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INFORME JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE CPD NUCLI

1. Dades que identifiquen l’expedient
L’objecte de la present licitació és la contractació dels serveis de procesament de dades en modalitat
de núvol de pagament per ús. Aquest objecte es divideix en dos àmbits principals que corresponen als
dos (2) lots en que s’estructura la licitació:
Lot

Descripció

Lot 1

Servei de processament de dades en entorn mainframe
Servei de processament de dades en entorns oberts, explotació, administració i
gestió

Lot 2
CPV

Els CPV associats a aquests lots són els següents:
Lot 1

72500000-0

Serveis informàtics

Lot 2

72500000-0

Serveis informàtics

Aquests codis de CPV donen resposta als diferents serveis a prestar, descrits al Plec de Prescripcions
Tècniques, i cobreixen els diferents àmbits tecnològics i de negoci objecte de la present licitació.
2. Necessitat de la contractació i justificació de la insuficiència de mitjans:
El CTTI d’acord amb l’article 2 de la seva llei de creació (Llei 15/1993, de 28 de desembre, per la qual
es crea el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya) i l’article 4 del Decret 26/1999,
del 9 de febrer, pel qual s’aproven els seus estatuts, de la Generalitat de Catalunya, és l’ens encarregat
de portar a terme la planificació tècnica i l’establiment de les directrius de la gestió i explotació dels
sistemes de telecomunicacions i informàtics que siguin necessaris per al funcionament de la
Generalitat.
Així mateix, són funcions del CTTI, entre d’altres:


La coordinació, la supervisió i el control de l'execució dels sistemes i dels serveis de
telecomunicacions i d'informàtica aptes per a satisfer les necessitats de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya en aquesta matèria.



La realització de la gestió de forma directa o indirecta de l'execució de les infraestructures
necessàries per implantar les xarxes i els serveis de telecomunicacions i informàtics requerits
i la seva explotació i manteniment posteriors.



L'establiment i la fixació de les especificacions tècniques dels terminals d'usuaris en l'àmbit de
les telecomunicacions i la informàtica per garantir-ne la correcta connectivitat a les xarxes.

Mitjançant l’Acord de Govern GOV/144/2011, del 18 d’octubre, s’encarrega al Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (en endavant el CTTI)
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la provisió centralitzada i la gestió de solucions TIC de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i
el seu sector públic.
En compliment d’aquest mandat, mitjançant l’Acord de Govern de 19 de juny de 2012, el Govern de la
Generalitat va acordar autoritzar al CTTI a realitzar les següents contractacions:


Aprovisionament i manteniment d’aplicacions (CCPP/CTTI/2011/1).



Aprovisionament del lloc de treball i suport a l’usuari (CCPP/CTTI/2011/2).



Aprovisionament d’infraestructura de CPD (CCPP/CTTI/2011/3).



Aprovisionament de connectivitat i telecomunicacions (CCPP/CTTI/2011/4).

Els objectius que es perseguien amb l’execució d’aquest quatre contractes eren:


Alineament dels serveis TIC amb les necessitats de l’organització.



Governança dels serveis per a garantir l’assoliment dels objectius i de les necessitats de
l’organització.



Regularització i racionalització de la demanda.



Consolidació i aplicació d’economies d’escala.



Optimització de l’ús de recursos mitjançant sinergies.



Homogeneïtzació i estandardització dels serveis.



Optimització de la distribució territorial del servei.



Disposar de serveis TIC eficients des d’una perspectiva mediambiental.



Disposar de mecanismes innovadors i flexibles per a l’adquisició de serveis TIC.



Disposar de mecanismes que permetin fer front a noves inversions

En concret en relació amb l’aprovisionament d’infraestructura de CPD de la Generalitat de Catalunya,
es van definir dues solucions que estructuraven sis (6) contractes:
1) Solució de provisió de serveis integrats de computació i administració en les modalitats de:
computació al núvol (cloud computing), hostatjament (hosting), allotjament (housing) i
serveis addicionals de suport a projectes prestats en espais tècnics que no siguin propietat
de la Generalitat Catalunya (4 CPD externs).


CPD 1



CPD 2



CPD 3
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CPD 4

2) Solució de provisió de serveis integrats de computació i administració en modalitat
d’hostatjament (hosting) que donen suport als sistemes d’informació de l’entorn de
seguretat i emergència, i serveis amb tecnologia mainframe, ubicats en espais tècnics
propietat de la Generalitat (CPD Nucli).


Lot 1–CPD Nucli



Lot 2–CPD Nucli

Els contractes CPD 3, Lot 1–CPD Nucli i Lot 2–CPD Nucli de l’expedient per l’aprovisionament
d’infraestructura de CPD de la Generalitat de Catalunya (CCPP/CTTI/2011/3) van finalitzar el 31
d’octubre de 2018. Concretament els contractes Lot 1–CPD Nucli i Lot 2–CPD Nucli.
La prestació dels serveis associats a aquests contractes es va estendre fins el 31 de juliol de 2019.
A partir d’aquesta data, es va cobrir la prestació mitjançant dos negociats per raons de competència,
per a cadascun dels lots, que donen cobertura fins a la formalització de la present licitació.
El Model de la Compra 2018 per als CPD Nucli, persegueix els objectius següents:


Garantir la disponibilitat permanent dels serveis.



Garantir la protecció i confidencialitat adient de la informació sensible que tracta.



Assolir els objectius de disponibilitat i seguretat esmentats anteriorment mantenint en tot
moment una elevada eficiència tant a la prestació del servei com a la contenció de la despesa.

Aquesta contractació és necessaria per tal de donar continuitat als serveis de processament,
imprescindibles per el correcte lliurament de serveis crítics de la Generalitat, incloent entre altres
Policia de la Generalitat, Bombers i Protecció Civil.
Que en sessió ordinària del Consell d’administració del CTTI, celebrada en data 25 de juliol de 2018, es
van incoar l’expedient de contractació del servei de processament de dades en modalitat de núvol
privat (CPD Nucli).
Insuficiència de mitjans
Donada l’especialització tècnica del servei i els seu abast territorial, el CTTI no disposa actualment dels
mitjans personals, tècnics i logístics suficients per dur a terme el serveis objectes de la present licitació.
El CTTI no preveu incorporar mitjans suficients per donar cobertura a aquests serveis durant el termini
d’execució de la present licitació.
Actualment aquests serveis es troben contractats externament al CTTI.
3. Característiques principals de la contractació:
La licitació s’estructura en dos (2) lots. Aquests lots no es subdivideixen en sublots.
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Els serveis a prestar són els següents:
Lot

Descripció

Lot 1

Servei de processament de dades en entorn mainframe
Servei de processament de dades en entorns oberts, explotació, i
administració

Lot 2




Lot 1 – Serveis de procesament de dades en entorn mainframe inclou els serveis següents:
o

Servei de tractament de dades mainframe

o

Servei d’emmagatzemament i còpies mainframe

o

Servei de copies de seguretat open (a extingir)

Lot 2 – Serveis de procesament de dades en entorns oberts, explotació, admisnitració i gestió
inclou els serveis següents:
o

Serveis de xarxa

o

Serveis de processament virtualitzat

o

Serveis de processament dedicat

o

Serveis d’emmagatzemament i còpies

o

Serveis d’implantació, manteniment i retirada

o

Serveis de programari

o

Serveis de control i operació

o

Serveis d’explotació i administració

o

Serveis de transformació i millora

La descripció detallada dels serveis per a cada lot es pot trobar als capítols 2 i 3 del Plec de Prescripcions
Tècniques.
Abast serveis
Els sistemes gestionats com part del servei inclouen els àmbits següents:


Serveis Centrals del Departament d’Interior



Direcció General de Protecció Civil (DGPC)



Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis (DGPEIS)



Direcció General de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (DGP)
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Servei Català de Trànsit (SCT)



Entorn Mainframe Corporatiu de la Generalitat



Entorns de contingència o alta disponibilitat d’altres serveis de CPD en modus allotjament.

Es preveu la possilbitat d’incorporar d’altres àmbits que presentin requeriments equivalents de
disponibilitat o seguretat ajustant les volumetries en conseqüencia.
Incompatibilitats per l’adjudicació.
D’acord amb l’establert a l’article 70 de la LCSP i atès que existeix un evident conflicte d’interessos
relacionat amb l’autoregulació i/o l’autogovern, no es podran presentar a la licitació aquelles empreses
que han estat adjudicatàries en els processos contractuals derivats de l’Acord Marc dels serveis de
suport a la gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació (expedient CTTI-2016-44),
anomenats serveis de governança delegada, en tant que l’execució dels referits contractes a licitar és
incompatible amb les funcions de govern i direcció, independents i externs, que es deriven de l’Acord
Marc dels serveis de governança delegada.
Tot seguit s’incorpora el llistat d’empreses amb incompatibilitat per presentar oferta a la present
licitació, tant de forma individual, mitjançant UTE o com a mitjà aliè, d’aquells lots que entrin en
conflicte amb el principi d’autoregulació, tenint en compte els serveis descrits al Plec de Prescripcions
Tècniques i a l’oferta presentada pel licitador:
CONTRACTE

NOM

ADJUDICATARI

Data inici

Data fi

CTTI/2019/20020 – D16

Suport a la informació i millora
continua del servei TIC

Capgemini

20/05/2019

19/05/2021

CTTI/2019/20031 – D18

Provisió de serveis TIC

Capgemini

03/06/2019

02/06/2021

CTTI/2019/20037 – D19

Gestió de serveis TIC d’àmbit, gestió de
la demanda i peticions complexes

Capgemini

14/06/2019

13/06/2021

CTTI/2018/80 - D12

Control de la disponibilitat

Sopra

08/10/2018

07/10/2020

Aquesta incompatibilitat s’estén a les empreses subcontractades i a totes les empreses vinculades d’acord amb
els supòsits previstos a l’article 42 del Codi de Comerç.
En conseqüència, les empreses que es puguin veure afectades per aquesta incompatibilitat, tant en la fase de
licitació i adjudicació com durant l’execució del contracte, independentment del vincle amb les empreses
afectades actualment per la incompatibilitat, hauran de comunicar aquesta afectació a l’òrgan de contractació.

Termini del contracte
Cada lot té una durada de 6 anys a comptar des de la data de la seva formalització sense possibilitat
de realitzar pròrrogues.
Donat que la prestació dels serveis de la present licitació comportarà despeses elevades de serveis de
transformació a realitzar durant els dos primers anys amb cost rellevant per part dels l’adjudicataris,
la LCSP contempla en l’article 29.4 l’excepció a la durada màxima pels contractes de serveis (fixada en
5 anys), quan els serveis objecte de la licitació comportin despesa amb cost rellevant en la prestació
dels mateixos, i sigui necessaria la recuperació d’aquestes despeses directament relacionades amb el
contracte, per part de l’adjudicatari, ates que, per la naturalesa del contracte, aquestes despeses no
són recuperables en altres activitats alienes a l’objecte del contracte.
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Addicionalment reduir el termini definit pel contracte comportaria un gran increment de la despesa
de la Generalitat de Catalunya.
El període de devolució del servei, per a tots dos lots, s’executarà prèviament a la fi del contracte.
Modificacions

La licitació preveu la possibilitat de realitzar modificacions en cas d’increments no ordinaris
de la volumetria del servei a realitzar que es derivin d’evolucions especials dels sistemes
d’informació com ara la realització de plans de sistemes, plans operatius especials
antiterrorisme, increment d’activitat als serveis a ciutadà o d’altres administracions fins als
imports màxims que es recullen a l’apartat valor estimat del contracte.
4. Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació: justificació del seu càlcul
El valor estimat del contracte, considerant possibles modificacions , és de 103.147.200,00 euros IVA
exclòs, i es distribueix de la següent manera:


Pressupost base de licitació: 85.956.000,00 euros.



Import màxim de les modificacions previstes per increment del volum del servei previst,
estimat en un 20%: 17.191.200,00 euros.

L’import del valor estimat del contracte es distribueix segons els lots en:
Lots

Import màxim de les
Pressupost licitació
modificacions
previstes

Valor estimat de
contracte

Lot 1

20.591.000,00 €

4.118.200,00 €

24.709.200,00 €

Lot 2

65.365.000,00 €

13.073.000,00 €

78.438.000,00 €

TOTAL

85.956.000,00 €

17.191.200,00 €

103.147.200,00 €

El pressupost base d’aquesta licitació és 104.006.760,00 euros IVA inclòs, corresponent 85.956.000,00
euros a la base imposable i 18.050.760,00 euros a la partida d’IVA (21%).
El pressupost base de la licitació es distribueix segons els lots en:
Lots

Pressupost licitació

IVA (21%)

Pressupost licitació
(IVA inclòs)

Lot 1

20.591.000,00 €

4.324.110,00 €

24.915.110,00 €

Lot 2

65.365.000,00 €

13.726.650,00 €

79.091.650,00 €

TOTAL

85.956.000,00 €

18.050.760,00 €

104.006.760,00 €
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Lot 1
El pressupost base de la licitació pel lot 1, del servei de processament de dades en entorn
Mainframe es desglossa tal i com es detalla a continuació :


Un import recurrent



Uns serveis de consum de capacitat de procés i d’emmagatzemament.



Uns serveis de consum de serveis professionals

Import recurrent
Lot 1

19.618.000,00 €

Import consums
capacitat
936.600,00 €

Import consums
Serveis professionals
Mainframe
36.400,00 €

El sistema que s’ha utilitzat per determinar el preu recurret ha estat en base a tant alçat.
El pressupost de licitació pel consum de capacitat en entorn Mainframe s’estableix en base a uns
serveis de consum amb preus unitaris màxims (sense IVA) i unes volumetries estimades per a la
vigència del contracte.
El pressupost de licitació pel consum de serveis professionals en entorn Mainframe s’estableix en base
a uns serveis de consum amb preus unitaris màxims (sense IVA) i unes volumetries estimades per a la
vigència del contracte.
El detall del volum estimat i dels preus unitaris màxims per la durada del contracte es troba especificat
a l’Annex 1 “Preu x Quantitat – Lot 1” d’aquest document.
Justificació del càlcul import recurrent
L’import base de licitació ha estat calculat prenent com a base el cost conegut del servei actual per
l’any 2017.
A partir d’aquest cost s’ha aplicat una projecció anual que suposa un increment per augment de
volumetria del servei 2,1% anual arran de l’evolució de les aplicacions i l’augment de la tramitació
digital.
Aquesta projecció s’ha realitzat per 7 anys dels quals el primer s’ha desestimat ja que correspondria a
la darrera anualitat del contracte actual en curs i s’han acumulat els següents 6 anys que
correspondrien a la durada prevista d’aquesta nova licitació.
Finalment s’ha incorporat un cost per increment de les funcions addicionals incloses a l’abast valorat
en 250.000,00 euros que correspon a la incorporació de processadors java i a la capacitat de
tractament de certificats i signatures.
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2024

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó = ( ∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝐴𝑛𝑦𝑖 ) + 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑖=2019

El detall del cost del servei en els propers anys es recull a la taula següent:
Any

Cost servei

Detall

2017

2.937.948,46 € Import Conegut

Anualitat0

2.999.645,37 € Omès, darrer any contracte actual

Anualitat1

3.062.637,93 € Inclòs

Anualitat2

3.126.953,32 € Inclòs

Anualitat3

3.192.619,34 € Inclòs

Anualitat4

3.259.664,34 € Inclòs

Anualitat5

3.328.117,30 € Inclòs

Anualitat6

3.398.007,77 € Inclòs

Anualitats 1 a 6

19.368.000,00 € Projecció per la durada del contracte

El detall dels imports resultants es recull a la taula següent:
Descripció

Import

Import projecció

19.368.000,00 €

Increment Funcional

250.000,00 €

Import base licitació calculat

19.618.000,00 €

Justificació del càlcul consum capacitat
Per al càlcul del preu de consum de capacitat Mainframe s’han utilitzat els preus unitaris de referència
multiplicats per les quantitats estimades per a cadascun d’aquests serveis.
Els preus unitaris de referència s’han calculat en base a un ajust dels preus unitaris de la licitació prèvia
(CCPP/CTTI/2011/3-Contracte Lot 1–CPD Nucli).
Les quantitats estimades per a cada un dels serveis s’han calculat en base als volums actuals de consum
dels serveis i els creixements anuals efectuats en els últims tres anys de la licitació prèvia, per tal
d’ajustar el volum de consum previst anual pels propers sis anys, aplicant l’actual tendència de
creixement al volum actual.
Es calcula el preu de licitació anual pels serveis de capacitat Mainframe amb preus unitaris segons la
següent fórmula:

𝑛

𝑃Consum capacitat = ∑

(𝑃𝑖 ∗ 𝑄𝑖 )
𝑖=1
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On
P Consum capacitat És el preu màxim de licitació per serveis amb preus unitaris .
i

Fa referència a cadascun dels preus unitaris (Pi), associats a cadascun
dels serveis i quantitats (Qi).

n És el nombre total de serveis valorats econòmicament.
Pi És el preu unitari del servei i la estimació que s’està realitzant
Qi És el nombre de serveis inclosos en l’abast del contracte.
Justificació del càlcul consum de serveis professionals
Per al càlcul del preu de consum de serveis professionals Mainframe s’han utilitzat els preus unitaris
de referència multiplicats per les quantitats estimades per a cadascun d’aquests serveis.
Els preus unitaris de referència s’han calculat en base a un ajust dels preus unitaris de la licitació prèvia
(CCPP/CTTI/2011/3-Contracte Lot 1–CPD Nucli).
Les quantitats estimades per a cada un dels serveis s’han calculat en base als volums actuals de consum
dels serveis i els creixements anuals efectuats en els últims tres anys de la licitació prèvia, per tal
d’ajustar el volum de consum previst anual pels propers sis anys, aplicant l’actual tendència de
creixement al volum actual.
Es calcula el preu de licitació anual pels serveis professionals Mainframe amb preus unitaris segons la
següent fórmula:

𝑛

𝑃Consum de serveis professionals = ∑

(𝑃𝑖 ∗ 𝑄𝑖 )
𝑖=1

On
P Consum de serveis
professionals

i

És el preu màxim de licitació per serveis amb preus unitaris .
Fa referència a cadascun dels preus unitaris (Pi), associats a cadascun
dels serveis i quantitats (Qi).

n És el nombre total de serveis valorats econòmicament.
Pi És el preu unitari del servei i la estimació que s’està realitzant
Qi És el nombre de serveis inclosos en l’abast del contracte.
Justificació tarifa serveis professionals Lot 1
Per realitzar el càlcul de les tarifes dels serveis professionals, s’han tingut presents les següent
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premisses:




Perfil Arquitecte o cap de projecte
o

S’ha estimat un sou base de 108.800,00 €, per 1700 hores anuals, per damunt
del conveni laboral de referència (Consultoria), que inclou tots els costos de
l’empresa i Seguretat Social.

o

S’ha estimat un cost d’empresa de 136.000,00 € que suposa un increment del
25% del sou base. Aquest cost inclou: estructura comercial i administrativa,
cost de les seus i formació, entre altres.

Perfil Tècnic
o

S’ha estimat un sou base de 95.200,00 €, per 1700 hores anuals, per damunt
del conveni laboral de referència (Consultoria), que inclou tots els costos de
l’empresa i Seguretat Social.

o

S’ha estimat un cost d’empresa de 119.000,00 € que suposa un increment del
25% del sou base. Aquest cost inclou: estructura comercial i administrativa,
cost de les seus i formació, entre altres.

Tenint en compte aquestes premisses, s’han realitzat els següents càlculs:
S’ha dividit el total de costos previstos per el total d’hores anuals (1700 hores) per aconseguir
la tarifa que es reflexa en les diferents tarifes del Preu per Quantitat.
La taula següent resumeix aquests càlculs.
Perfil

Cost empleat incloent
despeses seguretat social

Cost Empresa

108.800 €

136.000 €

80 €/h

12.096,00 €

95.200 €

119.000 €

70 €/h

10.584,00 €

Arquitecte o
Cap de Projecte
Tècnic

Cost Hora serveis
de curta durada

Cost Mensual Serveis
de llarga durada

Lot 2
El pressupost base de la licitació pel lot 2, del servei de processament de dades en entorns oberts,
explotació, administració i gestió, es desglossa tal i com es detalla a continuació :



Un import recurrent


Uns serveis de consum de capacitat de procés i emmagatzemament



Uns serveis de consum de serveis professionals
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Import recurrent
Lot 2

58.968.626,00 €

Import consums
capacitat
4.502.790,00 €

Import consums
Serveis professionals
1.893.584,00 €

El sistema que s’ha utilitzat per determinar el preu recurret ha estat en base a tant alçat.
El pressupost de licitació pel consum del servei de processament de dades en entorns oberts,
explotació, administració i gestió, s’estableix en base a uns serveis amb preus unitaris màxims (sense
IVA) i unes volumetries estimades per a la vigència del contracte.
El pressupost de licitació pel consum de serveis professionals del servei de processament de dades en
entorns oberts, explotació, administració i gestió, s’estableix en base a uns serveis de consum amb
preus unitaris màxims (sense IVA) i unes volumetries estimades per a la vigència del contracte.
El detall del volum estimat i dels preus unitaris màxims estimats per la durada del contracte es troba
especificat a l’Annex 2 “Preu x Quantitat – Lot 2” d’aquest document.
Justificació de l’import recurrent
L’import base de licitació ha estat calculat prenent com a base el cost conegut del servei actual per
l’any 2017.
A partir d’aquest cost s’ha aplicat una projecció anual que considera un increment per augment de
volumetria del 3,1% anual arran de l’evolució de les aplicacions i l’augment de la tramitació digital
(Nota: hi ha més demanda d’increment de sistemes oberts que de sistemes mainframe)
Aquesta projecció s’ha realitzat per 7 anys dels quals el primer s’ha desestimat ja que correspondria a
la darrera anualitat del contracte actual en curs i s’han acumulat els següents 6 que correspondrien a
la durada efectiva d’aquesta nova licitació.
Finalment s’ha incorporat un cost per increment de les funcions addicionals incloses a l’abast valorat
en 1.400.000 € corresponent a:


La inclusió a l’abast de l’electrònica de comunicacions dels CPD a fi de permetre una gestió
integral en modus núbol.

L’increment de les capacitats d’emmagatzemament i de processament de la DGP arran de la
incorporació d’imatges, video i audio a les investigacions i intervencions
2024

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó = ( ∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝐴𝑛𝑦𝑖 ) + 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑖=2019

El detall del cost del servei en els propers anys es recull a la taula següent:
Any

Cost servei

Detall

2017
Anualitat 0

8.351.807,79 € Import Conegut
8.610.713,82 € Omès, darrer any contracte actual

Anualitat 1

8.877.645,96 € Inclòs
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Any

Cost servei

Detall

9.152.852,98 € Inclòs
9.436.591,42 € Inclòs

Anualitat 2
Anualitat 3

9.729.125,75 € Inclòs
10.030.728,66 € Inclòs

Anualitat 4
Anualitat 5
Anualitat 6
Anualitats 1 a 6

10.341.681,24 € Inclòs
57.568.626,00 € Projecció per la durada del contracte

El detall dels imports resultants es recull a la taula següent:
Descripció

Import

Import projecció

57.568.626,00 €

Increment Funcional

1.400.000,00 €

Import base licitació calculat

58.968.626,00 €

Justificació del preu consum de capacitat
Per al càlcul del preu de consum de capacitat s’han utilitzat els preus unitaris de referència multiplicats
per les quantitats estimades per a cadascun d’aquests serveis.
Els preus unitaris de referència s’han calculat en base a un ajust dels preus unitaris de la licitació prèvia
(CCPP/CTTI/2011/3-Contracte Lot 2–CPD Nucli).
Les quantitats estimades per a cada un dels serveis s’han calculat en base als volums actuals de consum
dels serveis i els creixements anuals efectuats en els últims tres anys de la licitació prèvia, per tal
d’ajustar el volum de consum previst anual pels propers sis anys, aplicant l’actual tendència de
creixement al volum actual.
Es calcula el preu de licitació per la capacitat de servei amb preus unitaris segons la següent fórmula:

𝑛

𝑃Consum capacitat = ∑

(𝑃𝑖 ∗ 𝑄𝑖 )
𝑖=1

On
P Consum capacitat És el preu màxim de licitació per serveis amb preus unitaris .
i

Fa referència a cadascun dels preus unitaris (Pi), associats a cadascun
dels serveis i quantitats (Qi).

n És el nombre total de serveis valorats econòmicament.
Pi És el preu unitari del servei i la estimació que s’està realitzant
Qi És el nombre de serveis inclosos en l’abast del contracte.
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Justificació del consum de serveis professionals
Per al càlcul del preu de consum de serveis professionals s’han utilitzat els preus unitaris de referència
multiplicats per les quantitats estimades per a cadascun d’aquests serveis.
Els preus unitaris de referència s’han calculat en base a un ajust dels preus unitaris de la licitació prèvia
(CCPP/CTTI/2011/3-Contracte Lot 2–CPD Nucli).
Les quantitats estimades per a cada un dels serveis s’han calculat en base als volums actuals de consum
dels serveis i els creixements anuals efectuats en els últims tres anys de la licitació prèvia, per tal
d’ajustar el volum de consum previst anual pels propers sis anys, aplicant l’actual tendència de
creixement al volum actual.
Es calcula el preu de licitació anual pels serveis professionals amb preus unitaris segons la següent
fórmula:

𝑛

𝑃Consum de serveis professionals = ∑

(𝑃𝑖 ∗ 𝑄𝑖 )
𝑖=1

On
P Consum de serveis
professionals

i

És el preu màxim de licitació per serveis amb preus unitaris .
Fa referència a cadascun dels preus unitaris (Pi), associats a cadascun
dels serveis i quantitats (Qi).

n És el nombre total de serveis valorats econòmicament.
Pi És el preu unitari del servei i la estimació que s’està realitzant
Qi És el nombre de serveis inclosos en l’abast del contracte.
Justificació tarifa serveis professionals Lot 2
Per realitzar el càlcul de les tarifes dels serveis professionals, s’han tingut presents les següent
premisses:


Perfil Arquitecte o cap de projecte
o

S’ha estimat un sou base de 108.800,00 €, per 1700 hores anuals, per damunt
del conveni laboral de referència (Consultoria), que inclou tots els costos de
l’empresa i Seguretat Social

o

S’ha estimat un cost d’empresa de 136.000,00 € que suposa un increment del
25% del sou base. Aquest cost inclou: estructura comercial i administrativa,
cost de les seus i formació, entre altres.
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Perfil Tècnic
o

S’ha estimat un sou base de 95.200,00 €, per 1700 hores anuals, per damunt
del conveni laboral de referència (Consultoria), que inclou tots els costos de
l’empresa i Seguretat Social

o

S’ha estimat un cost d’empresa de 119.000,00 € que suposa un increment del
25% del sou base. Aquest cost inclou: estructura comercial i administrativa,
cost de les seus i formació, entre altres.

Perfil Tècnic Junior
o

S’ha estimat un sou base de 81.600,00 €, per 1700 hores anuals, per damunt
del conveni laboral de referència (Consultoria), que inclou tots els costos de
l’empresa i Seguretat Social

o

S’ha estimat un cost d’empresa de 102.000,00 € que suposa un increment del
25% del sou base. Aquest cost inclou: estructura comercial i administrativa,
cost de les seus i formació, entre altres.

Tenint en compte aquestes premisses, s’han realitzat els següents càlculs:
S’ha dividit el total de costos previstos per el total d’hores anuals (1700 hores) per aconseguir
la tarifa que es reflexa en les diferents tarifes del Preu per Quantitat.
La taula següent resumeix aquests càlculs.
Cost empleat incloent
despeses seguretat social

Cost Empresa

108.800 €

136.000 €

80 €/h

12.096,00 €

Tècnic

95.200 €

119.000 €

70 €/h

10.584,00 €

Tècnic Junior

81.600 €

102.000 €

60 €/h

9.072,00 €

Perfil
Arquitecte o
Cap de Projecte

Cost Hora serveis
de curta durada

Cost Mensual Serveis
de llarga durada

Modificacions
L’import de les possibles modificacions ve determinat pel fet que es pugui incrementar fins al 20%
l’import d’adjudicació per les següents causes previstes:


Adaptacions per compliment normatiu com ara la implantació del Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD), normatives ambientals o d’altres que incideixin sobre la prestació
del servei.



Iniciatives derivades del desenvolupament del pla de sistemes de la Direcció General de la

14

Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació

Policia.


Necessitats específiques de sistemes d’informació en matèria antiterrorista, de crim
organitzat, atenció a víctimes o seguretat ciutadana.



Variacions a la volumetria dels elements ja contemplats al servei derivades de les evolucions o
transformacions dels sistemes d’informació.



Necessitats derivades de la incorporació al servei d’àmbits addicionals als actuals en funció de
les necessitats operatives de la Generalitat.

Cofinançament
Donat que el servei de CPD Nucli pot incloure serveis adreçats a col·lectius vulnerables, que
requereixen una atenció específica, i al ciutadà, la despesa és susceptible de cofinançament per part
del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020, Objectiu 2 de Competitivitat Regional i Ocupació (CCI 2014ES16RFOP011).

Partida pressupostària
El pressupost de la licitació s’ha elevat i està subjecte a aprovació del Consell de Govern.
LOT 1
Compte comptable: 601310
Codi Programa: CPD0103
Codi Servei: FF001
Import disponible en el Pressupost de despesa ( imports sense IVA):
Codi Actuació / Any

Imports
CPD0103

2020

3.431.833,33 €

2021

3.431.833,33 €

2022

3.431.833,33 €

2023

3.431.833,33 €

2024

3.431.833,33 €

2025

3.431.833,33 €

Total

20.591.000,00 €

LOT 2
Compte comptable: 601310
Codi Programa: Veure taula “Import disponible en el Pressupost de despesa”
Codi Servei: FF001
Import disponible en el Pressupost de despesa ( imports sense IVA):
Codi
Actuació /
Any
2020

Imports

Imports

Imports

Imports

Imports

CPD0103

CPD0406

LLT0304

TLC1003

TLC1004

9.554.184,17 €

26.146,00 €

599.179,17 €

435.766,67 €

278.890,67 €

TOTAL
10.894.166,67 €
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2021

9.554.184,17 €

26.146,00 €

599.179,17 €

435.766,67 €

278.890,67 €

10.894.166,67 €

2022

9.554.184,17 €

26.146,00 €

599.179,17 €

435.766,67 €

278.890,67 €

10.894.166,67 €

2023

9.554.184,17 €

26.146,00 €

599.179,17 €

435.766,67 €

278.890,67 €

10.894.166,67 €

2024

9.554.184,17 €

26.146,00 €

599.179,17 €

435.766,67 €

278.890,67 €

10.894.166,67 €

2025

9.554.184,17 €

26.146,00 €

599.179,17 €

435.766,67 €

278.890,67 €

10.894.166,67 €

57.325.105,00 € 156.876,00 € 3.595.075,00 € 2.614.600,00 € 1.673.344,00 €

65.365.000,00 €

Total

CAIC 6185 de data 27 de setembre de 2018
5. Criteris de solvència
Solvència econòmica i financera
a) Xifra de negoci mínima anual en un dels tres últims exercicis.
Lot

Xifra de negoci mínima anual durant els tres
darrers exercicis

1
2

8.300.000,00 €
26.200.000,00 €

Per la determinació de la xifra anual de negoci mínim s’ha tingut en compte l’article 87.1 a) de
la llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del sector públic, que determina que el volum
de negocis mínim anual exigit no excedirà una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
Així, per tal d’aconseguir la màxima concurrència entre les empreses licitadores, s’ha
considerat que l’import del volum anual de negoci mínim correspongui a l’arrodoniment a
l’alça de dues anualitats del valor estimat del contracte, considerant que aquesta solvència
garanteix l’execució del contracte.
b) Per tots els Lots: El patrimoni net de la companyia serà superior a la meitat del capital social
en el darrer exercici.
Aquesta exigència ve motivada per acreditar la solvència de l’empresa licitadora i que la seva
situació financera és suficientment fiable per al desenvolupament de l’objecte del contracte.
No s’estableix classificació empresarial opcional, per no haver correspondència entre el codi CPV de
l’objecte del contracte i els grups i subgrups de classificació empresarial.

Solvència tècnica
A fi d’acreditar la solvència tècnica les ofertes presentades hauran de demostrar documentalment:


La prestació de serveis d’explotació i gestió de centres de procés de dades sigui en
instal·lacions pròpies o dels clients amb una facturació superior a 30 Millions d’euros anuals
(IVA exclòs) en aquest segment concret d’activitat econòmica excloent altres activitats
econòmiques de l’empresa o ute ofertant com ara desenvolupament d’aplicacions,
comercialització de maquinari o programari, gestió de llocs de treball, subministrament de
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circuits de comunicació, etc.
La condició de fabricant o distribuidor autoritzat (partner) pels equipaments oferts de
o procés de dades
o emmagatzemament
o Comunicacions

Solvència tècnica Lot 2 – Servei de processament de dades en entorns oberts, explotació,
administració i gestió
Addicionalment pel lot 2 caldrà:


Acreditar la disponibilitat de personal propi necessàri per poder prestar el servei de forma
presencial continuada a les seus recollides en aquesta licitació, i d’acord amb les
especificacions de l’apartat 3.9.3 del PPTP.



Acreditar les capacitats tècniques del conjunt de l’equip humà que proposa per la prestació
continuada del servei de forma que entre tots aportin el conjunt de les certificacions
professionals segúents:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

COA Certified Openstack Administrator
Red Hat Certified Engineer
MSCE Windows Server 2016
DBA-OCP Profesional Certificat per Oracle
Administrador Weblogic
VMWare Advanced Professional 6 Datacenter Virtualitzation Deployment
CISCO CCNA
CISCO CCNP
Citrix Certified Associate
PMBOK
ITIL Foundation o superior

Nota: Caldrà aportar nom de la certificació, titular i codi identificatiu dels certificats.


Disposar de les certificacions empresarials vigents següents
o
o

ISO 9001
ISO 27001

6. Justificació del procediment:
La present licitació es tramitarà mitjançant un procediment obert harmonitzat, regulat per l’article
156 de la LCSP i seguents.
7. Subcontractació
No podrà ser objecte de subcontractació


la prestació de serveis professionals de caràcter continuat.



tampoc podrà ser objecte de subcontractació la cobertura de personal per guàrdies de servei.

Sí que podran ser objecte de subcontractació la prestació de serveis professinonals de caracter puntual
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o transitori com ara:


Substitucions temporals per malaltia o altres causes de baixa transitoria



Personar per serveis ocasionals com ara instal·lació o retirada de cablatge al CPD



Personal de reforç puntual per execució de projectes

Les subcontractacions, en qualsevol àmbit hauran de ser informades al CTTI indicant per quines parts
de l’abast es realitzen i amb quines empreses, restant en qualsevol cas subjectes a les limitacions que
estableix la legislació aplicable.
El CTTI es reserva el dret d’incloure les empreses subcontractades en els procediments o reunions de
seguiment de projectes i serveis, atenent a la criticitat o rellevància de l’objecte del que són
responsables.
No es podran donar més de dos nivells de subcontractació.
La limitació dels nivells de de subcontractació esta motivada per considerar que:


L’adjudicatari pugui subcontractar empreses especialistes per executar determinats
serveis específics (com és el cas de les solucions SaaS) que requereixen innovació i
evolucions constants, i que a la vegada, ateses les necessitats del servei hagin de
subcontractar als propietaris del programari associat a aquestes solucions, per raons de la
seva exclusivitat.



L’adjudicatari pugui subcontractar els serveis de manteniment de les elements necessàris
per donar el servei, a empreses especialistes que alhora han de contractar els fabricants
corresponents, ates que són els únics que disposen dels materials necessaris per realitzar
el manteniment.



Durant la transició del servei, pot ser necessari per l’adjudicatari subcontractar a l’empresa
sortint mentre prepara el seu servei. Pot donar-se el cas que l’empresa sortint tingui una
o varis empreses subcontractades per prestar el servei.

A nivell de subcontractació, s’estenen a les empreses subcontractades les mateixes incompatibilitats
aplicades a les empreses adjudicatàries.
Les empreses hauran d’informar semestralment, comptant des de la data de signatura del contracte,
de l’estat en què es trobin les seves subcontractacions i de les mètriques de qualitat que efectuïn sobre
les empreses subcontractades.
8. Criteris d’adjudicació
A continuació es descriuen els criteris de valoració de les ofertes per cada LOT. La puntuació màxima
per cada LOT serà de 100 punts i es repartirà de la següent forma:
1) Criteris valorables mitjançant un judici de valor (fins un màxim de 49 punts).
2) Criteris valorables mitjançant fórmules (fins un màxim de 51 punts).
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Criteris SUBJECTIUS o valorables mitjançant un judici de valor (fins un màxim de 49 punts)
Per a cadascun dels criteris subjectius, una vegada determinada la puntuació tècnica de l’apartat per
a totes les ofertes, s’aplicarà la següent fórmula de manera que l’oferta tècnica amb la millor valoració
obtindrà la màxima puntuació de l’apartat (tots els punts) i l’oferta que obté valoració zero mantindrà
els zero punts:
𝑃𝑜𝑝 = 𝑃 ×

𝑉𝑇𝑜𝑝
𝑉𝑇𝑚𝑣

On:
Pop és la puntuació de l’apartat per a l’oferta a valorar.
P és la puntuació màxima de l’apartat.
VTop és la valoració técnica de l’apartat per a l’oferta que es puntua.
VTmv és la valoració tècnica de l’apartat amb millor valoració.
LOT 1

Solució tècnica (fins un màxim de 49 punts)


Servei de processament de dades mainframe (fins un màxim de 13 punts)
o Característiques de la infraestructura (fins un màxim de 9 punts)
Es valoraran les característiques de la proposta que permetin:
 assolir la potència de de procés mes elevada (capacitat)
 el millor aprofitament d’aquesta potència (rendiment)
o Continuat del servei (fins un màxim de 4 punts)
Es valoraran les característiques de la proposta que permetin:






garantir el funcionament continuat del servei: redundància de
components, tolerància a fallides i eines de diagnòstic preventiu.
reduir el temps d’interrupció en cas d’avaries múltiples
facilitin poder realitzar les activitats de manteniment sense
interrupcions del servei.

Servei d’emmagatzemament de dades mainframe (fins un màxim de 13 punts)
o Característiques de la infraestructura (fins un màxim de 9 punts)
Es valoraran les característiques de la proposta que permetin:



Disposar de la major quantitat d’emmagatzemament (capacitat)
El millor aprofitament d’aquesta capacitat (rendiment)
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o Continuat del servei (fins un màxim de 4 punts)
Es valoraran les característiques que permetin:





garantir el funcionament continuat del servei: redundància de
components, tolerància a fallides i eines de diagnòstic preventiu.
reduir el temps d’interrupció en cas d’avaries múltiples
facilitin poder realitzar les activitats de manteniment sense
interrupcions del servei.

Manteniment de copies de seguretat open (fins un màxim de 5 punts)
o Característiques de la infraestructura del servei (fins un màxim de 1 punt)
Es valoraran les característiques de la proposta que permetin:
 assolir un millor aprofitament dels recursos
 millorar la fiabilitat
 incrementar la seguretat
o Manteniment de maquinari i programari (fins un màxim de 2 punt)
Es valorarà les característiques de disponibilitat horària, temps de resposta i
temps de resolució de la proposta de manteniment del maquinari i programari.
o Retirada de l’equipament (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà les característiques de la proposta per la retirada del maquinari i
programari existent atenent als criteris de




no interferència amb l’activitat ordinària
política de retirada i reciclatge amb criteris mediambientals
garantia de destrucció dels suports de dades



Proposta de serveis de programari (fins un màxim de 8 punts)
Es valoraran les característiques que permetin assegurar la coexistència entre l’antiga
plataforma i la nova, així com el traspàs d’informació minimitzant l’impacte sobre el
servei ordinari.



Proposta d’estratègia de transformació de la infraestructura (fins un màxim de 10
punts)
Es valoraran les mesures que permetin assegurar una transformació ràpida de les
infraestructures i eines antigues a les noves minimitzant els impactes en el servei i
garantint en tot moment la integritat de la informació.

LOT 2

Solució tècnica (fins un màxim de 49 punts)


Proposta de serveis d'Infraestructura de xarxa de CPD (fins un màxim de 7 punts)
o Continuat del servei (fins un màxim de 3 punts)
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Es valoraran les característiques que permetin


Garantir el funcionament continuat del servei incloent: redundància de
components, tolerància a fallides i eines de diagnòstic preventiu.
 Reduir el temps d’interrupció en cas d’avaries múltiples
 Realitzar les activitats de manteniment sense interrupcions del servei.
o Accés a la informació (fins un màxim de 1 punt)
Es valoraran les característiques que permetin garantir que la informació
només és accessible per personal autoritzat i en les condicions específiques que
s’hagin autoritzat.
o Eficiència en la resolució de peticions (fins un màxim de 3 punts)
Es valoraran les característiques que permetin atendre les peticions de servei
amb la major agilitat sense comprometre ni la qualitat ni la seguretat i
optimitzant el consum de recursos tant d’equipament com humans.


Proposta de serveis d'Infraestructura de virtualització x86 (fins un màxim de 10
punts)
o Continuat del servei (fins un màxim de 4 punts)
Es valoraran les característiques que permetin


Garantir el funcionament continuat del servei incloent: redundància de
components, tolerància a fallides i eines de diagnòstic preventiu.
 Reduir el temps d’interrupció en cas d’avaries múltiples
 Realitzar les activitats de manteniment sense interrupcions del servei.
o Accés a la informació (fins un màxim de 3 punts)
Es valoraran les característiques que permetin garantir que la informació
només és accessible per personal autoritzat i en les condicions que s’hagin
autoritzat.
o Eficiència en la resolució de peticions (fins un màxim de 3 punts)
Es valoraran les característiques que permetin atendre les peticions de servei
amb la major agilitat sense comprometre la qualitat i optimitzant el consum de
recursos tant d’equipament com humans.


Proposta de serveis d'Infraestructura de servidors dedicats (fins un màxim de 3
punts)
o Continuat del servei (fins un màxim de 1 punts)
Es valoraran les característiques que permetin


Garantir el funcionament continuat del servei incloent: redundància de
components, tolerància a fallides i eines de diagnòstic preventiu.
 Reduir el temps d’interrupció en cas d’avaries múltiples
 Realitzar les activitats de manteniment sense interrupcions del servei.
o Accés a la informació (fins un màxim de 1 punts)
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Es valoraran les característiques que permetin garantir que la informació
només és accessible per personal autoritzat i en les condicions que s’hagin
autoritzat.
o Eficiència en la resolució de peticions (fins un màxim de 1 punts)
Es valoraran les característiques que permetin atendre les peticions de servei
amb la major agilitat sense comprometre la qualitat i optimitzant el consum de
recursos tant d’equipament com humans.


Proposta de serveis d'infraestructura d'emmagatzemament i còpies (fins un màxim
de 7 punts)
o

Continuat del servei (fins un màxim de 3 punts)
Es valoraran les característiques que permetin


Garantir el funcionament continuat del servei incloent: redundància de
components, tolerància a fallides i eines de diagnòstic preventiu.
 Reduir el temps d’interrupció en cas d’avaries múltiples
 Realitzar les activitats de manteniment sense interrupcions del servei.
o Accés a la informació (fins un màxim de 2 punts)
Es valoraran les característiques que permetin garantir que la informació
només és accessible per personal autoritzat i en les condicions que s’hagin
autoritzat
o Eficiència en la resolució de peticions (fins un màxim de 2 punts)
Es valoraran les característiques que permetin atendre les peticions de servei
amb la major agilitat sense comprometre la qualitat i optimitzant el consum de
recursos tant d’equipament com humans.


Proposta de serveis de programari (fins un màxim de 1 punt)
Es valorarn les característiques que permetin assegurar una transformació ràpida de
les infraestructures i eines antigues a les noves minimitzant els impactes en el servei i
garantint en tot moment la integritat de la informació.



Proposta de serveis d'infraestructura: específics (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà les característiques que permetin assegurar una transformació ràpida de
les infraestructures i eines antigues a les noves minimitzant els impactes en el servei i
garantint en tot moment la integritat de la informació.



Proposta d’innovació en eficiència energètica (fins un màxim de 2 punts)
Les ofertes que incloguin proposta de realització del projecte d’innovació en eficiència
energètica es valoraran per aquest concepte fins a 2 punts.



Proposta de serveis d'explotació, administració i gestió (fins un màxim de 7 punts)
o Organització i mètode de treball (fins un màxim de 4 punts)
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Es valorarà la metodologia de treball proposada per assegurar el lliurament
continuat del servei sense interrupcions, la reacció ràpida a les incidències i
l’execució de les tasques pautades.
o Certificacions del personal en les eines proposades (fins un màxim de 3 punts)
Es valoraran les certificacions de que disposi el personal proposat per la
realització incloent però sense limitar-se les requerides als criteris de solvència.


Estratègia de transferència del coneixement del servei actual (fins un màxim de 1
punt)
Es valorarà la metodologia proposada per permetre assegurar transferència del
coneixement del servei actual al nou servei, minimitzant els impactes als usuaris i
garantint en tot moment la integritat de la informació.



Proposta de transformació de les infraestructures i eines (fins un màxim de 7 punts)
Es valoraran les mesures que permetin assegurar una transformació ràpida de les
infraestructures i eines antigues a les noves minimitzant els impactes en el servei i
garantint en tot moment la integritat de la informació.



Pla de devolució del servei a la fi del contracte (fins un màxim de 1 punts)
Es valorarà la idoneïtat de la proposta de devolució en termes de facilitar la transició a
un nou adjudicatari. Concretament es considerarà la qualitat i composició de l’equip
proposat per realitzar el procés de devolució, la durada compromesa d’aquest equip
així com la qualitat i detall de la informació lliurada al nou adjudicatari.



Aliances que permetin millorar les garanties de qualitat i eficiència dels serveis
proposats (fins un màxim de 1 punts)
Suport presencial de fabricants de maquinari o programari, o be consultors experts en
les eines proposades. La seva activitat estarà orientada a la resolució d’incidències o
validació de la implantació inicial (quantificat en dies).

Criteris OBJECTIUS o avaluables de forma automàtica (fins a un màxim de 51 punts)
LOT 1

Oferta econòmica (fins un màxim de 35 punts)


Oferta econòmica serveis base (fins un màxim de 30 punts)
En aquest apartat es valorarà la proposta econòmica pel dimensionament inicial (Preu
del servei base a la plantilla de proposta econòmica).
Les ofertes de preu que superin el pressupost màxim o continguin imports amb valor
zero quedaran excloses de la licitació.
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S’aplicarà la següent fórmula:
𝑃𝑣 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ×

𝑂𝑚
𝑂𝑣

On:
Pv és la puntuació de l’oferta a valorar.
Pmax és la puntuació màxima de l’apartat.
Om és la millor oferta rebuda.
Ov és la oferta a valorar.
La precisió de les puntuacions assignades estarà limitada a dos (2) xifres decimals,
aplicant un arrodoniment simètric.


Oferta econòmica de preu ofert pels increments de servei PxQ infraestrucutra (fins un
màxim de 4 punts)
En aquest apartat es valorarà la proposta econòmica oferta pels increments de
d’infraestructura (Preu PxQ Infraestructura a la plantilla de proposta econòmica)
Les ofertes de preu que superin el pressupost màxim o continguin imports amb valor
zero quedaran excloses de la licitació.
S’aplicarà la següent fórmula:
𝑃𝑣 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ×

𝑂𝑚
𝑂𝑣

On:
Pv és la puntuació de l’oferta a valorar.
Pmax és la puntuació màxima de l’apartat.
Om és la millor oferta rebuda.
Ov és la oferta a valorar.
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La precisió de les puntuacions assignades estarà limitada a dos (2) xifres decimals,
aplicant un arrodoniment simètric.


Oferta econòmica de preu ofert pels increments de servei PxQ serveis professionals
(fins un màxim de 1 punt)
En aquest apartat es valorarà la proposta econòmica oferta pels increments de serveis
professionals (Preu PxQ Serveis Professionals a la plantilla de proposta econòmica)
Les ofertes de preu que superin el pressupost màxim o continguin imports amb valor
zero quedaran excloses de la licitació.
S’aplicarà la següent fórmula:
𝑃𝑣 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ×

𝑂𝑚
𝑂𝑣

On:
Pv és la puntuació de l’oferta a valorar.
Pmax és la puntuació màxima de l’apartat.
Om és la millor oferta rebuda.
Ov és la oferta a valorar.
La precisió de les puntuacions assignades estarà limitada a dos (2) xifres decimals, aplicant un
arrodoniment simètric.
Altres criteris objectius (fins un màxim de 16 punts)






Increment de la Capacitat de Procés (fins un màxim de 5 punts): Inclusió de
l’increment de capacitat de procés: parcial (increment del 3% implica 50% de la
puntuació) o complerta (increment del 5% implica 100% de la puntuació).
Increment de la Capacitat d’Emmagatzemament (fins un màxim de 3 punts): Inclusió
de l’increment de capacitat d’emmagatzemament: parcial (increment del 8% implica
50% de la puntuació) o complerta (increment del 15% implica 100% de la puntuació).
Auditoria anual de capacitat (fins un màxim de 3 punts). Inclusió o no de la prestació
d’auditoria anual de capacitat.
Planificació d’actualitzacions i suport. (fins un màxim de 3 punts). Inclusió o no de la
prestació de planificació d’actualitzacions i suport.
Formació en el lloc de treball (fins un màxim de 2 punts). Inclusió d’un pla de formació
continua en les tecnologies objecte del servei.
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LOT 2

Oferta econòmica (fins un màxim de 27 punts)


Oferta econòmica serveis base (fins un màxim de 21 punts)
En aquest apartat es valorarà la proposta econòmica pel dimensionament inicial (Preu
del servei base a la plantilla de proposta econòmica).
Les ofertes de preu que superin el pressupost màxim o continguin imports amb valor
zero quedaran excloses de la licitació.
S’aplicarà la següent fórmula:
𝑃𝑣 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ×

𝑂𝑚
𝑂𝑣

On:
Pv és la puntuació de l’oferta a valorar.
Pmax és la puntuació màxima de l’apartat.
Om és la millor oferta rebuda.
Ov és la oferta a valorar.
La precisió de les puntuacions assignades estarà limitada a dos (2) xifres decimals,
aplicant un arrodoniment simètric.


Oferta econòmica de preu ofert pels increments de servei PxQ infraestrucutra (fins un
màxim de 4 punts)
En aquest apartat es valorarà la proposta econòmica oferta pels increments de
d’infraestructura (Preu PxQ Infraestructura a la plantilla de proposta econòmica)
Les ofertes de preu que superin el pressupost màxim o continguin imports amb valor
zero quedaran excloses de la licitació.
S’aplicarà la següent fórmula:
𝑃𝑣 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ×

𝑂𝑚
𝑂𝑣
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On:
Pv és la puntuació de l’oferta a valorar.
Pmax és la puntuació màxima de l’apartat.
Om és la millor oferta rebuda.
Ov és la oferta a valorar.
La precisió de les puntuacions assignades estarà limitada a dos (2) xifres decimals,
aplicant un arrodoniment simètric.


Oferta econòmica de preu ofert pels increments de servei PxQ serveis professionals
(fins un màxim de 2 punts)
En aquest apartat es valorarà la proposta econòmica oferta pels increments de serveis
professionals (Preu PxQ Serveis Professionals a la plantilla de proposta econòmica)
Les ofertes de preu que superin el pressupost màxim o continguin imports amb valor
zero quedaran excloses de la licitació.
S’aplicarà la següent fórmula:
𝑃𝑣 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ×

𝑂𝑚
𝑂𝑣

On:
Pv és la puntuació de l’oferta a valorar.
Pmax és la puntuació màxima de l’apartat.
Om és la millor oferta rebuda.
Ov és la oferta a valorar.
La precisió de les puntuacions assignades estarà limitada a dos (2) xifres decimals, aplicant un
arrodoniment simètric.
Altres criteris objectius (fins un màxim de 24 punts)


Increment dels Acords de Nivell de Servei (fins un màxim de 3 punts): Inclusió de
l’increment de ANS parcial (increment de 2 punts percentuals a tots els llindars de grau
implica 50% de la puntuació) o complerta (increment de 5 punts percentuals a tots els
llindars de grau implica 100% de la puntuació).
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Increment de la Capacitat de Procés (fins un màxim de 4 punts): Inclusió de
l’increment de capacitat de procés: parcial (increment del 3% de la capacitat implica
50% de la puntuació) o complerta (increment del 5% de la capacitat implica 100% de
la puntuació)
Increment de la Capacitat d’Emmagatzemament (fins un màxim de 4 punts): Inclusió
de l’increment de capacitat d’emmagatzemament: parcial (Terabytes
Primari/Contingència SSD 60+35, Alt Rendiment 225+55, Alta Capacitat 200+100
implica 50% de la puntuació) o complerta (Terabytes Primari/Contingència SSD 70+45,
Alt Rendiment 240+70, Alta Capacitat 220+120 implica 100% de la puntuació)
Increment de la Capacitat de Servei (fins un màxim de 3 punts): Inclusió de
l’increment de capacitat de servei: parcial (1.600 hores addicionals de servei implica
50% de la puntuació) o complerta (3.200 hores addicionals de servei implica 100% de
la puntuació)
Seguretat multifactor (fins un màxim de 3 punts). Inclusió o no del sistema
d’autentificació multifactor.
Integració amb ticketing (fins un màxim de 2 punts). Inclusió o no de la integració amb
el sistema de ticketing.
Integració amb facturació (fins un màxim de 1 punts). Inclusió o no de la integració
amb la repercussió de despesa.
Auditoria anual d’infraestructura (fins un màxim de 2 punts). Inclusió o no de
l’auditoria anual d’infraestructura.
Formació específica en seguretat TIC (fins un màxim de 1 punts): Inclusió d’un pla de
formació en seguretat TIC
Formació en el lloc de treball (fins un màxim de 1 punt) Inclusió d’un pla de formació
continua en les tecnologies objecte del servei

9. Condicions especials d’execució:
Condicions socialment responsables
S’estableix com a condició especial d’execució:


El contractista adoptarà mesures que afavoreixen la conciliació de la vida personal, familiar i
laboral del personal adscrit a l'execució del contracte i per l’eliminació de les desigualtats
home-dona.



Aquestes mesures, adoptades pel contractista, es revisaran mitjançant un informe que es
presentarà semestralment.

10. Obligacions essencials del contracte:

Es consideren obligacions essencials del contracte:


L’assoliment dels ANS: L’empresa adjudicatària complirà els Acords de Nivell de Servei (ANS)
exigits per a prestar els serveis, seguint l’estructura d’ANS proposada, per servei, àmbit i
contracte. Els incompliments greus reiterats, especialment en l’àmbit de disponibilitat podran
donar lloc a la resolució del contracte.
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L’adscripció de mitjans personals: L’empresa adscriurà a l’execució del servei el conjunt de
mitjans personals declarats a la solvència tècnica durant tota la vigència del contracte.



Seguretat : L’empresa adjudicatària complirà les normatives de seguretat que es determinin
per part del CTTI. Així mateix estarà obligada a establir i seguir les mesures de seguretat
necessàries per:
o

evitar accessos no autoritzats

o

evitar difusió de dades gestionades

o

evitar difusió d’informació sobre els sistemes gestionats i la seva operativa.

o

evitar l’alteració no autoritzada d’informació

o

evitar situcions d’indisponibilitat derivades d’atacks informàtics o d’enginyeria social.

Si aquests objectius no fossin assolits podrà ser causa de resolució del contracte.
11. Altres obligacions del contracte:
Disposar d’assegurances front a sinistres que donin cobertura als elements propietat de l’adjudicatari
i que s’habilitin per a la prestació del servei. Aquestes assegurances han de rescabalar els danys sense
que en cap circumstància es pugui produir reclamació de compensació al CTTI
D’acord amb allò que s’ha exposat,
PROPOSO
Que s’iniciï la contractació administrativa del servei de Centre de Procés de Dades Nucli de la
Generalitat de Catalunya i que reben aquest servei mitjançant CTTI, a càrrec dels pressupost dels anys
2020 i següents, amb les característiques especificades en aquest informe i la proposta de Plec de
Prescripcions Tècniques que s’han elaborat també per aquesta unitat promotora.
Signat digitalment a L’Hospitalet de Llobregat.

Nuria Abancó i Sors
Directora Direcció d’Operacions
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ANNEX 1: Preu x Quantitat – Lot 1
El detall del “Preu x Quantitat” es troba detallat en els fulls de càlcul corresponents (format Excel) del
fitxer “CPD Nucli Lot 1 – Formulari proposta econòmica”, que inclou els fulls “Introducció”, “Oferta
Econòmica”, “Oferta PxQ” i “Altres Criteris Objectius”.
Aquests fulls contenen una volumetria estimada per tal de permetre el càlcul de l’import del preu per
quantitat de capacitat i dels serveis professionals.

ANNEX 2: Preu x Quantitat – Lot 2
El detall del “Preu x Quantitat” es troba detallat en els fulls de càlcul corresponents (format Excel) del
fitxer “CPD Nucli Lot 2 – Formulari proposta econòmica”, que inclou els fulls “Introducció”, “Oferta
Econòmica”, “Oferta PxQ” i “Altres Criteris Objectius”.
Aquests fulls contenen una volumetria estimada per tal de permetre el càlcul de l’import del preu per
quantitat de capacitat i dels serveis professionals.
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