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1

OBJECTE

L’objecte de l’informe és la descripció de la valoració i resultat de les ofertes tècniques
(sobre B) corresponents a la contractació de serveis TIC (expedient Proc. Ob. 05/2019)
relativa al “Servei de manteniment continuat i actuacions de desenvolupament evolutiu
dels sistemes d’informació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya” .
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2

OFERTES REBUDES

D’acord amb les indicacions rebudes, es valorarà l’oferta de l’empresa OESIA
NETWORKS, S.L.
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3

CRITERIS DE VALORACIÓ (SOBRE B)

La puntuació màxima per aquest concepte, recollida al plec de clàusules, és de 28
punts.
A.

Proposta tècnica. Solució proposada (12 punts)

Es valorarà la Proposta tècnica/solució proposada de la manera següent:
•

Model organitzatiu de prestació global del servei (2 punts).
Descripció
El model organitzatiu proposat s’adequa en gran mesura a les
necessitats del servei.
El model organitzatiu proposat no abasta suficientment el conjunt de
necessitats del servei.

•

La descripció de les activitats del servei estan mitjanament definides,
trobant-se diverses mancances no significatives en els continguts
descrits
La descripció de les activitats del servei conté mancances , algunes
d’elles significatives, i/o no es detallen el total de conceptes sol·licitats

(0-1)

valoració
(6-8)

(2-5)
(0-1)

Eines de gestió de les activitats. Detall (2 punts).
Descripció
Les eines proposades abasten àmpliament el detall de les activitats a
ealitzar, donant informació precisa i en temps real dels seu contingut.

B.

(2)

Gestió de les activitats del servei. Àmbits, descripció i abast (8 punts).
Descripció
La descripció de les activitats del servei són molt complertes,
detallant amb precisió els continguts dels diferents apartats
(àmbits, descripció i abast).

•

valoració

valoració
(2)

Les eines proposades abasten mínimament el detall de les activitats
/o els continguts de la informació.

(1)

No es detallen eines de gestió d’activitats.

(0)

Model de relació i gestió del servei (8 punts)

Es valorarà de la manera següent:
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•

Model de relació (3 punts)
Descripció
El model de relació proposat detalla clarament els
objectius/continguts, organització, periodicitat, rols i comitès a
considerar.
El model de relació proposat no detalla o detalla amb
mancances algun/s dels aspectes sol·licitats

•

valoració
(2-3)

(0-1)

valoració
(0-1)

Model de gestió del risc del servei (1 punt).
Descripció
Es valorarà l’adequació del model de gestió del risc del servei d’acord
amb les necessitats dels serveis.

C.

(0-1)

Model de gestió de la qualitat (1 punt).
Descripció
Es valorarà l’adequació del model de gestió de la qualitat d’acord amb
es necessitats dels serveis.

•

(2-3)

Model de gestió i de seguiment del servei (3 punts)
Descripció
El model presentat descriu de manera exhaustiva i complerta les
accions i mesures adreçades a l’acompliment dels objectius
definits.
Les mesures i accions proposades es consideren insuficients/no
adequades per a la consecució dels objectius previstos.

•

valoració

valoració
0-1)

Pla de transició i devolució del servei (8 punts)

Descripció detallada del pla de transició i de devolució del servei. Es dividirà en:
•

Pla de transició (4 punts)
Descripció
Es detalla un pla amb l’estratègia de les fases de captura de
coneixement, planificació i execució de la transició.
El pla amb la planificació i estratègia no conté o és insatisfactori en
algun dels aspectes relacionats amb les fases de captura de
coneixement, planificació i execució de la transició.
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•

Pla de devolució del servei (4 punts)
Descripció
Es detalla un pla amb la planificació i l’estratègia de traspàs
proposada, documentació a aportar i mesures de control, tècniques i
recursos dedicats per garantir l’adquisició del coneixement per part
del nou adjudicatari.
El pla amb la planificació i estratègia de traspàs no conté o és
insatisfactori algun dels aspectes relacionats amb la documentació,
mesures de control, tècniques o recursos dedicats.
coneixement, planificació i execució de la transició.
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4

VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES:
4.1

Proposta tècnica. Solució proposada (12 punts)

Es valorarà la proposta tècnica en relació amb l’objecte del contracte.
4.1.1. Model organitzatiu de prestació global del servei (2 punts).
OESIA: Detalla l’estructura organitzativa proposant una organització basada en tres
àmbits de servei:
-

Equip de direcció, format per un gerent del contracte (Gestió administrativa i
seguiment executiu del contracte, gestió de contractes amb tercers si escau, presa
de decisions estratègiques, altres) i un Gerent del Servei (seguiment del nivell
d’acompliment del servei, ANS, seguiment econòmic, altres).

-

Equip de treball, format per un Coordinador del servei (gestió global i proactiva de
l’equip de treball, del servei, de l’ANS, altres) i un desenvolupador d’aplicacions
assignat a temps complert que serà el responsable de l’execució de les tasques del
servei entre d’altres.

-

Oficina tècnica de suport i assessorament a l’equip de treball.

Aquest model organitzatiu es considera adient d’acord amb les prestacions sol·licitades,
valorant-se positivament l’existència de diferents àmbits de gestió, la definició dels
continguts de cadascun d’ells i els coneixements detallats del personal tècnic i de gestió
assignat.
Punts adjudicats: 2 punts
4.1.2. Gestió de les activitats del servei. Àmbits, descripció i abast (8 punts)
OESIA: Presenta una descripció de les tasques del servei agrupades en els àmbits
següents:
-

Tasques de Manteniment continuat (manteniment correctiu, evolutiu, preventiu,
adaptatiu, de gestió i de suport als sistemes d’informació i a les persones) amb
descripció i detall del procediment de suport correctiu (Registre, recepció i
classificació de sol·licituds, resolució, comunicació, seguiment i tancament), de
manteniment preventiu (activitats de control de problemes/errors).

-

Tasques de Desenvolupament evolutiu (activitats de planificació, control i seguiment,
d’anàlisi i disseny, de desenvolupament, d’implantació, de proves, de suport postimplantació i activitats associades a la gestió del canvi); desenvolupament del pla de
projecte i valoració d’esforços amb detall de les diferents fases d’execució de
l’evolutiu.

La proposta contempla les necessitats sol·licitades en el plec, descriu amb detall les
diverses activitats a realitzar en els àmbits d’actuació i identifica de manera clara les
actuacions a realitzar en les diferents fases de cada tipus d’activitat.
Punts adjudicats: 7 punts
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4.1.3 Eines de gestió de les activitats. Detall (2 punts)
OESIA: Proposa la utilització de les eines següents:
-

Microsoft Team Foundation Server per a control de versions.
Visual Studio per a la creació de nous entorns de treball.
Gestor documental en Sharepoint
Mantis per a la Gestió i control de projectes.

Es valoren positivament les eines proposades cobrin el ventall d’activitats a gestionar
per els diferents àmbits.
Punts adjudicats: 1,5 punts

4.2. Model de Relació i Gestió del servei (8 punts)
4.2.1. Model de relació (3 punts)
OESIA: Proposa l’establiment de tres Comitès, a nivells estratègic, tàctic i operatiu,
estant aquest darrer complementat amb dos comitès més referits al seguiment de la
transició i la devolució del servei.
Per a cadascun d’ells es detallen de manera clara les seves funcions, periodicitat i
composició.
L’establiment dels comitès proposats abasta i dona compliment a les necessitats de
gestió i seguiment del servei sol·licitades.
Punts adjudicats: 2,5 punts

4.2.2 Model de gestió i de seguiment del servei (3 punts)
Es proposa l’elaboració d’informes de seguiment del servei mitjançant agrupats en
quatre grans grups d’informació:
-

-

Memòria Anual del Servei
Informe de seguiment tàctic, destacant els grau d’avenç de les
tasques i accions realitzades, nous objectiu i propostes de millora
identificades.
Informes Operatius (digestió de canvis, de riscos, incidències ,
desviacions, altres).
Informe de seguiment de tasques setmanals.

Encara que l’enumeració dels informes proposats es considera adient per al seguiment
de l’activitat, es troba a faltar una detall més precís dels continguts de cadascun dels
diferents sub-apartats dels mateixos.
Punts adjudicats: 2 punts
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4.2.3. Model de gestió de la qualitat (1 punt)
OESIA: Proposa l’elaboració del Pla de Qualitat d’acord amb la normativa ISO i millors
pràctiques ITIL. Proposa l’establiment d’unes fases/activitats per el seguiment del Pla i
l’establiment d’un pla d’accions sobre els esdeveniments significatius.
La seva adequació a la normativa ISO es valora de forma positiva encara que es troba a
faltar un recull de certificacions de l’empresa en aquest apartat.
Punts adjudicats: 0,8 punts
4.2.4. Model de gestió de del risc del servei (1 punt)
OESIA: Proposa la creació d’un Pla de Gestió de Riscos que es basarà en la
identificació d’aquests, la seva avaluació en base a la probabilitat de l’impacte (anàlisi
qualitatiu), la valoració d’aquest en la planificació (anàlisi quantitatiu) la preparació de
respostes a les amenaces identificades i implementació de les mateixes.
Tota aquesta informació estarà continguda en el “Full d’identificació de riscos” on es
recullen una sèrie de paràmetres i dades relatives a les fases anteriors.
El nivell de detall de la proposta es satisfactori, abastant els principals aspectes de la
gestió de riscos en les seves diferents fases i Full d’Identificació.
Punts adjudicats: 1 punt

4.3. Pla de Transició i Devolució del servei (8 Punts)
Es valorarà la planificació del projecte de la manera següent:
4.3.1. Pla de transició (4 punts)
OESIA: Proposa una durada del pla de transició de 3 setmanes amb dedicació del
responsable del procés, del tècnic assignat al servei i del coordinador.
El pla de treball està format per l’encadenament d’una sèrie de tasques ben definides en
la que es determinen els aspectes més importants per a la realització del servei, com la
determinació de l’abast, de les fites clau, revisió d’eines i metodologies emprades,
elaboració del pla d’adquisició del coneixement, la seva execució participant en les
tasques de gestió i control del procés, inici i avaluació de l’activitat a més d’iniciar el
procés de millores correctives i de millora.
La definició presentada es considera satisfactòria atès el nivell de detall de les diferents
etapes proposades i les tasques presentades en cadascuna.
Al ser l’adjudicatari actual del servei, aquesta fase no es realitzaria. Tot i això, la
valoració d’aquest punt s’ha realitzat d’acord amb la proposta efectuada.
Punts adjudicats: 3,5 punts
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4.3.2. Pla de devolució del servei (4 punts)
OESIA: Es proposa una durada de tres setmanes per a l’execució del pla de devolució
amb participació del gerent del servei, el coordinador i el tècnic de desenvolupament.
S’estableixen tres fases per a la prestació del pla:
S’indiquen les fases de:
Elaboració del pla de devolució incloent el pla de comunicació del canvi, on es detallen
els objectius, requisits, actuacions i informes associats.
Execució del pla, detallant totes les tasques a realitzar emmarcades en els apartats
d’històric del servei, inventari de dades, documentació, formació, tancament del servei i
memòria, agrupant les aplicacions pel seu nivell de criticitat. Es proposa la confecció
d’una fitxa de dades de cada aplicació on es recullen tota la informació operativa de la
mateixa.
Tancament del pla amb lliurament de la documentació específica de cada programari.
La definició presentada es considera satisfactòria atès el nivell de detall de les diferents
etapes proposades i les tasques presentades en cadascuna. Es valora positivament la
inclusió del detall del pla de comunicació del canvi i la distribució temporal de les
activitats.
Punts adjudicats: 3,5 punts
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5

RESUM DE PUNTUACIONS / CONCLUSIONS

5.1. Resum de puntuacions

DESCRIPCIÓ APARTATS DE VALORACIÓ

PUNT. MÀXIMA

OESIA NETWORKS
S.L.

Proposta Tècnica / Solució proposada

12

10,5

Model organitzatiu de prestació global del servei

2

2

Gestió de les activitats del servei

8

7

Eines de gestió de les activitats. Detall
Model de relació i gestió del servei

2

1,5

8

6,3

Model de relació

3

2,5

Model de gestió i seguiment del servei

3

2

Model de gestió de la qualitat

1

0,8

Model de gestió del risc del servei

1

1

Pla de Transició/Devolució

8

7

Pla de transició

4

3,5

Pla de devolució del servei

4

3,5

TOTAL

28

23,8

5.2. Conclusions
D’acord amb les dades detallades en els punts anteriors, s’adjudica en la valoració de
la proposta tècnica (sobre B), una puntuació de 23,8 punts a l’empresa OESIA
NETWORKS S.L en el procediment de concurs obert Proc_Ob_05/2019 relatiu al
“Servei de manteniment continuat i actuacions de desenvolupament evolutiu dels
sistemes d’informació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya” .

Lluís Roig i Ayza
Servei de Tecnologia i Sistemes d’Informació
Firmado digitalmente por LUIS
ROIG AYZA - DNI 14559784W (AUT)
Fecha: 2019.11.20 10:54:34 +01'00'

Barcelona, 20 de novembre de 2019
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