
ANUNCI 
 

El Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Local Parc Tecnocampus Mataró, en sessió 
ordinària celebrada el 27 de novembre de 2015, aprovà l’expedient per a l’adjudicació mitjançant 
procediment obert del contracte d’explotació dels serveis de centre de processament de dades a l’edifici 
TCM2 del Parc TecnoCampus Mataró. 
 
1. Entitat adjudicatària: 

a)  Entitat Pública Empresarial Local Parc TecnoCampus Mataró 
b)  Número d’expedient: 12/2015 

  
2. Objecte del contracte: 

a)  Descripció de l’objecte: L’objecte del contracte és l’explotació econòmica de deu armaris del 
centre de processament de dades a través de la creació i provisió de serveis cloud, en les 
diferents modalitats i alineat amb les característiques que actualment s’ofereixen al mercat. 

c)  Lloc d’execució: Mataró 
d)  Durada del contracte: 5 anys, amb possibilitat de pròrroga expressa, anualment fins a 2 anys 

més.  
  

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: 
a) Tramitació: Ordinària 
b) Procediment: Obert 
c) Regulació: RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), disposicions que la despleguin i altres normes de dret 
administratiu pel que fa a la preparació i adjudicació del contracte, i a les normes de dret privat que 
corresponguin pel que fa a l’execució, efectes i extinció. Estatuts de Parc Tecnocampus i altres 
normatives internes aplicables. Normativa general sobre seguretat i salut en el treball, normativa 
vigent en matèria de propietat intel·lectual i industrial, normativa mediambiental i altres disposicions 
específiques que siguin aplicables, d’acord amb l’objecte del contracte. Plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions  tècniques. 
d) Adjudicació: Criteris d’adjudicació: oferta més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació.  
 
Es tindran en compte els criteris establerts a la clàusula 19 del plec de clàusules administratives: 
Per a la valoració de les ofertes i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa, es 
tindran en consideració els següents aspectes: 
a) Oferta econòmica, fins a 50 punts. El cànon ofert per a l’explotació del servei que sigui més 

elevat obtindrà la puntuació màxima de 50 punts. La resta d’ofertes obtindran una puntuació 
respectant la proporció directa amb la més avantatjosa. 

b) Criteris subjectes a judici de valor, fins a  50 punts. els quals es repartiran en base a les 
propostes descrites pels diferents proveïdors i que donen resposta al plec de condicions 
tècniques presentades per aquests en els següents blocs:  
b.1) Definició del Pla d’inversió i de provisió per la construcció dels serveis Cloud (fins a 20  
punts) 
b.2) Proposta del Catàleg de serveis Cloud (fins a 20 punts) 
b.3) Propostes de les tasques i l’oferta de serveis en l’administració de sistemes i aplicacions 
(fins a 10 punts) 

 
4. Cànon mínim a oferir: QUARANTA UN MIL VUIT-CENTS DOS EUROS anuals, IVA exclòs 

(41.802,00€), El preu s’aplicarà de forma progressiva de forma proporcional a l’import ofert el 
següent: 
Renda mínima a abonar durant la 1a anualitat: 60% 25.081,20 € 
Renda mínima a abonar durant la 2a anualitat: 70% 29.261,40 € 
Renda mínima a abonar durant la 3a anualitat: 80% 33.441,60 € 
Renda mínima a abonar durant la 4a anualitat: 90% 37.621,80 € 
Renda mínima a abonar durant la 5a anualitat: 100% 41.802,00 € 
 

5. Garantia: 5% de l’import de l’oferta de cànon presentada, exclòs l’IVA. 
   
6. Obtenció de la documentació i informació: 

a) Per internet al web www.tecnocampus.cat a l’apartat Perfil del Contractant. Per examinar-la, a 
Parc TCM, avinguda d’Ernest Lluch, núm. 32, edifici universitari, Mataró. Telèfon 93169 65 00, 
Fax 93 169 65 05. 

b) Data límit per a l’obtenció de documentació: Fins al darrer dia establert per a la presentació de 
proposicions. 
  

7. Requisits específics de les persones licitadores: Els que s’estableixen a la clàusula 17, punts c) d) i e) 
del Plec de clàusules administratives particulars: 



a) Acreditació de no trobar-se incurs en causa de prohibició o incompatibilitat de contractar amb una 
administració pública, que inclourà la manifestació d'estar al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.  

b) Solvència econòmica i financera. L’acreditació de la solvència econòmica i financera s’efectuarà 
pels mitjans següents: 

- Declaracions d’entitat financera. 
- Documentació justificativa de la contractació de pòlissa d’assegurança de responsabilitat 

civil per a l’activitat a desenvolupar, amb una cobertura mínima de 600.000,00 euros per 
sinistre, o compromís de contractar-la en cas de ser adjudicatari. 

c) Solvència tècnica i professional. La solvència tècnica i professional s’acreditarà per l’aportació de 
tots els mitjans següents:  

- Relació dels principals serveis o treballs realitzats durant els últims tres anys en l’àmbit 
d’activitat d’aquest contracte, indicant-ne l’import, dates i destinació pública o privada, 
en la forma establerta a l’art. 78.a) del TRLCSP. S’haurà d’acreditar com a mínim un 
volum de negoci en aquest àmbit no inferior a 300.000 euros per als tres anys 
presentats. 

- Declaració que indiqui l’equip tècnic de què disposarà per explotar el servei de CPD i 
amb especificació de la qualificació professional del personal responsable d’executar les 
prestacions. Caldrà com a mínim disposar d’un tècnic en sistemes i d’un tècnic en 
xarxes. 

- Descripció de les mesures utilitzades per l'empresari per garantir la qualitat dels serveis. 
d) Només per a empreses estrangeres: Declaració signada pel legal representant, de submissió a la 

jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de 
manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur 
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. 

 
8. Presentació d’ofertes: Les ofertes es podran presentar en el Registre General de Parc Tecnocampus, 

av. Ernest Lluch, edifici universitari, c.p.08302 Mataró, de dilluns a dijous de 9 a 14h.i de 16 a 18h. i 
divendres de 9 a 14h., així com a qualsevol oficina de Correus, si bé en aquest últim cas caldrà 
efectuar la comunicació mitjançant correu electrònic a licitacions@tecnocampus.cat el mateix dia de 
la presentació.  
 

9. Documentació a presentar: La que s’especifica en la clàusula 17 del Plec de clàusules administratives 
 
10. Data límit de presentació: 30 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació de 

l’anunci al perfil del contractant. 
 
11. Obertura de proposicions:  El sobre núm. 1, amb documentació administrativa, s’obrirà el setè dia 

hàbil següent a la finalització del termini de presentació de proposicions. El sobre núm. 2  s’obrirà en 
acte públic al Parc Tecnocampus a les 12h. del quart dia hàbil comptat des de l’obertura del sobre 
núm. 1. En sessió pública que oportunament s’informarà als licitadors es donarà a conèixer el resultat 
de la valoració assignada als criteris que depenen de judici de valor i es procedirà a l’obertura del 
sobre 3. 

 
12. Variants: no s’admeten. 
 
13. Despeses dels anuncis:  A càrrec de l’EPEL Parc Tecnocampus. 
 
 
Mataró, 9 de desembre de 2015 
El director general, Jaume Teodoro Sadurní 
Entitat Pública Empresarial Local Parc Tecnocampus Mataró 
 

  


