A l'abast que contempla el document per aquesta licitació, parlar de donar suport al
Consorci AOC en tasques d'estratègia, research, anàlisi, disseny, validació i llançament
en projectes de l'àmbit UX. Ens poden donar més contexte sobre l'abast sobre el tipus
de suport, funcions o dedicació que aquest implica?
Actualment, l’AOC te una oferta de més de 30 serveis, la majoria amb interfície gràfica
d’usuari, i sovint no disposa de prou recursos per millorar la usabilitat, el disseny i detectar
necessitats d’usuari, i en definitiva oferir una experiència amb menys friccions a ciutadans i
empleats públics. El gruix de la feina consistirà a institucionalitzar la UX al llarg del cicle de
vida dels diferents serveis segons l’estratègia i urgència d’aquests. Per tant segons sigui l’estat
servei hi haurà més tasques de recerca, disseny o llançament.
__
Al document de l'anunci al punt c) para de la data límit per la data límit per l'obtenció
de documents i informació: Les persones interessades en el procediment de licitació
podran sol·licitar a l'òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i
demés documentació complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de
què finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que hagin demanat
almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions. Son
dies hàbils (laborals) si és així és fins el dia 25/08. Això aplica només per documents no
per dubtes no?
Son 12 dies naturals, això es fins el 30/08/2021.
Correcte això aplica només per documentació complementària, no per dubtes i preguntes
enviades mitjançant la plataforma.
__
En el cas de que l'abast de col·laboració demanat, sigui contractar un equip que doni
suport al Consorci en els diferents projectes que es presentin durant el temps establert
dels quals no tenim coneixement i/o planificació detallada, tenim el dubte de com
plantejar a la proposta els requisits que fa referència el punt H.2.2 Criteris subjectes a
judici valor (49 punts) del PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS quan
ens demanen:
•

Proposta de serveis detallada i metodologia de treball 12
o Descripció detallada de la proposta de serveis, mètodes, tècniques i eines
pergarantir el compliment dels requisits detallats al plec tècnic i
metodologia de treball proposada.
o Es valorarà l'ús de metodologies Design Thinking , Lean, Agile o similars
i el seu encaix amb els requisits descrits al plec de prescripcions tècniques

Amb els requeriments del plec tècnic i el respost a la resta de preguntes formulades, sumat
a la informació del nostre web, creiem que hi ha suficient context per detectar les nostres
necessitats i fer un diagnòstic i prescripció d’aquest punt dins d’aquesta licitació, segons la
vostra expertesa en el tema. A més, la facturació d'aquest contracte es basa en les hores
realitzades de forma efectiva per cadascun dels perfils.
__

Qui serà owner/líder del projecte?
Responsable UX AOC
__
En relació al punt anterior ¿qui gestionarà el projecte i liderarà / convocarà sessions,
etc?
Ambdos parts, segons necessitats del projecte. Per part de l’AOC el seu responsable d’UX o
Cap del servei implicat en el projecte (Owner del servei AOC)
__
Existeix un calendari d'actuacions a dur a terme o el tipus de col·laboració és totalment
basant-se incidències detectades i el seu grau de criticitat?
No hi ha calendari predefinit. El calendari el farem conjuntament amb l'adjudicatari i ens
basarem en necessitats que anem detectant en aquesta col·laboració, a més de les
incidències, evidentment.
__
Tenim com a base aquest possible calendari o qualsevol altre basat en un històric previ
d'actuacions, podem tenir una estimació de la càrrega de treball per perfils?
Aquesta és la primera vegada que licitem aquests serveis i no hi ha històric. L'estimació
màxima de càrrega de treball estarà limitada per l'import màxim del pressupost de licitació
anual. La distribució de la càrrega serà homogènia durant l'execució del contracte.
__
Relacionat amb el punt anterior, s'ha definit per avançat un tipus de suport i uns perfils
de suport clars? Hi ha preferències per perfils més de suport i no tant de consultoria?
Aquest és un contracte de serveis. El plec defineix unes tasques a realitzar i uns criteris mínims
de formació i experiència dels perfils. Les empreses licitadores han de fer la proposta d'equip
de treball que creguin que és la més idònia per l'execució del contracte, dins del marc dels
requisits mínims exigits.
Tot i això, estimem que una gran part de la feina serà de millora contínua/incremental dels
serveis AOC actualment existents (execució) i una menor, però important d’innovació i
detecció de noves necessitats i serveis (exploració).
__
Quin és el nivell de signority desitjat per ambit/perfil?
En l'apartat G4 es detalla els requisits mínims de l'equip. I a l'apartat H.2.2 es descriu com es
valorarà l'equip de treball.
__
Quins són els factors / KPI 's que determinin o no les possibles pròrrogues de fins a 4
anys?

D'acord amb la Llei de Contractes, la pròrroga l’acorda l’òrgan de contractació. No hi ha cap
KPI predefinit. En funció del bon desenvolupament del contracte, la disponibilitat
pressupostària i les necessitats de l'AOC, la Direcció decidirà prorrogar o no aquest contracte.
__
Cada quan es té contemplat mesurar aquests KPI 's definits per a aquesta finalitat?
Segons la resposta anterior aquesta pregunta no té sentit.
__
Segons el punt U, la dedicació detallada de serveis per dia / tasca serà al Jira corporatiu.
Això vol dir que la gestió del projecte es farà en un Jira proporcionat pel client i per
tant, totes les persones que participin al projecte han d'imputar / registrar les seves
minutes/dedicació a aquesta a l'eina Jira?
Correcte.
__
Existeixen exigències / limitacions a nivell de maquetació que l'equip de UX / UI hagi
de tenir en compte a l'hora de plantejar solucions / dissenys?
Aclarir que no es requereix l’entrega de cap maquetació en codi ni tenim cap limitació
imposada per la maquetació, excepte que les solucions proposades han d’estar pensades per
complir el nivell d’accessibilitat AA de les WCAG.
__
L'equip de desenvolupament exigeix un delivery concret dels assets de UX / UI definits?
Es requereix el disseny de solucions en algun format / eina concreta?_
No s’exigeix format d’entrega per portar a terme els desenvolupaments pels assets UX/UI. En
el cas de l’entrega de les solucions de disseny es valorarà que sigui amb una eina o format
editable fàcil i flexible d’actualitzar sense coneixements (o molt bàsics) de codi font.
__
Les possibles eines de research a utilitzar són proporcionades pel consorci?
Les proporcionarà el licitador, excepte Miro, Uservoice, Google Analytics i Microsoft Office
365
__
La captació i incentius als usuaris que poguessin requerir durant al research, és per
compte de consorci o s'ha de fer per part de licitador?
A càrrec del licitador

