LLOC I FORMA DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ:
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el termini
que s’estableixi en l’anunci corresponent, en el Registre General de l’Ajuntament de
Lleida, Oficina d’Atenció Ciutadana, plaça Paeria, núm. 11-planta baixa, edifici Pal·las,
telèfon 973.70.03.07 Fax 973.70.04.73, abans de les 13,00 hores, podent ésser també
enviada per correu. En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar abans de 13.00
hores a l’Oficina de Correus i dins del termini màxim establert a l’anunci corresponent,
havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama, fax o correu electrònic
a contractacio@paeria.es al dit Servei de Contractació el mateix dia de la seva
presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la
presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies des de la data esmentada
sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, anar degudament signada pel licitador, ser original o
degudament autenticada i haurà de presentar-se en un sobre que Portarà la menció
"Documentació per a la contractació, mitjançant contracte menor, per a la
contractació de
........... (objecte del contracte)................................................
número d’expedient 105/2016, presentada per .................................................(Nom
del licitador, NIF, domicili, telèfon, correu electrònic i fax).

CONDICIONS DE RESPONSABILITAT SOCIAL I AMBIENTAL:
Referent a la consulta, que s’adjunta tot seguit, respecte al punt que figura en l’expedient
de contractació 105/2016 per a la contractació d’una App multiplataforma per a
smartphone que permeti localitzar i adreçar-se als habitatges i negocis de la zona de
l’Horta de Lleida, el següent:
Pel que fa a l'Annex 1, en l'apartat 5ª. Documentació que cal aportar, en el punt 4.Proposta tècnica d'execució de contracte: en ell punt que diu "Condicions de
responsabilitat social i ambiental" , en aquest apartat podrà al·legar o presentar tots els
factors que, al seu criteri, contribueixin a la millora de la responsabilitat social i/o
ambiental.
Aquest factors poden ser intrínsecs a la pròpia App i a les seves funcionalitats (per
exemple, adaptabilitat de la mateixa per a persones amb discapacitats diverses,
possibilitat d’ús en terminals específics per aquestes persones, etc. ), bé intrínsecs a la
implementació, implantació o difusió de la mateixa o bé propis de l’empresa que
presenta la proposta i/o el personal que la desenvolupa (Existència de plans de
responsabilitat social o d’igualtat en la mateixa, polítiques mediambientals, etc.).
L’OBERTURA DELS SOBRES ÉS PÚBLICA? QUAN I ON ES REALITZARÀ?
Al tractar-se d'un contracte menor no hi ha obertura pública. La valoració de les ofertes
la realitza el departament impulsor de la licitació.
EN QUINS CASOS O PERCENTATGES A LA BAIXA ES CONSIDERARÀ UNA
OFERTA ECONÒMICA UNA OFERTA TEMERÀRIA?
Per considerar una baixa com a temerària s'ha de fer el càlcul d'acord amb el que
estableix l'article 85 del RGLCAP.

LA PROPOSTA DE COMUNICACIÓ HA DE PROPOSAR UNA IMATGE GRÀFICA O
NO DE LA CAMPANYA?
En principi la única imatge a respectar es la corporativa de l’Ajuntament de Lleida, que
l’aplicació compleixi la normativa d’accessibilitat i que sigui accessible des dels diferents
tipus de smartphones contemplats en la licitació.
Evidentment una bona proposta d’imatge i usabilitat de l’aplicació pot ser ben valorada
sempre dins els criteris fixats en les bases de la licitació.
A LA PÀGINA 6 ES MENCIONA “PUBLICACIÓ DE LES UBICACIONS QUE
MOSTRARÀ L’EINA A GOOGLE MAPS”, AIXÒ ES REFEREIX A GOOGLE PLACES
O GOOGLE BUSINESS (BUSINESS.GOOGLE.COM)?
Respecte a la qüestió de si utilitzar la eina “google places” o l’eina “google business” en
la App de l’horta de Lleida, que està en procés de licitació, el següent:
En principi totes dues aplicacions poden ser valides per complir amb les especificacions
sol·licitades en la licitació.
Possiblement, per la seva potència i millores recentment introduïdes, “google business”
presenti alguns avantatges, però, en tot cas, l’important a efectes de la licitació, és
complir amb les especificacions funcionals que aquesta conté.

