Licitació 1-2021: Creació i manteniment del nou web de la
FBE
A. Objecte i motivació
Les presents bases regulen la licitació de l’adjudicació de la creació i el manteniment
fins a dia 31 de desembre de 2022 d’un nou web de la Federació Balear d’Escacs (FBE).
Pot presentar-se qualsevol empresa o autònom.
Per poder treballar amb les màximes garanties de futur, la FBE decideix subcontractar
el desenvolupament d'un nou web que aporti importants millores de disseny,
maquetació, programació, funcionalitat, usabilitat, qualitat, experiència d'usuari i
comunicació. Es pretén que gran part dels processos administratius siguin
automatitzats, fet que implicarà un important estalvi de temps i recursos.

B. Puntuació
Les ofertes presentades s’ordenaran de major a menor puntuació. L’oferta que obtingui
una major puntuació serà la guanyadora de la licitació. Les puntuacions aniran de 0 a
100 punts i es distribuiran de la següent forma:
- Proposta econòmica (màxim 20 punts)
- Proposta tècnica (màxim 50 punts)
- Terminis de lliurament (màxim 10 punts)
- Currículum/Portfolio de l’empresa o autònom que presenta l’oferta (màxim 20 punts)
A continuació es detalla com es valoraran cadascuna de les parts:
Proposta econòmica (de 0 a 20 punts)
La FBE preveu el pagament d’un màxim de 2400 € (IVA inclòs). Es pagarà un mínim
de 1500 € i es seguirà la següent fórmula de puntuació, en funció del pressupost
presentat de l’oferta:
Puntuació=20-Max{20·(pressupost-1500)/900,0}.
Proposta tècnica (màxim 50 punts)
En primer lloc, la proposta tècnica ha d’assegurar que el web satisfaci els següents
requisits mínims:
RM1: Es precisa la utilització d'un CMS que permeti la publicació i manteniment de
continguts del web de forma àgil i senzilla.
RM2: El web ha de poder estructurar-se en grans àrees, com per exemple: Federació
Balear d'Escacs, Delegació de Mallorca, Delegació de Menorca, Delegació d'Eivissa i

Formentera, etc. Cada àrea disposarà de les seves pròpies seccions, com per exemple:
organització (membres, comitès, assembleistes, àrbitres, monitors, jugadors federats),
comunicació (novetats, circulars, normativa), competició, agenda, xarxes socials i
contacte.
RM3: El web ha de comptar amb les següents pàgines comuns per tot: Avís legal,
Política de galetes.
RM4: A més de les pàgines, seccions i àrees definides anteriorment, haurà de ser
possible la creació de noves pàgines i categories segons les necessitats de cada
moment.
RM5: Les pàgines es crearan a partir de plantilles que hauran de ser definides seguint
un estàndard obert (que permeti que es pugui canviar l'aspecte de les pàgines webs
sense dependre del guanyador de la licitació). Els models de plantilla a definir al principi
són:
-

-

-

Àrea: es defineix com un portal dins del propi web i es farà servir tant per a les
quatre àrees definides anteriorment com per a pàgines que continguin un
important volum d'informació i que necessitin estar orientades a fomentar la
difusió de continguts.
Secció: Una agrupació de pàgines en forma de llistat.
Pàgina genèrica.
Galeria multimèdia (imatges i vídeos).
Visor de partides d’escacs en format PGN.
Agenda: Ha de ser una de les seccions més importants del web ja que gestionarà
tota la informació referent al calendari de competicions, formació, activitats,
esdeveniments...
o S’ha de poder filtrar per delegacions, categories, etiquetes, tornejos en
curs, tornejos finalitzats...
o Haurà de permetre que es puguin gestionar esdeveniments que a més
poden estar associats a la gestió de notícies. De manera que es pugui
establir una data i hora d'inici i una data i hora de fi. A més, s'ha de
permetre que els esdeveniments siguin, o no, visibles en un determinat
període.
Formulari de contacte: s’ha de poder especificar a quin responsable d’àrea de
gestió federativa va dirigit el missatge.

Les plantilles estaran construïdes a partir d'una col·lecció de mòduls genèrics que
facilitaran el seu manteniment. Els principals mòduls a desenvolupar seran: capçalera,
logotip, menú, xarxes socials, telèfon de contacte, rutes de navegació (breadcrumb),
cercador de continguts, slider de pàgines destacades, novetats, llistat de pàgines
germanes, calendari, mapa d'activitats, galeria multimèdia (imatges i vídeos), visor de
partides d’escacs en format PGN, mòdul d'acceptació de la política de galetes, llei de
protecció de dades, peu (agraïments: institucions, patrocinadors, col·laboradors,
organitzadors...; horari de la FBE; dades de contacte: adreça, telèfon i enllaç a pàgina
de contacte), xarxes socials.

RM6: S’han d’utilitzar tecnologies modernes per desenvolupar en HTML5 i CSS3 i que
el web superi una validació mitjançant el validador de W3C.
RM7: Es podran utilitzar els llenguatges de servidor que es considerin oportuns, però
es valorarà l'elecció de programari de codi obert que no necessiti el pagament de
llicències. En cas contrari, el sobrecost haurà d'estar inclòs dins del pressupost.
RM8: El cost de servidor, així com qualsevol despesa extraordinària, haurà d'indicar-se
dins del pressupost.
RM9: El disseny de la web haurà de ser elegant, sobri i facilitar l'experiència d'usuari,
afavorint l'accés a tots els continguts del web de forma ràpida i precisa.
RM10: Totes les plantilles s'han d'adaptar correctament a les característiques del
dispositiu amb el qual s'està accedint (especialment dispositius mòbils), donant
especial atenció als principals navegadors i sistemes operatius.
RM11: Quan es publiqui una pàgina cal permetre la publicació d'imatges, vídeos,
enllaços, arxius pdf, doc, docx, xls, PGN (amb visor), etc.
RM12: El web haurà de disposar d’una secció d’enllaços a les xarxes socials de la FBE,
incloent el seu grup de Whatsapp.
RM13: Tot formulari del web haurà de comportar l'acceptació de la política de
privacitat relativa a la informació que sol·liciti el formulari.
RM14: El web disposarà d'una part pública, accessible per tothom, i d'una part privada
exclusiva per als federats, que disposaran d'un usuari i contrassenya per accedir a la
mateixa. Hi ha d’haver també un usuari admin per poder realitzar el manteniment i
gestió del web.
RM15: Cal poder associar etiquetes com per exemple, escolar, absolut, femení, clubs,
jugadors, assembleistes, monitors, àrbitres, etc. a les pàgines per facilitar les cerques i
la categorització de la informació.
RM16: Cal crear un sistema de plantejament d’enquestes i anàlisi dels resultats
obtinguts en la part privada del web. Les enquestes han de poder-se dirigir a federats
concrets (assembleistes, jugadors, àrbitres, monitors).
S’assignarà una puntuació d’un màxim de 10 punts en relació als requisits mínims
anteriors. Per a la puntuació es tindran en compte els següents aspectes:
-

CMS àgil, intuïtiu i senzill: 5 punts.
Qualitat tècnica prevista de la realització dels requisits mínims: 5 punts.

Els requisits mínims són de compliment obligat i per tant, es rebutjaran les ofertes que
no assegurin tots els requisits mínims.
En segon lloc, es valorarà positivament fins un màxim de 30 punts que la proposta
tècnica asseguri que el web satisfaci els següents requisits opcionals:

RO1: Garantir la correcta migració de forma automàtica dels continguts del web actual
al nou web (màxim 6 punts).
RO2: Redissenyar tant el logotip de la FBE com la seva imatge corporativa. Els colors
del web han de ser coherents amb la imatge corporativa de la FBE (màxim 3 punts).
RO3: Complir amb la normativa d'accessibilitat per informació a la xarxa aprovada al
2016. Totes les pàgines del web han de complir les pautes d'accessibilitat web (WAI)
de W3C (1 punt).
RO4: Les URL de cada pàgina han de poder definir-se amb la major flexibilitat possible
per facilitar el SEO (1 punt).
RO5: Mostrar la informació publicada en les xarxes socials de la federació: Facebook,
Twitter, Instagram (1 punt).
RO6: Permetre la publicació de les noves notícies en les diferents xarxes socials de la
federació de forma automàtica (màxim 3 punts).
RO7: Crear una galeria multimèdia general que agrupi totes les fotografies i els vídeos
publicats a les diferents pàgines del web (1 punt).
RO8: Permetre l’ús de plugins de tercers per tenir recursos d’escacs al web (1 punt).
RO9: Els clubs han de poder presentar la documentació federativa (llistes de força,
impresos d'autoliquidació...) via web (màxim 3 punts).
RO10: Un jugador sense club s’ha de poder federar de forma automàtica via web (1
punt).
RO11: Permetre les inscripcions a tornejos de forma automàtica i sense cap error,
gràcies a que cada usuari haurà d’identificar-se amb el seu usuari i contrassenya per
confirmar la inscripció (màxim 2 punts).
RO12: Recuperar automàticament la puntuació ELO dels jugadors dels webs de la FIDE
i la FEDA. Per a això caldrà guardar els codis FIDE i FEDA de cada jugador (màxim 4
punts).
RO13: Permetre la retransmissió de partides pel web mitjançant el sistema de
retransmissió de partides BDGT LiveChess de taulers electrònics (màxim 3 punts).
En tercer i darrer lloc, s’assignarà una puntuació d’un màxim de 10 punts en relació a
altres millores rellevants, des del punt de vista d’un web de federació esportiva i
d’escacs, que plantegi l’oferta.
Terminis de lliurament
S’estableixen els tres terminis de lliurament següents:
-

FASE 1: Lliurament d’una primera versió completa i funcional del web i del CMS
que inclogui els requisits mínims RM1 a RM13 i, si escau, dels requisits opcionals

-

-

RO1 a RO4. S’haurà de lliurar amb un temps màxim de 2 mesos des de la
formalització del contracte.
FASE 2: Lliurament d’una nova versió del web que inclogui addicionalment els
requisits mínims RM14 a RM16 i, si escau, dels requisits opcionals RO5 a RO8.
S’haurà de lliurar amb un temps màxim de 8 mesos des de la formalització del
contracte.
FASE 3: Lliurament d’una nova versió del web que inclogui addicionalment, si
escau, els requisits opcionals RO9 a RO13 i les millores presentades en la
proposta tècnica. S’haurà de lliurar amb un temps màxim de 10 mesos des de
la formalització del contracte.

S’assignarà una puntuació d’un màxim de 10 punts, concretament s’assignarà 1 punt
per cada mes que s’avanci en el lliurament de qualsevol de les fases.
Currículum/Portfolio de l’empresa o autònom que presenta l’oferta
S’assignarà una puntuació d’un màxim de 20 punts. Per a la puntuació es tindran en
compte els següents aspectes:
-

Qualitat dels webs realitzats: màxim 15 punts.
Trajectòria professional: màxim 5 punts.

C. Manteniment
El guanyador garantirà el manteniment i la resolució de problemes de programació del
web des del lliurament de la Fase 1 fins a dia 31/12/2022. La garantia inclourà
necessàriament:
-

Accessibilitat, usabilitat i navegabilitat de la pàgina web.
Funcionament correcte i actualitzacions de totes les eines emprades.
El pagament de programari o eines propietàries, si n'hi ha, que haurà de ser
assumit pel guanyador.

D. Procediment
El tribunal encarregat de realitzar les valoracions estarà format per: Sebastià Massanet
Massanet, President electe de la Federació Balear d’Escacs; Jordi Baldó Company i Jordi
Damians Janés.
El termini de presentació de propostes serà de 14 dies naturals a partir de l’endemà de
a publicació de la licitació. Per dirigir-se per escrit a la Federació Balear d’Escacs
s’habiliten els següents mitjans:
Correu electrònic: fbe@fbescacs.org
El tribunal informarà quina ha estat la proposta guanyadora i publicarà les puntuacions
al web abans de 15 dies naturals després de la finalització del termini de les licitacions.
El guanyador de la licitació rebrà un 25% del pressupost presentat en un màxim de 7
dies des de la formalització del contracte, un 25% del pressupost presentat abans del

31 d’octubre de 2021, un 25% del pressupost presentat abans del 31 de març de 2022
i el 25% del pressupost restant abans del 31 d’octubre de 2022.

D. Sancions
En cas de què el guanyador incompleixi les clàusules establertes la Federació Balear
d’Escacs podrà retirar, parcial o totalment, l’ajuda econòmica assignada.

E. Disposició final
Per poder optar a guanyar la licitació no es podrà tenir cap deute econòmic amb la
Federació Balear d’Escacs. També s’haurà d’obtenir globalment un mínim de 40 punts.

F. Disposició addicional
Si la licitació queda deserta la Federació Balear d’Escacs podrà assignar la creació del
web i el manteniment fins dia 31/12/2022 directament.

G. Renovacions
Ambdues parts (el guanyador i la Federació Balear d´Escacs) podran renovar
anualment, previ acord econòmic per les dues parts, el manteniment i l’addició de
noves millores i funcionalitats al web, fins un màxim de 2 anualitats.

