Licitació per a la implantació del SICTED any 2012 província de Barcelona

QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
Pressupost: 105.085 euros (IVA no inclòs).
Número expedient: 58/2012
Durada del contracte: fins el 31 de desembre de 2012
Data límit presentació d’ofertes: dia 02 de març de 2012 Horari: 14h
Lloc: Registre de la Cambra. Av. Diagonal 452, 08006 Barcelona
ó mitjançant correu electrònic a:
caballera@diba.cat mvsilberstein@cambrabcn.org maslvn@diba.cat
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert

1.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
1.1.- El contracte és de naturalesa privada i es regirà per les clàusules d’aquest plec
de condicions, i, en tot allò que no hi estigui previst, per les normes de Dret privat.
1.2.- Les qüestions litigioses derivades de la interpretació, modificació, resolució i
efectes del contracte, seran resoltes per l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de
Barcelona, a qui s’encomanarà la designació de l'àrbitre o àrbitres i l'administració de
l'arbitratge.
1.3.- L’òrgan de contractació és el Comitè Executiu de la Cambra.
1.4.- Al contracte li són aplicables les instruccions internes de contractació aprovades
per la Cambra i publicades en el web corporatiu (www.cambrabcn.org).

2.- OBJECTE
2.1.- El contracte té per objecte la prestació dels serveis que es descriuen en el
document annex anomenat “oferta de contractació de serveis externalitzats”.

3.- DURADA
3.1.- La prestació del servei s’ha de dur a terme durant l’any 2012

4.- FINANÇAMENT
El finançament de les obligacions econòmiques que es derivin per a la Cambra del
compliment del contracte aniran a càrrec de les consignacions incloses en el
pressupost corporatiu de l’any al qual fa referència.

1

5.- PRESSUPOST I PREU
5.1.- L’import màxim total del contracte és de 105.085 euros, més IVA, en cas que es
realitzin totes les actuacions establertes per a cada destinació.
5.2.- Les ofertes presentades han d’incloure totes les despeses necessàries per al
compliment de les prestacions objecte d’aquest plec, com són beneficis, assegurances,
transports, taxes i tota classe de tributs, així com el compliment de la legislació laboral
vigent.
5.3.- El contracte s’entendrà a risc i ventura de l’adjudicatari, sense que pugui sol·licitar
alteració de preus, excepte en les ampliacions de la prestació de serveis, o en la seva
reducció.

6.- OBLIGACIONS I DRETS DE L’ADJUDICATARI
6.1.- A més de l’obligació de prestar el servei en la forma i termes indicats anteriorment,
l’adjudicatari tindrà les següents obligacions:
- Pagar l’import total dels costos de personal, material, maquinària, i consumibles.
- L’adjudicatari no podrà cedir o subrogar totalment o parcialment el contracte a un
tercer sense l’autorització expressa i per escrit de la Cambra.
6.2.- L’adjudicatari tindrà els drets següents:
- Rebre de la Cambra el preu que resulti de l’oferiment acceptat.
- Ser indemnitzat en cas de resolució anticipada per causes que no li siguin imputables.

7.- FACTURACIÓ I TERMINIS DE PAGAMENT
Cadascun dels adjudicataris emetrà una única factura al final del servei.
Cada factura emesa per l’adjudicatari haurà d’anar identificada amb el número de
comanda específic que la Cambra li faciliti, en cas contrari aquesta serà retornada per
a la seva identificació.
La Cambra efectuarà el pagament de l’import acordat en el contracte a 60 dies data
factura, en dia 25.

8.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
El contracte es podrà resoldre anticipadament en els supòsits següents:
-

Per mutu acord, prèvia liquidació de les obligacions pendents entre les parts en el
moment de la resolució.

-

En cas d’incompliment per l’adjudicatari de les obligacions contractuals, el que
donarà lloc a la indemnització corresponent.

9.- TERMINI DE GARANTIA
Atesa la naturalesa de la prestació no és necessari establir cap termini de garantia.
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10.- FORMA D’ADJUDICACIÓ
El contracte s’atorgarà mitjançant adjudicació per procediment negociat tenint en
compte els criteris següents:
1. Millores en la prestació del servei: fins a 2 punts
2. Proposta tècnica: fins a 5 punts
3. Equip i experiència acredita en Sicted: fins a 3 punts
La puntuació mínima exigida per optar a la contractació és de 6,5 punts.

11.- DOCUMENTACIÓ EXIGIDA
Els interessats han de presentar la documentació que s’indica a continuació:
- Proposició econòmica, d’acord amb el model que figura en l’annex I.
- Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, així com del compliment de la LOPD respecte de les dades dels
empleats (annex II).
- Proposta tècnica, d’acord amb els requeriments que es descriuen en el punt 2
d’aquest plec. S’ha de detallar:
1. L’organització plantejada per a la realització del servei de manera detallada, fent
referència a tots els punts de l’apartat 2 d’aquest plec. Ha de descriure un pla de
treball que inclogui les hores de treball proposades per cada perfil.
2. La descripció de l’equip de treball que es proposa, les funcions i responsabilitats de
cadascun dels components, així com la titulació acadèmica exigida i l’experiència
professional. Es pararà especial atenció a l’experiència internacional dels professionals
que hagin de participar en la realització del servei.

12. COMUNICACIÓ.
L’adjudicació es publicarà en el web de la Cambra en l’apartat “licitacions” i es
notificarà a cadascuna de les empreses ofertants.

13. CONFIDENCIALITAT
Tota la informació de la Cambra a la qual l’adjudicatari tingui accés amb motiu del
contracte s’ha de considerar com a confidencial i l’adjudicatari no en pot fer ús fora del
marc del contracte.
L’adjudicatari no podrà fer cap comunicació a tercers relativa al contracte a menys que
tingui l’autorització expressa i per escrit de la Cambra.

14.- LOPD
14. 1. L’adjudicatari es compromet a tractar totes les dades de caràcter personal
contingudes en els fitxers propietat de la Cambra, als quals accedeixi en virtut de la
relació contractual, d’acord amb el que disposa l’article 12 de la LOPD, i de manera
particular a tractar-les exclusivament d’acord amb les instruccions rebudes de la
Cambra i a no utilitzar-les ni aplicar-les a una finalitat diferent a la del contracte, així
com tampoc comunicar-les, transmetre-les o cedir-les, ni tan sols per a la conservació,
a altres persones, físiques o jurídiques.
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14.2. D’acord amb les característiques de les dades de caràcter personal a les quals
accedeixi, les mesures de seguretat que adoptarà són les corresponents al nivell bàsic,
d’acord amb el que disposa l’article 12 de la LOPD i l’article 89 i següents del RD
1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la
LOPD.
14.3. Un cop complert el que estipula l’encàrrec de la Cambra, destruirà o, si escau i
segons les instruccions rebudes de la Cambra, retornarà els suports o documents en
els que consti alguna dada que provingui del fitxer de dades propietat de la Cambra,
sense conservar-ne cap còpia i sense que cap persona, física o jurídica, entri en
contacte amb les dades.
14.4. En cas que destini les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitzi
incomplint les estipulacions de l’encàrrec, serà considerat responsable del tractament,
responent de les infraccions i eximint expressament a la Cambra de qualsevol
responsabilitat respecte del incompliment dels deures i obligacions imposats per la
LOPD i la seva normativa de desenvolupament.

15.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
La formalització del contracte es farà mitjançant document privat dins del termini que
s’assenyali en la comunicació de l’adjudicació.
Prèviament a la signatura del contracte, l’adjudicatari ha de presentar la següent
documentació acreditativa de la personalitat:
a) Escriptura de constitució, inscrita si escau en el Registre Mercantil. Quan es tracti
d’empresaris no espanyols d’Estats membres de la Comunitat Europea, la seva
capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la presentació de la inscripció en el
registre professional o comercial, quan aquest requisit sigui exigit per la legislació
de l’estat respectiu. Els altres empresaris estrangers, hauran d’acreditar la seva
capacitat d’obrar amb certificació expedida per l’Ambaixada d’Espanya a l’Estat
corresponent.
b) En cas de tractar-se d’una empresa individual, serà obligatòria la presentació del
DNI autèntic o fotocòpia compulsada.
c) DNI o fotocòpia compulsada del signant del contracte.
d) Poder que acrediti la representació en el cas de que el licitador no concursi per si
mateix. En el cas que concursi en representació d’una societat algun membre de la
mateixa, haurà de justificar documentalment que està facultat per fer-ho.
e) Alta de l’impost sobre activitats econòmiques.
f) Justificació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
g) Declaració responsable de no estar inclòs en cap de les causes d’incompatibilitat o
incapacitat per a contractar amb l’Administració previstes a la legislació vigent.
(annex 2)
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ANNEX I
MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA

El senyor / la senyora........................................................................................ amb
residència
carrer

a..................................................,

........................................

.....................................................

núm.

.........

i

DNI ......................................., coneixedor de les condicions i dels requisits que
s’exigeixen per ser adjudicatari/ària del contracte
compromet
l’empresa

en

nom

propi

/

en

núm. ............. “................”, es
nom

..............................................

amb

i

representació
domicili

de
social

a ............................. ..........................................., carrer .................................................
núm. ........... i NIF ..................................., segons poder atorgat davant del notari Sr/
Sra.

............. ....................................................... amb data .......................... amb

número de protocol ......................., a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i
a les condicions estipulades, per la quantitat total de:

Aquests preus no inclouen l’IVA.

............................................... , ........ de .................................de 201...

Signat
(Segell de l’empresa i firma)
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ANNEX 2
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
Senyors,
El sotasignat ………………………., declara:
1.- Que ni ..................... (en endavant el sol·licitant) ni els seus administradors i/o
representants es troben inclosos en cap de les circumstàncies previstes en l’article 49
de la Llei de contractes del sector públic.
2.- Que el sol·licitant es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Estat.
3.- Que el sol·licitant es troba al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social.
4.- Que el sol·licitant es troba al corrent d’obligacions tributàries amb la Generalitat de
Catalunya.
5.- Que el sol·licitant està donat d’alta a l’ Impost sobre Activitats Econòmiques i al
corrent de pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost.
6.- Que el sol·licitant es troba al corrent de pagament del recurs cameral permanent de
la Cambra.
7. Que les dades personals corresponents a empleats, que figuren en la documentació
que aporta, han estat obtingudes en compliment de la LOPD i que els interessats han
autoritzat la cessió a la Cambra amb l’única i exclusiva finalitat de participar en aquest
procediment de contractació.
I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura
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