PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SERVEI DE
MANTENIMENT D’ APLICACIONS I DE REVISIÓ DE
DESENVOLUPAMENTS DEL SISTEMA DE GESTIÓ ORACLE EBUSINESS SUITE DEL CRG.
EXP. CRG 05-16
1.- Objecte
L’objecte d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques és aconseguir un
marc homogeni per poder valorar les diverses ofertes que es presentin
pel servei de manteniment d’ Aplicacions i de Revisió de
Desenvolupaments del Sistema de Gestió Oracle E-Business Suite de la
Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) instal·lat a l’edifici del
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).
Totes les especificacions que es detallen en aquest plec de condicions
generals i requisits tècnics no tenen caràcter exhaustiu ni limitador, de
manera que qualsevol altre element que l’empresa oferent consideri
convenient haurà d’estar inclòs i especificat en l’oferta presentada.
2.- Definicions
Per la interpretació exacta del present Plec de Prescripcions Tècniques
i altres documents complementaris, les següents paraules i
expressions tindran el significat que s’indica a continuació per ordre
alfabètic:
Abast

Camp d’activitats, conceptes i accions cobertes per
la prestació de serveis que es contracta.

Àmbit

Relació d’equipament que ha de rebre les
intervencions objecte del contracte i sobre els quals
l’adjudicatari ha de plantejar i resoldre (sense cap
dimissió possible) totes les qüestions compreses en
l’abast de la seva prestació de serveis.

Annex

Denomina cadascun dels documents adjunts al
present Plec o al contracte i mencionats en l’un o en
l’altre i que també es considera com a integrant del
contracte.

Centre

CRG, entitat que convoca la licitació objecte de la
prestació de serveis.

Licitador

És la persona física o jurídica que es presenta al
present procediment de contractació de serveis,
acceptant el present Plec de Prescripcions
Tècniques, així com el Plec de Clàusules Particulars
de contractació de serveis.

Empresa
adjudicatària

És l’empresa que resulti adjudicatària del present
procediment de contractació de serveis.

Equip

Conjunt de persones, actius i eines per a efectuar un
treball.

Eficàcia (de la
prestació del
servei)

Índex del nombre d’avaries resoltes per mitjans
propis de l’adjudicatari en relació a les avaries totals.

Manteniment
preventiu

Es defineix com el conjunt de les operacions
sistemàtiques realitzades sobre la plataforma de
software de l’ERP Oracle E-Business Suite per
mantenir-la en les millors prescripcions de treball a
fi que no produeixin interrupcions d’us, alteracions
en la seva funció o pertorbacions en els seus
paràmetres de funcionament.

Manteniment
correctiu

Es defineix com el conjunt de les intervencions no
sistemàtiques
originades
per
la
detecció
d’incidències o anomalies i destinades a llur
resolució. S’entendrà com incidència o anomalia:



Manteniment
evolutiu

La interrupció del servei a qualsevol nivell
d’afectació.
El funcionament irregular, insuficient o fora dels
paràmetres normals de servei.

Es defineix com el conjunt de les operacions que
s’han de realitzar sobre la plataforma de software de
l’ERP Oracle E-Business Suite encaminades a
implementar noves funcionalitats o a modificar les
funcionalitats existents, així com satisfer les
necessitats d’integració amb les altres aplicacions
integrades; per tal de satisfer les especificacions
funcionals dels usuaris o de manera pro activa i
acordada amb el CRG.
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Suport de
primer nivell

Es defineix com a tal el conjunt de les operacions
realitzades per atendre les sol·licituds de servei o
Service Calls dels usuaris al respecte del
funcionament de l’ERP Oracle E-Business Suite.

Suport de
segon nivell

Es defineix com a tal el conjunt de les operacions
realitzades per atendre les ordres de treball
generades per l’equip de suport de primer nivell
encarregat de l’atenció directa de les sol·licituds de
servei o Service Calls dels usuaris al respecte del
funcionament de l’ERP Oracle E-Business Suite.

3.- Finalitat del servei a contractar
El servei que es contractarà a resultes de l’expedient de contractació
té com a finalitat el de mantenir en tot moment les instal·lacions i
equips d’instrumentació, que són objecte del contracte, en perfecte
estat de funcionament, mitjançant l’execució de diferents operacions i
tasques de manteniment com són:





MANTENIMENT PREVENTIU
MANTENIMENT CORRECTIU
MANTENIMENT EVOLUTIU
SUPORT DE SEGON NIVELL

Així mateix, el servei té com a finalitat el seguiment d’aquelles
intervencions que precisin, per la seva naturalesa tecnològica,
complexitat, o les seves característiques contractuals, la intervenció
del fabricant del software Oracle E-Business Suite o de terceres
empreses autoritzades, fent l’adequat seguiment de les accions de
l’equip de suport del fabricant i de la reparació de les incidències.
Entenent els requisits exigits en el present Plec tenen la consideració
de mínims o bàsics i que el que es pretén és assolir els objectius de
qualitat que tot seguit s’indiquen:




Reduir al mínim raonable la quantitat i la complexitat de les
modificacions sobre l’estàndard.
Ajudar a la implementació de les “Millors Pràctiques” i de la
metodologia necessària per a l’administració, manteniment i
evolució de la plataforma.
Anàlisi de les modificacions ja realitzades i estudi de la seva
substitució per modificacions menys intrusives o que utilitzin
la funcionalitat estàndard de la versió 12.01.3.
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Revisió
i
actualització
de
la
documentació
dels
desenvolupaments ja realitzats per l'anterior integrador.
Posada en marxa d'un sistema de gestió i control de les
modificacions realitzades.
Seguiment i resolució dels tiquets o ordres de treball
assignats.
Anàlisi dels tiquets assignats, identificació de solucions
alternatives que evitin nous desenvolupaments a mida.
Realització dels desenvolupaments.
Proves unitàries i integrades dels productes desenvolupats i
de les configuracions dutes a terme.
Documentació dels desenvolupaments realitzats.
Manteniment d’ Oracle Discoverer.
Revisió, actualització i manteniment de la integració de l’ERP
Oracle E-Business Suite amb l’eina Hyperion Planning and
Budgeting Cloud Service.
Revisió, actualització i manteniment de la integració de l’ERP
Oracle E-Business Suite amb aplicació Oracle Identity
Management.
Revisió, actualització i manteniment de la integració de l’ERP
Oracle E-Business Suite amb aplicació Fundanet, eina de
gestió de la producció científica del centre.
Revisió, actualització i manteniment de la integració de l’ERP
Oracle E-Business Suite amb aplicació Q-Suite de Isoco, portal
de proveïdors del centre.Revisió, actualització i manteniment
de la integració de l’ERP Oracle E-Business Suite amb aplicació
Sharepoint Reporting Services.
Revisió estadístiques d’execució d’objectes.
Instal·lació de pegats de manera preventiva (sense incidència
prèvia).

4.- Àmbit del servei
Plataforma ERP:

CRG utilitza com a sistema de gestió Oracle E-Business Suite, sobre el
qual té desenvolupades nombroses modificacions per adaptar-lo al seu
funcionament. El sistema es va implantar el 2005.
En el 2012 s’ha integrat el portal de proveïdors iQuotes
(http://www.isoco.com/) amb la plataforma ERP.
En el 2012 s’ha integrat l’aplicació Inteum mitjançant un nou esquema
de base de dades consistent en taules d’informació a la base de dades
Oracle apuntades directament per l’aplicació Inteum.
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Durant 2013, CRG va completar la migració de les seves aplicacions a
l'última actualització de la versió 12i. a llista complerta de mòduls
implantats al CRG és la següent:











HRMS
Grants Accounting
Purchasing
Inventory
Order Management
iProcurement
General Ledger
Account Payable
Account Receivable
Fixed Assets

El servei de manteniment ha de vetllar per la consistència de la
informació d’aquests mòduls així com de la integració de les diferents
aplicacions del nostre centre amb el ERP.
5.- Entorns de treball
El CRG disposa de tres entorns per a la plataforma Oracle E-Business
Suite:
i.

Desenvolupament: Entorn que el proveïdor farà servir per als
seus desenvolupaments i proves unitàries.

ii.

Proves: Entorn que el CRG fa servir per a les proves d’integració
i funcionals prèvies a la implantació a producció.

iii.

Producció: Entorn que el CRG fa servir per a l’ús dels seus
usuaris. Aproximadament 70 usuaris de l’àrea d’administració i
575 de l’àrea d’investigació.

No és objecte del servei sol·licitat el manteniment tècnic dels entorns
de proves i de producció, que són gestionats directament pels equips
del CRG. El proveïdor només podrà aplicar pegats i instal·lar
desenvolupaments a l’entorn de desenvolupament i sempre de manera
acordada amb el CRG
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6.- Metodologia del suport
Per a dur a terme el reporting i el seguiment de les sol·licituds de servei
i de les incidències que es puguin produir, el CRG disposa de la eina RT
4.0.11 by BEST PRACTICAL, amb la qual es fa el seguiment de detall
del servei i de la qual s’extreuen les mètriques de qualitat de servei i/o
els quadres de comandament.
El primer nivell de servei el proveeix el responsable tècnic de
l’adjudicatari , que rep les sol·licituds de servei al RT o per correu, les
dóna d’alta al RT si no hi són encara, analitza la petició i en cas de que
sigui pertinent assigna una ordre de treball a l’equip de suport de segon
nivell.
L’equip de suport de segon nivell de l’adjudicatari durà a terme la
coordinació, seguiment i actualització dels tiquets així com de les SRs
que s’obrin a MyOracleSupport, i en funció de la seva prioritat, les
conferències telefòniques o via web que calguin per al seguiment, a
banda d’informar a l’equip del CRG del seu estat i de dur a terme les
accions de seguiment, informes d’estat, etc, que el CRG consideri
necessaris i que de mutu acord es pactin.
De la mateixa manera, el responsable tècnic de l’adjudicatari coordina
la relació amb els usuaris, realitza el reporting als responsables del
CRG i té cura de què la resolució de la sol·licitud de servei es faci
d’acord amb els paràmetres de qualitat imprescindibles.
7.- Fases del servei
Es preveuen les següents fases en el servei sol·licitat:
 Fase d’adquisició
 Fase de gestió
 Fase de restitució
Fase d’adquisició:
 Assumpció complerta de la plataforma i transició amb l’actual
proveïdor.
 Durada màxima: 1 mes (no serà necessària si l’actual proveïdor
és l’adjudicatari).
Fase de gestió:
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Tasques mínimes a dur a terme (llista no exhaustiva):
 Seguiment dels Tiquets oberts.
 Realització i proves unitàries dels desenvolupaments.
 Documentació dels desenvolupaments realitzats.
 Formació a usuaris sobre noves funcionalitats o alternatives
estàndard.
 Durada màxima: 23 mesos (22 si hi ha fase de restitució).
Fase de restitució:
 Transició del servei al nou adjudicatari un cop finalitzat el servei.
 Durada màxima: 1 mes (no serà necessària si no hi ha canvi de
proveïdor).
8.- Procediments
Equips de Treball / Oficina de Projecte:
Per a coordinar les relacions de treball entre CRG i el proveïdor, les
dues parts designaran representants, els quals seran els interlocutors
habituals i resoldran les accions a realitzar i la seva implantació tècnica
i administrativa.
Els representants del proveïdor tindran 3 responsabilitats diferents:


Responsable del contracte:
 Responsable econòmic i responsable màxim del
compliment del contracte.
 Mantenidor del màxim nivell de servei dins del marc del
contracte.



Responsable tècnic (mínim 5 anys d’experiència demostrable
en gestió de projectes Oracle EBS i experiència demostrable
en, al menys, quatre dels mòduls implantats al CRG).
 Responsable de la selecció dels tècnics en el centre, de la
programació de les substitucions i vacances.
 Responsable que hi hagi els mitjans tècnics materials per
portar a terme la seva tasca.
 Definidor de la solució funcional i tècnica per a la resolució
d’ incidències complexes.



Tècnics de manteniment: tècnics designats per portar a terme
el manteniment:
 Consultor Sènior Oracle EBS. El proveïdor haurà d’acreditar
un equip de consultors Seniors amb una experiència
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mínima de 5 anys demostrables en Oracle EBS que
abasteixi tots els mòduls implantats al CRG. A més, l’equip
de consultors haurà de tenir experiència demostrable en:
 Business Intelligence. Experiència mínima de 5 anys
demostrables en eines de Business Intelligence (com
ara Oracle Hyperion i/o Sharepoint Reporting
Services) que garanteixi la integració de ERP i
l’aplicació Hyperion Planning Budgeting Cloud
Service implantat al CRG.
 Integració d’Oracle EBS amb les diferents aplicacions
externes. El proveïdor haurà d’acreditar l’experiència
en integracions mitjançant web services.
Els representants del CRG seran, per la seva part:
 Responsable del contracte: Responsable del departament de
Control de Gestió.
Es proposa la següent assignació mínima dels recursos de
l’adjudicatari, que pot variar en funció de la fase del projecte i de les
necessitats del CRG, de manera pactada per ambdues parts:




Responsable del contracte. Dedicació mínima: 8h/mes.
Responsable tècnic. Dedicació mínima: 4 h/setmana.
Consultors Oracle. Dedicació mínima: 24 h/setmana a
distribuir entre els tres perfils (E-Business suite, Business
Intelligence, Integració Business suite).

El CRG podrà sol·licitar de manera raonada a l’adjudicatari la
substitució d’un recurs assignat per un altre de la mateixa
responsabilitat. L’adjudicatari assumirà la substitució en el termini
màxim de dues setmanes i la transferència de coneixements entre el
recurs sortint i l’entrant no comportarà cap cost addicional al CRG
L’adjudicatari podrà sol·licitar al CRG de manera raonada i amb una
antelació mínima de quatre setmanes la substitució d’un recurs
assignat per un altre de la mateixa responsabilitat. El CRG haurà
d’expressar per escrit la seva conformitat. La transferència de
coneixements entre el recurs sortint i entrant no comportarà cap cost
addicional al CRG.
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9.- Horaris i lloc de treball
El servei es prestarà a les oficines del CRG, els dies acordats per les
dues parts amb una antelació màxima de set dies i mínima de tres dies,
de dilluns a divendres, de nou del matí a sis de la tarda. Aquest horari
no aplica al temps d’atenció de les sol·licituds de servei considerades
critiques, donat que s’han de resoldre en el període més curt possible.
El CRG proveirà a l’adjudicatari dels llocs de treball necessaris al CRG,
connectivitat a xarxa interna i externa i de les credencials necessàries
per a connectar-se als entorns de treball als que hagin de tenir accés.
Per la seva banda, l’adjudicatari aportarà els portàtils i la resta de
material informàtic necessari per a dur a terme el servei.
En determinades circumstàncies pactades entre les dues parts,
generalment degudes a urgències derivades d’incidències crítiques, el
servei es podrà proveir en remot, a través de la xarxa privada virtual
proveïda pel CRG. En aquest casos aplicaran els mateixos criteris en
quan tarifes a aplicar i supervisió i aprovació de les ordres de treball
per la part del CRG
10.- Seguiment del servei
Es proposen les següents activitats de seguiment, independentment
d’altres que el licitador pugui suggerir i que es valoraran a banda:





L’adjudicatari enviarà cada mes al responsable del contracte del
CRG per a la seva aprovació un albarà amb el resum setmanal
de les ordres de treball efectuades així com de la resta de treballs
de manteniment duts a terme. Totes les activitats aniran
indicades amb els codis emprats per l’eina de seguiment de
l’activitat del CRG.
Cada setmana tindrà lloc una reunió de seguiment del servei
entre els responsables tècnics del CRG i de l’adjudicatari de la
qual l’adjudicatari aixecarà la corresponent acta.
Cada mes tindrà lloc una reunió de seguiment del servei entre
els responsables del contracte tècnics del CRG i de l’adjudicatari,
de la qual l’adjudicatari aixecarà la corresponent acta.

El CRG es reserva la potestat de convocar altres reunions amb
l’adjudicatari quan ho consideri necessari per assegurar la qualitat
del servei.
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El CRG es reserva la potestat de sol·licitar a l’adjudicatari altres
informes d’activitats determinades quan ho consideri necessari per
assegurar la qualitat del servei.
11.- Llengua de treball
L’empresa adjudicatària del contracte i els subcontractistes han
d’emprar el català en els rètols, publicacions, avisos i altres
comunicacions de caràcter general que tinguin una relació directa amb
l’execució de les prestacions objecte del contracte; tot això, d’acord
amb les regulacions contingudes a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística.
D’acord amb el que estableix l’article 4 del Decret 107/1987, de 13 de
març, pel qual es regula l’ús de les llengües oficials per part de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, els treballs encarregats
han de ser lliurats en català, llevat que la seva finalitat exigeixi la
redacció en una altra llengua.
12.- Entregables
A continuació es detallen els entregables que l’adjudicatari haurà de
proveir al CRG durant la col·laboració:


Informes d’ actuació
Freqüència: Quan pertoqui per necessitat del servei.
Sotmès a acceptació del CRG: Sí



Informe de servei i de recomanacions de millora
Freqüència: Mensual
Sotmès a acceptació del CRG: Sí



Actes de Reunions de Seguiment setmanal
Freqüència: Màxim dos dies desprès de cada reunió
Sotmès a acceptació del CRG: Sí



Documents tècnics sobre canvis en implementacions
configuracions en cas de manteniments correctius i evolutius

i

Freqüència: Màxim una setmana desprès del lliurament del canvi
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Sotmès a acceptació del CRG: Sí


Document tècnic sobre els objectes, pegats, configuracions,
mòduls, etc, traspassats a l’entorn de desenvolupament amb
motiu de la implantació d’un correctiu o evolutiu
Freqüència: Màxim un dia desprès del traspàs efectiu
Sotmès a acceptació del CRG: Sí



Document tècnic sobre els objectes, pegats, configuracions,
mòduls, etc, traspassats a l’entorn de preproducció amb motiu
de la implantació d’un correctiu o evolutiu detallant els passos a
realitzar per al seu traspàs a l’entorn de producció
Freqüència: Màxim un dia desprès del traspàs efectiu
Sotmès a acceptació del CRG: Sí



Manual de Manteniment sobre els elements de configuració
(maquinari, programari, documentació disponible, procediments
de modificació de programes i de gestió de la configuració,
mètodes de proves, estàndards de desenvolupament i millors
pràctiques a aplicat, procediments de contingència, avaluació de
la qualitat, etc)
Freqüència: Màxim una setmana desprès del final de la fase
d’estabilització
Sotmès a acceptació del CRG: Sí

13.- Acords de nivell de servei
Es proposen els següents acords de nivell de servei, independentment
dels que les empreses licitadores puguin proposar addicionalment i que
es valoraran a banda.
Resolució de les sol·licituds de servei de manteniment correctiu
Amb l'objectiu d'optimitzar el flux del manteniment correctiu, el CRG
prioritzarà cadascuna de les sol·licituds de servei assignant-li una de
les següents categories:


Prioritat Alta (Crítica/Urgent)
 tots o alguns els usuaris estan afectats de manera que no
poden fer servir una funcionalitat que es considera crítica
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per al negoci en el moment en què es detecta la manca de
funcionament.
 el responsable tècnic del CRG ho comunicarà per telèfon
primer i posteriorment per correu al responsable tècnic de
l’adjudicatari.
 l’adjudicatari assignarà un recurs per a la seva resolució en
un termini màxim de dues hores des de la comunicació i
sense que apliqui en aquest cas l’horari indicat a les
condicions particulars.


Prioritat mitjana
 tots els usuaris estan afectats de manera que no poden fer
servir una funcionalitat que no es considera crítica per al
negoci en el moment en què es detecta la manca de
funcionament.
 el responsable tècnic del CRG ho comunicarà per telèfon
primer i posteriorment per correu al responsable tècnic de
l’adjudicatari.
 l’adjudicatari assignarà un recurs per a la seva resolució en
un termini màxim de vuit hores hàbils des de la
comunicació i dins de l’horari indicat a les condicions
particulars.



Prioritat Baixa
 alguns usuaris estan afectats de manera que no poden fer
servir una funcionalitat que no es considera crítica per al
negoci en el moment en què es detecta la manca de
funcionament.
 el responsable tècnic del CRG ho comunicarà per per correu
al responsable tècnic de l’adjudicatari.
 l’adjudicatari assignarà un recurs per a la seva resolució en
un termini màxim d’una setmana hàbil des de la
comunicació dins de l’horari indicat a les condicions
particulars.

La prioritat d’una sol·licitud de servei pot canviar durant el decurs de
la seva resolució, de manera acordada per les dues parts
El CRG es reserva la potestat d’aplicar penalitzacions a l’adjudicatari
quan aquest no acompleixi el nivell de servei exigit
El CRG i l’adjudicatari pactaran per escrit la metodologia del cicle de
vida del manteniment incidental, i les garanties a aplicar, a l’inici del
projecte. Qualsevol modificació en aquesta metodologia haurà de ser
pactada de nou i reflectida a la documentació.
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Resolució de les sol·licituds de servei de manteniment evolutiu
Amb l'objectiu d'optimitzar el flux del manteniment correctiu, el CRG
prioritzarà cadascuna de les sol·licituds de servei assignant-li una de
les següents categories:


Prioritat Alta (Crítica/Urgent)
 l’adjudicatari prepararà un pressupost i una proposta
funcional en un termini màxim de tres dies hàbils des de la
sol·licitud formal.



Prioritat mitjana o baixa
 l’adjudicatari prepararà un pressupost i una proposta
funcional en un termini màxim de sis dies hàbils des de la
sol·licitud formal.

El CRG i l’adjudicatari pactaran per escrit la metodologia del cicle de
vida del manteniment evolutiu, i les garanties a aplicar, a l’inici del
projecte. Qualsevol modificació en aquesta metodologia haurà de ser
pactada de nou i reflectida a la documentació. Com a norma general la
garantia inclourà les reparacions sense cost per al CRG de les
incidències detectades com vinculades a desenvolupaments evolutius
dins del primer mes de la seva posada en producció.
14.- Acompliment dels terminis i correcta execució dels serveis
Sol·licituds de servei de manteniment correctiu
1.
Els treballs de manteniment correctiu evolutiu s’executaran amb
subjecció al que estableixi el contracte. L’adjudicatari restarà obligat al
compliment dels terminis de resposta indicats a l’acord de nivell de
servei.
2.
Si es donés el cas que l’adjudicatari no assignés un recurs a una
sol·licitud de servei correctiu de prioritat crítica en el termini fixat, el
CRG podrà imposar una penalització de fins al 10%de la facturació total
derivada per cada termini. Aquesta penalització es comunicarà a la
reunió de seguiment mensual i es deduirà de la corresponent factura.
3.
Amb independència de les possibles penalitzacions per danys i
prejudicis que es podrien produir, l’ incompliment del termini en les
sol·licituds de servei de prioritat crítica produirà una penalització
progressiva, que s’avaluarà de la manera següent:
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Incidències de prioritat crítica:
- Entre 80 i 90% de consecució: 3 % de l’import de la facturació
del període.
- Entre 70 i 80% de consecució: 5% de l’import de la facturació
del període.
- Menys del 70% de consecució: 10 % de l’import de la facturació
del període
Els retards de més de dues setmanes donaran lloc, en el seu cas, i si
el CRG ho considera adient, a la resolució del contracte. En qualsevol,
l’adjudicatari restà obligat a respondre dels danys i perjudicis que el
CRG s’hagués vist obligat a suportar com a conseqüència de l’
incompliment del termini contractual. En cas de compliment defectuós
de la prestació objecte de l’encàrrec, com poden ser incompliments
dels horaris, de les reunions programades, en els preus o en les
condicions de prestació pactades així com en les condicions
econòmiques o de qualitat dels serveis de Manteniment i, en general,
de les condicions acordades i aprovades per a la realització del servei
objecte de contractació, seran penalitzats amb una quantia econòmica
igual al 2% de l’import mensual. Aquesta mateixa penalització
s’imposarà en el supòsit d’incompliment dels compromisos o, en el seu
cas de les condicions especials d’execució, en virtut de les quals
l’adjudicatari es compromet a dedicar o adscriure determinats mitjans
personals o materials.
4.
L’import de la penalització no exclou la indemnització de danys
i perjudicis a què puguin tenir dret els destinataris identificats en la
clàusula quarta originats pels incompliments de l’adjudicatari.
5.
Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista
s’estarà al que disposa l’article 213.2 del TRLCSP.
Sol·licituds de servei de manteniment evolutiu
1.
Els treballs de manteniment evolutiu s’executaran amb subjecció
al que estableixi el contracte. L’adjudicatari resta obligat al compliment
dels terminis parcials del contracte que es fixin en cada cas d’acord
amb les dues parts.
2.
Si en arribar a l’expiració de qualsevol termini total o parcial de
lliurament d’un manteniment evolutiu, l’adjudicatari incorregués en
mora per causes que se li poguessin imputar o quan l’adjudicatari, per
causes imputables a ell mateix, incompleixi l’execució parcial de les
prestacions, el CRG, indistintament podrà imposar una penalització d’1
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a 4 % de la facturació total derivada per cada termini. Aquesta
penalització es comunicarà a la reunió de seguiment mensual i es
deduirà de la corresponent factura.
3.
Amb independència de les possibles penalitzacions per
incompliment dels terminis parcials que es podrien produir, l’
incompliment del termini final de lliurament del pressupost o del
termini final de lliurament del propi evolutiu produirà una penalització
progressiva, que s’avaluarà de la manera següent:
-

Entre 80 i 90% de consecució: 3 % de l’import de la facturació
del període.
Entre 70 i 80% de consecució: 5% de l’import de la facturació
del període.
Menys del 70% de consecució: 10 % de l’import de la facturació
del període

En qualsevol cas, l’adjudicatari resta obligat a respondre dels danys i
perjudicis que el CRG s’hagués vist obligat a suportar com a
conseqüència d’incompliment del termini contractual.
S’estableix la cobertura del servei estàndard per part del proveïdor en
8h diàries tots els dies laborals, segons el calendari oficial de Barcelona
durant tota la duració del servei.
15 Propietat intel·lectual
Els documents que elabori l’empresa adjudicatària com a conseqüència
de la prestació d’aquests serveis seran propietat del CRG a tots els
efectes, sense que el adjudicatari pugui conservar-los, ni obtenir-ne
còpies o facilitar-los a terceres persones sense l’autorització expressa
del CRG.
16.- Qualitat del servei
Per la importància que tenen en l’objectiu final que es pretén, els dos
paràmetres tindran la consideració de crítics quant a la qualitat del
servei:


Incidències correctives resoltes per mes: definit com el número
de intervencions realitzades en un mes que inclourà tant els
diagnòstic de les incidències com la resolució de les mateixes
quan es tracta de customitzacions.
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Manteniments evolutius
satisfactòriament.

realitzats

per

mes

i

implantats

Barcelona, 14 de juny de 2016
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