PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL PROCEDIMENT OBERT PER
ADJUDICAR EL CONTRACTE NÚM. 18/2017 DE SERVEIS PER A REALITZAR LA
PREPARACIÓ DE MATERIALS I MOOC’s RELATIUS A LA IMPLEMENTACIÓ
D’UN PROJECTE DE MONEDA SOCIAL EN EL MARC DEL PROJECTE EUROPEU
B_MINCOME

1. Objectiu general
L’objectiu general d’aquest treball és realitzar la Preparació de materials i MOOC’s relatius a la
implementació d’un projecte de moneda social en el marc del projecte B-MINCOME.

2. Característiques generals i estructura
Els treballs a realitzar han d’incorporar i desenvolupar els aspectes següents:
PRODUCTE 1: MOOC ACADÈMIC en llengua castellana i anglesa
Redacció de continguts i preparació de material acadèmic.
Estructuració en 4 mòduls, amb un total de 3 activitats d’autoavaluació i 5 recursos gràfics per
mòdul, amb una extensió total equivalent a 50/60 pàgines (aprox. 20.000 paraules).
Programació i maquetació web en HTML amb base scorm (allotjament en plataforma scorm no
inclòs), segons plantilla predefinida.
Requisits mínims per a la correcta visualització del material en IE9-IE11, Firefox, Chrome,
navegadors mòbils Android i iOs.
Disponible en obert.
Producció responsive.
No contempla l’aplicació de pautes d’accessibilitat (WCAG).
Traducció del castellà a l’anglès.

PRODUCTE 2: MANUAL TÈCNIC en llengua castellana i anglesa
Redacció de continguts i preparació de material tècnic.
Estructuració en capítols, amb un total de 50/60 pàgines (aprox. 20.000 paraules).
Maquetació en format PDF (impressió no inclosa).
Impressió sota demanda (POD).
Traducció del castellà a l’anglès.

PRODUCTE 3: PAPER CIENTÍFIC en llengua castellana i anglesa
Redacció de continguts.
Estructuració en apartats, amb una extensió total equivalent a 20/25 pàgines (aprox. 8.000
paraules).
Maquetació en format PDF.
Traducció del castellà a l’anglès.
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PRODUCTE 4: SEMINARI DE PRESENTACIÓ en llengua castellana
Presentació del projecte
Presentació del MOOC ACADÈMIC, del MANUAL TÈCNIC i del PAPER CIENTÍFIC

3. Control de la qualitat i seguiment dels treballs
L’adjudicatari/a del servei es compromet a complir els estàndards, nivells de qualitat i criteris
que es fixin des de l’IERMB.
L’IERMB es reserva el dret de rebutjar parcialment o totalment el treball si no satisfà les normes
de qualitat requerides.

4. Producte a lliurar
Els 4 productes descrits a l’apartat 2, seguint l’estructura, els continguts bàsics i els formats de
presentació establerts en els presents plecs tècnics, així com les especificacions tècniques del
projecte finalment aprovat en el present procediment obert, i incloent el total dels gràfics, les
taules, els mapes i tot allò generat durant el desenvolupament dels diferents treballs, en suport
electrònic editable.

5. Terminis d’elaboració
Els treballs objecte del present procediment obert tindran una durada que anirà des de la data
de formalització del contracte fins a un màxim de 12 mesos.

6. Documentació tècnica i econòmica a presentar per participar en el present
procediment obert
La documentació tècnica i econòmica a presentar per l’empresa licitadora en el present
procediment haurà de contenir, almenys, el següent:
Projecte tècnic (sobre B)
-

Objectiu, estructura i continguts (metodològics i tècnics) detallats dels treballs
corresponents a cadascú dels 4 productes descrits a l’apartat 2, d’acord amb els
requeriments especificats en el present plec tècnic. Si s’escau, propostes de millora sobre
l’estructura i els continguts del diferents productes.

-

Composició de l’equip humà a assignar al projecte (adjuntar currículums).

-

Descripció d’altres recursos a disposició del projecte (infraestructura, equipaments,
software i altres).

-

Calendari de treball:
S’haurà d’especificar el termini màxim a què es compromet l’empresa adjudicatària en
relació amb l’inici i finalització dels treballs, i que no pot superar els terminis establerts a
l’apartat 5 (Terminis d’elaboració) d’aquest plec de condicions tècniques.
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Oferta econòmica (sobre C)
L’import màxim de licitació està estimat en 36.800,00 € (IVA exclòs).
S’haurà d'acompanyar l'oferta econòmica, redactada d’acord amb el model de l’annex 2 del
Plec de Clàusules Administratives, amb informació detallada sobre els conceptes
pressupostaris en que aquesta es fonamenta.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 6 de novembre de 2017
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