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Núm. de l’expedient: 201801 
 

Òrgan de contractació: 
 

FUNDACIÓ BARCELONA OLÍMPICA 

Av. de l’Estadi, 60 

08038 – Barcelona 

Horari d’atenció: de 9.00 a 17.00h. 

Telf. 934 260 660 

Correu electrònic: nperez@fbolimpica.es 

Web: www.fundaciobarcelonaolimpica.es 

 
 
A. Descripció de l’objecte del contracte 

A.1. Objecte del contracte: L’objecte d’aquest contracte és l’actualització del portal web de la 

Fundació Barcelona Olímpica i del Museu Olímpic i de l’Esport JA Samaranch, la qual consisteix 

en l’actualització del desenvolupament tecnològic, en el nou disseny site, en la migració de 

continguts i altres aspectes vinculats en el funcionament dels web. 

A.2. Divisió per lots: No 

 

B. Dades econòmiques 

B.1. Determinació del preu: PREUS UNITARIS. 

B.2. Valor estimat del contracte (IVA exclòs): 60.000,00 € 

B.2.1. Import corresponent a l’IVA:  12.600,00 € 

B.3. Pressupost de licitació (IVA exclòs): 60.000,00 € 

B.3.1. Import corresponent a l’IVA: 12.600,00 € 

 

C. Existència de crèdit 

 

D. Durada del contracte 

D.1. Termini de durada del contracte: des de la data de signatura del contracte fins al 30 de 

setembre de 2018. 

D.2. Termini de les pròrrogues: sense pròrrogues. 

mailto:nperez@fbolimpica.es
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E. Perfil del contractant 

Pàgina web de la Fundació Barcelona Olímpica 

 

F. Tramitació de l’expedient 

Tramitació ordinària  

 

G. Procediment de tramitació 

Procediment Obert 

 

H. Classificació empresarial i solvència econòmica, financera i tècnica 

H.1. Acreditació de la solvència econòmica i financera: S’haurà d’acreditar en concepte de 

solvència econòmica i financera, que el volum anual de negocis durant els tres últims anys ha de 

tenir un valor mínim equivalent a 300.000€.  

En els últims cinc anys un mínim de tres projectes de naturalesa igual o similar que els que 

constitueixen l’objecte d’aquest contracte per un import total equivalent al qual liciten, i 

relacionat amb algun d’aquests sectors:  

o Espais culturals 

o Esdeveniments i activitats 

o E-Commerce 

o Integració de plataformes de pagament (venda individual i grupal) 

H.2. Acreditació de la solvència tècnica: S’haurà d’acreditar en concepte de la solvència tècnica 

disposar del següent equip de professionals: (directors d’art, copys, programadors, gestors de 

continguts, ...) del que en sol·licitarem el seu CVs. 

• CAP DE PROJECTE - Experiència mínima acreditada de 5 anys  

o Lideratge, Comunicació 

o Gestió d'equips 

o Gestió del risk 

o Gestió del temps i Metodologies àgils 

o Experiència i Coneixement sobre les tecnologies utilitzades 

o Gestors de Continguts i / o Llenguatges de desenvolupament 

o Coneixements sobre sistemes 

 

• Director d'Art/UX/UI - Experiència acreditada mínima 5 anys 
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• Analista programador / programador - Enginyer informàtic amb experiència mínima 

acreditada de 5 anys en: 

o Interfícies d'usuari: experiència en construcció per a llocs web i/o aplicacions web. 

o Experiència amb HTML5/XHTML i CSS. 

o Experiència amb PHP, Mysql, Javascript i jQuery. 

o Experiència en desenvolupament amb WordPress en un entorn LAMP. 

o Experiència avançada en la creació de mòduls de WordPress, WPML, visual composer. 

o Crossbrowsing development. 

o Experiència en integracions amb API’s de tercers 

o Experiència en GIT. 

o Experiència en optimització de PageSpeed per a SEO 

 

• Programador Front End -Experiència acreditada mínima 5 anys 

o Extremada fluïdesa amb HTML5/XHTML i CSS. 

o Coneixements i experiència en Bootstrap. 

o Experiència desenvolupo de Themes avançats de wordpress. 

o Crossbrowsing development. 

o Experiència en GIT. 

o Experiència en optimització de PageSpeed per a SEO 

 

• Tècnic de sistemes - Enginyer informàtic amb experiència mínima acreditada de 5 anys 

en: 

o Administració de sistemes operatius (UNIX/Linux) 

o Administració gestions DNS, DHCP 

o Administració Apache, NGINX 

o Administració d'emmagatzematge (coneixements Raid, rsync...). 

o Gestió de xarxes, monitoratge de recursos i anàlisis de logs, esdeveniments, etc 

o Coneixements sistemes de correu electrònic. 

o Administració de Backup 

o Manteniment i consultes SQl/MySQL i Postgresql. 

o Experiència en xarxes: firewalls, routing, VLAN, VPN 

o Suport a usuaris locals i remots. 

b). El personal tècnic, integrat o no a l’empresa, participant en l’execució del contracte ha de 

tenir titulació universitària de llicenciatura, diplomatura, grau o equivalent. 

c). L'activitat de cada perfil haurà de ser desenvolupada per diferents professionals.  

 

I. Variants  

Possibilitat de variants: NO 
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J. Garanties 

J.1. Constitució de la garantia provisional: No es requereix la constitució de garantia provisional 

per a aquest expedient de contractació. 

J.2. Constitució de la garantia definitiva: No es requereix. 

J.3. Constitució d’una garantia complementària: No se’n requereix. 

J.4. Termini de garantia: durant tota l’execució del contracte. 

 

K. Obligacions contractuals essencials 

S’estableixen tres mesos, a partir de la data de lliurament del projecte, per tal de corroborar el 

bon funcionament dels web. 

 

L. Condicions especials d’execució 

No se n’estableixen. 

 

M. Altra documentació a presentar pels licitadors 

No se n’estableix altra que la prevista en els plecs de clàusules particulars. 

 

N. Forma de pagament 

Es fixen 3 terminis de pagament que s’efectuaran mitjançant transferència bancària. 

 

O. Import màxim de les despeses de publicitat en anuncis oficials 

No se’n demanen. 

 

P. Fitxers que continguin dades de caràcter personal a tractar i nivell de mesures de seguretat 

No hi ha fitxers a tractar. 

 

Q. Subcontractació 

Q.1. S’admet subcontractació: SI 

 

R. Revisió de preus 

No procedeix 


