
Repostes a preguntes fetes per empresa 
 
Empresa ha enviat la següent consulta: 
 
Els escric en referència a la licitació amb número d’expedient 01/2018 – Serveis per a la 
implantació i manteniment d’eines per a la implantació de l’administració electrònica. 
 
Tenim diversos dubtes respecte als plecs tècnics i administratius que vos exposam a 
continuació: 
 
 PREGUNTA 1: 
 
    Segons indica el plec tècnic, com a resultat de la fase 1, s’obtendrà la plataforma 
instal· lada i configurada. En el cas de la Gestió d’expedients, no s’especifica si s’han de 
deixar preparats alguns tipus d’expedients per començar a operar. S’han de deixar 
preparats? En cas afirmatiu, de quants tipus estam parlant? 
 
 RESPOSTA 1: 
 
El sistema a usar ha de permetre una vegada implantat (configuració, formats els usuaris 
i la resta que implica la implantació, ...) tramitar tots els expedients d'acord amb la llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques i totes les funcionalitats requrides en el ppt,  com per exemple: 
 
- permetre la tramitació electrònica del cicle de vida complet de l'expedient (des 
de l'inici fins al seu arxiu). 
- Ha de permetre que l'expedient no estigui sotmés a un fluxograma de tramitació teòric 
i no alterable i l'usuari ha de poder decidir les passes a seguir segons la tramitació que 
faci. 
- Ha de permetre la classificació de documents i expedients des de l'inici del seu cicle de 
vida. 
- Ús de plantilles: Haurà de permetre que els usuaris de l'Ajuntament puguin 
personalitzar i usar plantilles, de manera que es pugui generar la documentació de 
l'expedient fusionant dades amb les plantilles que l'usuari hagi seleccionat. 
 
- Gestió de llibres oficials: ha de permetre la gestió de tots els llibres oficials de 
l'Ajuntament (decrets, actes, ...), afegint a cada document electrònic que s'afegeixi a un 
llibre oficial un segell amb el seu codi d'identificació i la data d'incorporació. 
- Gestió d'organs col· legiats: ha d'incloure un mòdul específic per a la convocatòria de 
reunions dels òrgans de govern, que faciliti la recollida dels resultats de les votacions i 
acords, la generació de les actes i la resolució i notificació dels expedients afectats. 
- Gestió de tramitació de factures electròniques: Ha de facilitar la tramitació de les 
factures electròniques (i integrat amb Face: Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas). 
 
PREGUNTA 2: 
 
    D’acord amb el plec tècnic, en la fase 2, se sol· licita el següent (pàgina 8, Fase2, 
condicions de soport i manteniment): 
 



d) Suport: Ajuda als usuaris en l'explotació (maneig) de l'aplicació inofrmàtica. Aquest 
suport no inclou fromació 
 
El soport a usuaris, se refereix tant a usuaris interns de l’Ajuntament com a ciutadans? 
 
RESPOSTA 2: 
 
Aquest soport es refereix als usuaris interns de l'Ajuntament 
 
 
PREGUNTA 3:  
 
    En el plec administratiu, punt 18 – Criteris d’adjudicació, indica que els criteris 
d’adjudicació són fins a 65 punts: 
    Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica mitjançant l’aplicació de 
fórmules: fins a 65 punts 
 
Posteriorment, no s’indica cap altre criteri d’adjudicació. Això és correcte? S’adjudicarà 
sobre un total de 65 punts? 
 
    Segons el plec administratiu, aquests 65 punts es divideixen de la següent manera: 
        Per rebaixa del preu màxim de licitació indicat en el plec: de 0 a 55 punts. 
        Integrar les eines objecte del contracte amb l’aplicació usada actualment per 
l’Ajuntament de Manacor del padró municipal d’habitants(de l’empresa AYTOS) usant 
el mòdul d’integració de l’aplicació PMH per tal que es puguin obtenir certificats, 
informes etc. d’informació d’empadronament i sempre complint la legislació vigent en 
matèria de padró municipal d’habitants, Llei de protecció de dades, Administració 
electrònica i altre legislació i normativa aplicable. 10 punts 
 
Els 10 punts d’aquests segon punts, són objectius? És a dir, si el licitador incorpora a la 
proposta aquesta integració, s’obtenen els 10 punts? 
 
 RESPOSTA 3: 
 
Sí, si el licitador incorpora a la proposta aquesta integració s'obtenen els 10 punts atès 
que és un criteri objectiu. 
 
PREGUNTA 4: 
 
    Per últim, en el plec administratiu, punt 15 – Contingut de les proposicions, s’indica 
que s’han de presentar dos sobres: 
        Sobre A. Documentació administrativa. 
        Sobre B. Proposició económica i proposició tècnica dels criteris d’adjudicació 
avaluables de forma automàtica mitjançant l’aplicació de fòrmules.  
 
En el sobre B, ens podeu aclarir què ha d’incloure la proposta tècnica? 
 
RESPOSTA 4: 
No s'ha d'adjuntar cap document excepte l'oferta econòmica segons el model que 
s'adjunta com a annex V al plec de clàusules administratives. 



Repostes a preguntes fetes per empresa 
 
Empresa ha enviat la següent consulta: 
 
1 - Los 65 ptos indicados en el pliego es el 100% de la puntuación ? 
2 - Supongo que es un error y dónde indica "anterior" debería decir "posterior" en el 
párrafo anexo marcado en rojo. correcto ? 
 
CRITERIOS EVALUACIÓN: 
Criterios adjudicación evaluables de forma automàtica mediante aplicación de 
fórmulas: 65 puntos - 100% puntuación ??? 
1.  55 puntos - Oferta Económica:  
                       0 ptos para las ofertas sin rebaja respecta a cada uno de los servicios. 
                       0 ptos par la oferta más baja respecto a cada uno de los precios unitarios 
                      30 ptos - Coste Implantación 
                      5 ptos - Coste anual servicios saas año en curso (sin límite espacio 
almacenamiento) 
                      20 ptos - Coste anual saas para años anteriores (coste para cada año 
anterior en el sistema), el primer año és 0 euros (incluye todo almacén necesario para 
años anteriores).  
2. 10 ptos - Integrar las herramientas objeto del contrato con la aplicación usada 
actualmente por el Ayuntamiento de Manacor del padrón municipal de habitantes (de 
la empresa AYTOS) usando el módulo de integración de la aplicación PMH para que se 
puedan obtener certificados,informes etc 
 
 
PREGUNTA 1 
1 - Los 65 ptos indicados en el pliego es el 100% de la puntuación ? 
 
RESPOSTA 1 
SÍ 
 
PREGUNTA 2 
2 - Supongo que es un error y dónde indica "anterior" debería decir "posterior" en el 
párrafo anexo marcado en rojo. correcto ? 
 
RESPOSTA 2 
No es correcte, en anterior, es  refereix al següent: 
 
en le ppt diu  
“- Cost anual saas per a anys anteriors (cost per a cada any anterior en el sistema), el 
primer any és 0 euros (inclou tot l'emmagatzament necessàri pels anys anteriors). “ 
per tant,  seria un cost que va augmentat per a cada any anterior que està guardat en el 
sistema objecte del contracte, per exemple, si estam al tercer any de contracte, seria 
aquest cost multiplicat per dos ja que hi ha dos anys anteriors emmagatzemats en el 
sistema a més de l'any en curs. 
 


