi el de 

presentació de proposicions, a les 12 hores a la Sala de Plens del Consell Comarcal del 

Maresme. 

 

9.- Altres informacions: 

 

a) Criteris  de valoració de les proposicions del procés de selecció:  

Els criteris que han de servir de base per a l’adjudicació són el preu i els compromisos 

especials o possibles millores directament relacionades amb la prestació del servei, entre 

els quals es valorarà la memòria tècnica presentada, amb la metodologia de treball a 

seguir en les diferents fases del projecte, la seva planificació i cronograma de implantació, 

la valoració de la qualitat del producte (Facilitat d’implantació, flexibilitat en la definició de 

nous circuits, funcionalitat de manteniment dels documents que genera, funcionalitats de 

gestió  de documents aportats per els ciutadans en la gestió documental, rapidesa en 

l’execució, ergonomia, elements de seguretat, especificacions funcionals, facilitat 

d’integració de la gestió documental en la gestió, la documentació i continguts a lliurar 

tant referent al funcionament de l’aplicatiu com dels tipus d’expedients proposats de 

implementar, la qualificació i perfil dels tècnics consultors integrants del equip que 

portarà a terme el projecte, i la seguretat, facilitat i integració d’us de les funcionalitats 

de signatura electrònica i d’edició de codi de barres, en la tramitació dels expedients.  

 

Així mateix, pel que fa a les millores que presentin les empreses, es valorarà l’increment 

en el nombre de tipus d’expedients a implantar en el termini de garantia d’un any. També 

es valorarà l’oferta de serveis de suport a traves d’accés remot per donar suport al 

Consell Comarcal i als Ajuntaments en els processos d’implementació de circuits, les 

hores de suport d’integració amb les aplicacions de gestió municipal del CCM, disposar 

d’una eina Web per tal de coordinar tots els procediments i documentació inherents al 

projecte, amb accés tant per part dels ajuntaments com dels tècnics de suport del Consell 

Comarcal, així com altres millores substitutives.  

 

 

10.- Despeses dels anuncis originats en el present concurs: 

Les despeses dels anuncis originats en el present concurs aniran a càrrec de 

l’adjudicatari. 



 

11.- Pàgina web on es configuren les informacions relatives a la convocatòria i a on es 

pot obtenir el contingut íntegre del plec de clàusules econòmico administratives 

particulars, així com el plec de clàusules tècniques que regulen el present procés de 

selecció del contractista: 

http://www.ccmaresme.cat  

 

 

Mataró, 15 de maig de 2008 

El gerent 

 

 

 

Eladi Torres i Gonzàlez 

 


