
Ajuntament a} de Paima
Regidoria (l'Educació

SOL-LICITUD D'OFERTES (Expedient:19050)

La Regidoria d’Educació i Esports de l’Ajuntament de Palma està tramitant l’expedient per adjudicar el
contracte menor per al Manteniment anual de la plataforma webs de PalmaEduca.

D’acord amb la memòria justificativa del contracte menor emès pel pedagog cap de negociat del
Departament de Dinàmica Educativa a data del 5 de setembre de 2019, les condicions que heu de
tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:

Ob'ecte del contrada:

L'àrea d’Educació és capdavantera a nivell Municipal en la implantació de les noves tecnologies
facilitant l'accés del món educatiu a tota la informació, oferta i gestions que depenen d’aquesta
Regidoria mitjançant la web www.palmaeducacat Aquesta web que s’ha anat actualitzant al llar
del temps als nous requisits tècnics, fent—la ara també compatible amb els nous dispositius mòbils
smartphone’s i tablets.
Els ciutadans i entitats que es beneficien dela plataforma web PalmaEduca, són per un costat tos
els centres educatius mitjançant el seu personal docent, les associacions pe mares i pares que
també poden demanar aquesta activitats i per l’altre costat va dirigit a la formació dels ciutadans
de Palma mitjançant l'oferta dels cursos per a persones adultes,

L’objecte d'aquest contracte consisteixen el desenvolupament dels serveis necessaris per al correcte
funcionament durant l'any 2020 dela plataforma que conformen les webs del Regidoria d’Educació
de l’Ajuntament de Palma agrupades sota la denominació Palma Educa. Concretament es tracta de
la pàgina web i el sistema de gestió i reserves d’activitats educatives www.palmaeducacat, la
pàgina web i el sistema de gestió de cursos per a adults. S’han de contemplar els següent punts:

» ) Servei gestió d'activitats, reserves i atenció als usuaris i col-laboradors,manteniment
dela plataforma, inclou també les actualitzacions de les dues pàgines web a l’inici del
curs escolar.

» Hostatge dela plataforma.
» Servei de còpia de seguretat de la plataforma
» Renovació i manteniment dels dominis palmaeduca.

Actuacions gue s'han de dur a terme:
a El servei està d'atenció al usuaris estarà disponible per email i per telèfon durant tot

l’any en un horari de dilluns a divendres de 9 a 15 hores.
» Atendre les consultes del personal de l’àrea d’Educació en relació al funcionament de

l’esmentada plataforma. En el cas d’incidències produïdes per un mal funcionament
dela plataforma no detectat prèviament inclou també la seva resolució.

« Actualitzar les dues pàgines webs a l’inici del curs escolar.
» Hostatge de la plataforma (pàgines i web, aplicacions de backoffice, bases de dades i

arxius necessàries per al funcionament dels sistemes) durant tot l'any 2020.
« Realitzar còpies de seguretat remotes de l'aplicació, base de dades o, en general de

qualsevol tipus d'informació emmagatzemada en el servidor que es fan de forma
incremental cada dia dela setmana i de forma total un cop per setmana.

o Garantir la recuperació, motivada per qualsevol incidència que pugui produir—se i que
tingui com a conseqüència la pèrdua total o parcial d'aquesta informació.

a Renovació anual dels dominis palmaeduca. així com el seu manteniment tècnic i

administratiu
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Tipus de contracte: Servei

Procediment i forma d'ad'udicació: Contracte menor
Criteris de puntuació: Diversos criteris, el contracte s’adjudicarà a qui presenti l'oferta que resulti
globalment amb millor relació qualitat—preu, perla qual cosa es tindrà en compte, en relació a la
finalitat del servei objecte del contracte:

a Coneixement de la plataforma PalmaEduca
« Oferta econòmica.
« Valoració del projecte presentat.
a Comptar amb una experiència prèvia acreditada enla realització de treballs similars..
a Els mitjans tècnics i humans que es disposa i la seva adequació a les finalitats perla

qual es soI'Iiciten.
» Les millores presentades sense cost afegit per l’Ajuntamentde Palma.

Especificacions tècniques de la documentació a presentar:
0 Pressupost que inclogui les dades fiscals, la data d’emissió i oferta econòmica amb i

sense IVA.

' Acreditació d’experiència en el sector i exemples d’altres feines realitzades de treballs
similars.

a Acreditació dels mitjans tècnics i humans que es disposa i la seva adequació a les
finalitats per la qual es sol-Iiciten. Característiques tècniques del hardware de
I’hostatge.

6 Projecte que inclogui detall de les diferents actuacions.
« Declaració responsable que es compleixen les condicions i els requisits de capacitat

per a subscriure contractes amb l’Administració pública (model normalitzat adjunt).
» Còpia del NIF o CIF del signant de la sol-licitud així com a telèfon de contacte i correu

electrònic.

òrgan de contractació: Regidoria d'Educació i Esports

Pressupost: 13.000 euros (IVA no inclòs)

Període d’execució: de I’1 de gener al 31 de desembre de 2020.

Responsable del contracte: Pep J. Quetglas IVlas, telèfon: 971 449 447—8 —971 225 900 ext. 1615

Termini de garantia: No es necessari constituir garantia definitiva, d'acord amb l’article 153 en relació
amb el 118 de la LIe19/2017, de contractes del sector públic.
Lloc d'execució: El servei es desenvoluparà bàsicament on—Iine, amb reunions de coordinació
periòdiques ala Regidoria d'Educació

Forma de pagament del preu: Mitjançant la presentació de factures trimestrals, a la finalització
de la prestació del període, expedida per l'entitat i conformada pel responsable del contracte.
Lloc i termini de presentació de les ofertes:

o Les persones, entitats o empreses han de presentar les ofertes en sobre tancat, al
Negociat d’Educació de l’Ajuntament de Palma, de la plaça Nova de la Ferreria, 2, de
dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. ParaI-Ielament s’ha d’adreçar còpia ala següent
adreça electrònica: jjquetglasCaDpaImacat.

o El termini de presentació és de 10 dies naturals a comptar des del dia següent a la

publicació d’aquestes bases al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Palma.
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L'aiuntament de Palma es reserva el dret de:
a No adjudicar cap de les propostes presentades.
» Realitzar aclariments i/o consultes sobre qualsevol aspecte de la documentació

presentada, al professionals o a les empreses concursants i que resultin importants
per avaluar la idoneïtat de les propostes presentades. La documentació al respecte es
farà constar a l’expedient corresponent.

a introduir canvis o millores que no modifiquin substancialment la proposta presentada
per tal d/adequar metodologia del programa l1Palma Educa".

«» Sol-licitar els originals de les còpies de les titulacions—certificacions presentades.

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb la Regidoria
d’Educació través dels següents telèfons: 971 449 447-8 —971 225 900 ext. 1615.

;
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Palma, 10? esietembre
El responsabieldel contracte
El cap del/neg ciat del Departament
de Dinàmic E ucativa

Pep]. Quetgla M 5

Pedagogcà\ej\\iat úm. IB. 001. 90
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ANNEX 1

MODEL DE PROPOSICIÓ

Denominació social de l'empresa

NIF/CIF-

Nomsy'i llinatges del 1
_

=
_

Adreça ::

Liotarfaft' ' _CP“

Telèfon j efmail

Manifest que he tingut coneixement de la convocatòria mitjançant contracte menor, per la qual cosa,

manifesta que coneix i accepta les condicions tècniques que regiran dita contractació i presenta adjunta a

aquesta proposició (annexl) amb la següent documentació:

El Pressupost amb les dades fiscals, la data d’emissió i oferta econòmica amb i sense IVA.

El Acreditació d’experiència en el sector i exemples d’altres feines realitzades de treballs
similars.

El Acreditació dels mitjans tècnics i humans que es disposa i la seva adequació a les
finalitats perla qual es sol-liciten. Característiques tècniques del hardware de l’hostatge

El Projecte que inclogui detall de les diferents actuacions.

El Declaració responsable que es compleixen les condicions i els requisits de capacitat per
a subscriure contractes amb l’Administració pública (model normalitzat adjunt).

l] Còpia del NIF o CIF del signant de la so|»|icitud aixi com a telèfon de contacte i correu
electrònic

El Altres

Palma, el de

(firma isegeil de l’empresa/entitat)
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ANNEX 2

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS REQUISITS DE CAPACITAT
PER SUBSCRIURE CONTRACTESANIB L'ADMINISTRACIÓ.

Denominació social ole l'empresa—

NIF/CIF;-

Norrisi'llinatges del »

CP

_e-mailTelèfon :

“_

En aplicació de l'article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, i amb la finalitat
de participar al contracte menor.

Declar sota la meva responsabilitat, en nom meu (si és personafísica) o en nom de l'empresa
que represent (si és personajurídíca), davant de l’Ajuntamentde Palma que:

a) Que tenc la capacitat de representació de l’entitat de referència.

b) Que tenc capacitat d’obrar i compt amb l’habilitació professional necessària per a
feria prestació.

c) Que no estic afectat per prohibicionsper a contractar amb l’Administració.

d) Que complesc les obligacions establertes a la normativa vigent en matèria laboral,
social i d’igualtat efectiva entre dones i homes,

Palma, el de

(firma i segell de l’empresa/entitat)

REGIDORIA D’EDUCACIÓ
Plaça nova de la Ferreria, 2 baixos - tel. 971 449 447-8 - fax 971 449 429

e—mail: educaciogpalmacal — www.plamaeducacat


