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Plec de condicions tècniques per al desenvolupament i instal·lació de l’aplicació
de Confecció de Resums de Premsa per a l’Àrea de Comunicació i Relacions
Externes del Parlament de les Illes Balears.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Adquisició i desenvolupament d’un aplicatiu per a l’edició, manteniment i consulta dels resums de
premsa confeccionats per l’Àrea de Comunicació i Relacions Externes del Parlament de les Illes Balears.
Aquest aplicatiu ha de permetre dur a terme les operacions bàsiques pròpies d’aquesta tasca, a més a
més de satisfer les especificacions de requeriments incloses al document d’especificació de
requeriments adjunt.

2. ESPECIFICACIÓ DE REQUERIMENTS

L’especificació de requeriments d’aquesta aplicació es troba al document d’especificació de
requeriments adjunt, annex 1

3. CRITERIS DE VALORACIÓ

Per tal d’orientar els licitadors en els esforços per preparar l’oferta, els criteris que seguirà el Parlament
per valorar les propostes serà el següent:

Criteri Total
Qualitat tècnica i funcional del producte 40%
Oferta econòmica 30%
Millores sobre les condicions mínimes i serveis addicionals 20%
Garantia i manteniment 10%

Cada criteri es valorarà de 0 a 100, i es ponderarà pel percentatge indicat.

4. IMPORT MÀXIM DEL CONTRACTE

L’import del contracte serà el que correspongui a l’adjudicació, que en qualsevol cas no podrà superar la
quantitat de 120.000 € amb IVA inclòs.

5. DETALL DE PREUS

Els preus s’indicaran en euros i inclouran totes les despeses de llicències, desenvolupaments a mida,
personalitzacions, instal·lació in situ i, en general, tot els serveis descrits en el document d'especificació
de requeriments.

Caldrà indicar, si escau, el preu per llicències addicionals i el preu de manteniment posterior al període
obligatori de garantia.
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6. TERMINI D’EXECUCIÓ

Atès que el producte disposa de dos mòduls principals (el de gestió i edició de resums, i el de consulta
documental), es valorarà l'execució del projecte en dues fases per tal que es pugui disposar del primer
mòdul abans de l'execució final del projecte.

En aquest sentit, identificam el mòdul de gestió i edició de resums com el que inclou els processos de
manteniment de resums i dossiers de premsa; per altra banda, el mòdul de consulta documental
contempla la creació i operació de la base de dades documental i la consulta web sobre aquesta

Per bé que l'execució dels dos mòduls pot ser paral·lela, el temps màxim d'implantació de tot el projecte
no podrà superar els 6 mesos, a comptar a partir de la firma del contracte.

7. SEGURETAT

Els licitadors es compremeten a no utilitzar ni facilitar les dades aportades per l'Administració per un ús
no previst en el següent plec de condicions, adoptant mesures per garantir la confidencialitat i integritat
de les dades juntament amb la documentació que s'els hi faciliti.

Els licitadors inclouran, dins l’oferta presentada, la designació d’una persona o persones, que estaran
autoritzades per les relacions amb l’administració a efectes de l’ús del material i de la informació que se
l’hi faciliti  D’aquesta persona es facilitarà el seu perfil professional i no podrà ser substituïda prèvia
autorització de l’Administració.

8. ESTRUCTURA NORMALITZADA DE LA PROPOSTA TECNICA

(Sobre núm. 3 de la proposició, d'acord amb el plec de condicions económico-administratives que ha de regir la contractació)

Capítol 1: Oferta econòmica: detall dels preus de cada concepte amb la partida d’IVA separada
Capítol 2: Descripció de la solució tècnica oferta: memòria justificativa de la solució, tecnologia

emprada, característiques funcionals i tècniques, equip de treball, etc.
Capítol 3: Planificació, segons correspongui, de les tasques d'anàlisi, disseny, instal·lació,

desenvolupament, integració, formació i proves.
Capítol 4: Detall de les millores i/o complements en prestacions mínimes exigides.
Capítol 5: Descripció de les garanties i manteniments.
Capítol 6: Taula normalitzada de característiques i funcionalitats (Annex 2) degudament

complimentada. Aquesta taula s'haurà de subministrar, també, en suport magnètic o
òptic dins un document Word o Wordperfect

Es podran afegir capítols addicionals, a continuació d'aquests sis, per tal de complementar la oferta.

A la Seu del Parlament a 22 d'octubre del 2002


