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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. Objecte
És objecte d’aquesta contractació el servei de manteniment del sistema SAP de
l’empresa pública Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A.
Lots: NO
No és possible dividir la present contractació en lots, ja que cal executar el
manteniment de forma global.
CPV: 50324100-3- Serveis de manteniment de sistemes.
B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu:
El preu es determina en una quota fixa i en una quota variable. El detall del sistema de
determinació del preu del contracte es troba contingut a l’informe de necessitat.
•

Manteniment preventiu i correctiu. (quota fixa)
Per fer el càlcul d’aquest concepte s’han utilitzat preus mitjos de mercat que
s’estimen en 40€/h (iva no inclòs) , existint perfils de consultors que tenen
preus superiors i inferiors al mig, segons la seva certificació o/i experiència. En
l’anàlisi es determina que el preu mig per jornada de 8 hores en l’atenció
remota i possible presencial seria aproximadament de 320€.

Segons les dades de dedicació del servei 2018-2019 pel manteniment correctiu
i preventiu ha estat de 354 jornades. Es preveu un increment del 10% de
jornades degut a l’atenció de correctius i preventius dels nous evolutius i
projectes que es desenvoluparan entre 2020 i 2022. Les jornades totals
previstes serien 389 (3.112 hores anuals).

Per tant el producte dels dos conceptes donaria el següent import pel
manteniment preventiu i correctiu: 124.480,00 € (iva no inclòs) per any.

•

Manteniment evolutiu (quota variable)
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Per fer el càlcul d’aquest concepte s’han utilitzat els preus mitjos de mercat. En
l’anàlisi es determina que el preu mig per jornada de 8 hores en l’atenció
remota i possible presencial seria aproximadament de 320€.

Es preveu un consum de 400 jornades anuals (3.200 hores anuals) en
evolutius, segons l’experiència de SEM i la previsió de canvis a realitzar cada
any de contracte.

Per tant el producte dels dos conceptes donaria el següent import pel
manteniment evolutiu: 128.000€ (iva no inclòs) per any.

Aquesta borsa d’hores es consumirà a mesura que s’acordin i es realitzin els
evolutius.

La determinació del preu del contracte es troba justificada a l’informe de necessitat.
B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:
a) Valor Estimat del contracte:
Pressupost base de licitació sense IVA: 252.480,00 €
Modificacions: 50.496,00 € (20%)
Pròrrogues: 252.480,00 €
Total VALOR ESTIMAT: 555.456,00 €

B3. Pressupost base de licitació:
Pressupost base de licitació sense IVA: 252.480,00 €
IVA al 21%: 53.020,80 €
Total pressupost base de licitació amb IVA: 305.500,80 €
B4 Sistema de pagament:
L’empresa adjudicatària emetrà una factura mensual, on es reflectirà la quota fixa del
servei i una quota variable segons la relació d’hores consumides per evolutius
(acompanyats d’una còpia de l’acta que acorda el tancament d’un evolutiu i que estigui
creat amb tota la documentació en el SOLMAN).
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Les factures tindran ordre de pagament per part del responsable del contracte una
vegada hi hagi acta acordada i signada de seguiment mensual del manteniment.
Si cal aplicar penalitats, SEMSA realitzarà una diligència on constarà el concepte i
import, i procedirà a realitzar el descompte corresponent en la factura mensual en la
que s’apliqui la penalitat. Tot això un cop s’hagi tramitat el corresponent expedient
contradictori per tal de determinar la responsabilitat del contractista.
C. Existència de crèdit

C1. Partida pressupostària:
D/212000300/4190
C2. Expedient d’abast plurianual: SI. Incoació de la Comissió Executiva de 18 de
desembre de 2019.
Distribució de les anualitats:

2020
2021
Total

Import sense IVA
157.800,00
94.680,00
252.480,00

Import IVA
33.138,00
19.882,80
53.020,80

Import total
190.938,00
114.562,80
305.500,80

D. Termini de durada del contracte
El contracte tindrà una durada d’1 any, des del moment de la signatura del contracte.
Es preveu una pròrroga fins un màxim de 12 mesos.
El termini d’execució s’iniciarà a l’endemà de la signatura del contracte.
E. Variants
No
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: Ordinari
Procediment d’adjudicació: Obert, subjecte a regulació harmonitzada.
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí
Pel que fa a la complementació del DEUC (sobre A), haurà d’estar degudament
emplenat i signat digitalment. Pel que fa a la part IV del DEUC, si el licitador emplena
la secció A “Indicació global relativa a tots els criteris de selecció” de la part IV del
DEUC, no cal que empleni cap altra secció d’aquesta part IV.
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G. Solvència i classificació empresarial
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
Professional

Solvència econòmica i financera
Volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereixi el contracte, referit al millor
exercici dins dels tres darrers disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresari i presentació de les ofertes igual o superior 800.000,00
euros.
Mitjà per acreditar la solvència: Aportar els comptes anuals aprovats i dipositats en el
Registre Mercantil corresponents a l’exercici de volum anual de negoci més elevat dels
tres darrers exercicis esmentats. Els empresaris no obligats a presentar les comptes
en registres oficials podran aportar, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
Solvència tècnica o professional
Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que els
que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de (com a màxim els tres últims
anys), en què s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.
Mínim exigible: L’acreditació d’aquesta solvència tècnica o professional s’efectuarà
mitjançant la relació dels principals serveis efectuats en els tres darrers anys, de igual
o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, amb import anual
acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior al 70 per cent de l’anualitat
mitjana del contracte.
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable.
G2. Classificació empresarial:
CPV del contracte 50324100-3- Serveis de manteniment de sistemes.
L’objecte del contracte està inclòs en l’àmbit de classificació d’algun dels grups i
subgrups de classificació vigents, atenent al codi CPV del contracte
Grup V, Subgrup V-3, categoria 3
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G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte
D’acord amb la definició del servei descrit en el punt 5.13 i 5.14 del PPT, l’estructura
mínima requerida d’equip de manteniment és:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cap de projecte o responsable gestió servei.
Consultor responsable àrea de facturació (SD) .
Consultor responsable àrea gestió de finances (FI, TR, AM, Tercers).
Consultor responsable àrea gestió de comptabilitat pressupostària (EAPS).
Consultor responsable àrea gestió de comptabilitat analítica (CO).
Consultor responsable àrea gestió de contractació (RM, PPS i SRM).
Consultor responsable àrea gestió de compres (MM) .
Consultor responsable àrea gestió manteniment (PM) i Magatzems (MM).
Consultor responsable àrea administració de sistemes, solution manager,
suport tècnic i integracions.

Per la prestació del servei objecte del contracte, el licitador s’ha de comprometre a
adscriure un cap de projecte o responsable de gestió de servei i, com a mínim, un
responsable a cadascuna de les àrees a les quals s’ha fet referència, tot i que la
dedicació no ha de ser exclusiva, ja que la dedicació s’estableix per una determinada
cobertura horària, un abast de servei, uns compromisos de nivell de servei, qualitat
del servei i planificació d’evolutius del sistema.
Els licitadors es comprometen a dedicar i adscriure a l’execució del contracte els
mitjans personal i materials necessaris per efectuar les funcions objecte del contracte.
Motiu pel qual pot proposar més d’un responsable per àrea o un mateix responsable
per diferents àrees en funció de la seva experiència. Addicionalment a aquesta
estructura mínima podrà adscriure altres consultor SAP, tècnics SAP i administradors
de sistemes SAP per donar cobertura al servei sota la coordinació dels responsables
d’àrea.

Perfils mínims a considerar i requisits mínims per cada perfil:
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Cap de projecte o responsable gestió del servei
•

•
•
•

Màxim responsable operatiu del contracte junt amb el responsable del servei
designat per SEM. Coordina l’execució del servei i la coordinació dels equips
tècnics del servei.
Experiència en gestió de projectes SAP, d'implantació i/o manteniment per a
Sector Públic de més de 5 anys.
Coneixements de metodologia SAP Activate.
Titulació Superior.

Consultor responsable àrea
•

•

•
•

Interlocutor únic amb usuari clau de la seva àrea de responsabilitat al qual se li
assignaran les peticions de la seva àrea, que resoldrà o derivarà i assignarà a
altres equips sota la seva responsabilitat i coordinació. Junt amb el responsable del
servei es responsable de coordinar-se amb altres responsables d’àrea en cas de
sol·licituds mixtes. Cada àrea del servei es pot correspondre amb un mòdul o
conjunt de mòduls.
Experiència en el mòdul o conjunt de mòduls de la seva àrea en projectes
d’implantació i/o manteniment de sistemes SAP per a Sector Públic de més de 5
anys.
Certificat SAP en algun dels mòduls de la seva responsabilitat.
Titulació Superior.

Mitjà d’acreditació: presentació certificats SAP, titulacions i declaració responsable,
que es presentarà en fase de classificació.
Els currículums han d’anar al sobre B per poder valorar l’experiència.
H. Criteris d’adjudicació
Aquesta licitació conté criteris d’adjudicació que valoren la qualitat del servei, pel que
pren especial rellevància l’experiència de l’equip proposat per l’execució del servei per
tal de garantir-la.
Es considera imprescindible que l’oferta presentada per qualsevol licitador acrediti un
mínim de qualitat en aquells criteris que depenen de judicis de valor per la qual cosa
s’exclouran aquelles ofertes que obtinguin menys de un 50% de la puntuació màxima
possible d’aquest apartat.
Es proposen els següents criteris de valoració, vinculats amb l’objectiu del contracte:

A) CRITERIS QUE DEPENEN DE JUDICIS DE VALOR
La valoració de les ofertes tindrà en compte la qualitat en la manera d’oferir
el servei. La puntuació total en aquest apartat serà, com a màxim, de

49
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QUARANTA NOU (49) punts. La puntuació es distribuirà segons s’indica.

El licitador quedarà exclòs de la licitació
quan la puntuació que
aconsegueixi en aquest apartat de Criteris que Depenen de Judicis de Valor
sigui inferior al 50% de la seva puntuació màxima (49 punts).

Model de servei

10

Aquest apartat es valorarà amb un màxim de DEU (10) punts.

En el PPT es descriuen per cadascun dels subcriteris els requeriments. Els
licitadors han de proposar de forma clara, detallada i amb la major concreció
possible, per cadascun dels subcriteris, la organització del servei, els
procedeiments de treball i la metodología a aplicar.
En aquest criteri es valorarà la qualitat de les propostes dels licitadors en
relació a cadascún dels elements que es detallen a continuació per assolir
els objectius del servei requerit.

Els punts es ditriburiran de la següent forma:

-

Administració de Sistemes: suport, manteniment correctiu i
preventiu (3 punts)
Suport a l’usuari (excepte adminitració de sistemes) (2 punts)
Manteniment correctiu, preventiu (excepte adminitració de
sistemes) (2 punts)
Manteniment evolutiu (3 punts)

Aquesta valoració serà per cadascun dels punts:

-

Excel.lent: 100% de la puntuació.
Bona: 65% de la puntuació.
Acceptable: 35 % de la puntuació.
Insuficient: 0% de la puntuació.

Model gestió i relació

5
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Aquest apartat es valorarà amb un màxim de CINC (5) punts.

El licitadors han de realitzar una proposta detallada de la gestió del servei i
model de relació ( en tots els nivells) per tal de garantir el model de servei
definit, el compliment del procediments i nivells de servei.

Els punts es distribuiran de la següent manera:

-

Control i seguiment: organització, procediment, metodologia,
eines i documentació pel control i seguiment del servei. Es
valorará el contingut i l’adaptació al servei de les propostes per
garantir els objetius requerits (4 punts)
Aquesta valoració serà per cadascun dels punts:

o Excel.lent: 100% de la puntuació. Garanteix de manera
excelent els objectius.
o Bona: 50 % de la puntuació. No concreta o no es tan idònea
per garantir les objetius.
o Insuficient: 0% de la puntuació. Propostes insuficients.

-

Procediment de relació i coordinació del licitador amb tercers
que desenvolupin projectes que puguin afectar el sistema SAP
del SEM durant la durada del contracte. Es valorarà la
compatibilitat, flexibilitat i transparència d’aquesta coordinació
(1 punt)
Aquesta valoració serà per cadascun dels punts:

o Excel.lent: 100% de la puntuació.
o Bona: 50 % de la puntuació.
o Insuficient: 0% de la puntuació.

Equip de treball

15
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Aquest apartat es valorarà amb un màxim de QUINZE (15) punts.
Per la seva valoració es tindrà en compte les capacitats del personal dedicat
al servei solicitat en la present contractació. En concret es valorarà
l’expertesa addicional a la mínima exigida de l’equip proposat per l’execució
del contracte d’acord amb els treballs realitzats previament i que més
s’assemblin a l’objecte d’aquest contacte, sector i ámbit.
Per la valoració d’aquest criteri els licitadors hauran d’emplenar el quadre
que s’adjunta al model d’oferta indicant els anys addicionals d’experiència
dels perfils que adscriuran al contracte. Només es valorarà l’experiència
addicional si aquesta està relacionada amb l’objecte contractual i es
correspon al sector públic i/o a l’àmbit sanitari.
S’aportarà taula resum adjunta i detall del currículum de l’equip adscrit a
l’execució del servei:

Els punts es distriburiran de la següent forma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cap de projecte o responsable gestió servei, màxim 2 punt.
Consultor responsable àrea de facturació (SD) , màxim 2 punts.
Consultor responsable àrea gestió de finances (FI, TR, AM, Tercers),
màxim 1 punt.
Consultor responsable àrea gestió de comptabilitat pressupostària
(EAPS), , màxim 2 punts.
Consultor responsable àrea gestió de comptabilitat analítica (CO),
màxim 1 punt.
Consultor responsable àrea gestió de contractació (RM, PPS i SRM)
, màxim 2 punts.
Consultor responsable àrea gestió de compres (MM), màxim 1 punt.
Consultor responsable àrea gestió manteniment (PM) i Magatzems
(MM), màxim 2 punts.
Consultor responsable àrea administració de sistemes, solution
manager, suport tècnic i integracions, màxim 2 punts.

La puntuació s’atorgarà per a cada subcriteri de la següent manera:
•

De 1 i 2 anys addicionals: 25% de la puntuació.
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•
•

Més de dos anys i fins 4 anys addicionals: 60 % de la puntuació.
Més de 4 anys addicionals: 100% de la puntuació

Com no s’exigeix un nombre determinat de professionals a adscriure, en cas
que els licitadors ofereixin més d’un professional per a l’execució del
contracte en cada posició la distribució de punts per cada subcriteri serà
proporcional al nombre de professionals proposat i es valoraran
individualment.

Model de transició del servei

9

Aquest apartat es valorarà amb un màxim de NOU (9) punts.
Els licitadors han de realitzar una proposta amb una descripció detallada
amb la metodologia, planificació, procediments, dedicació en l’acollida,
prestació i devolució del servei.
Es valorarà aquella proposta que minimitzi l’impacte en el servei garantint la
seva qualitat.
Els punts es distribuiran de la següent forma:
-

Excel.lent: 100% de la puntuació. Detallada i imínim impacte.
Bona: 65% Detallada i amb més impacte.
Regular: 35%: No detallada i amb més impacte.
Insuficient: 0% No detallada i amb molt impacte.

Millores
Aquest apartat es valorarà amb un màxim de DEU (10) punts.

Es valoraran les següents millores, que els licitadors hauran de detallar
sense increment de cost del servei:
- Propostes vinculades a la millora continua de la usabilitat,
coneixement del sistema i d’explotació de dades per part dels usuaris
claus funcionals i de sistemes. (2 punts)
- Propostes d’evolució funcional, tecnològica i normativa del sistema
aplicables al SEM, amb un dimensionament temporal aproximat.(6
punts)
- Propostes de serveis d’acompanyament, assesorament i suport

10
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expert respecte del sistema SAP (2 punts)
Aquesta valoració serà:
-

-

-

Excel.lent: 100% de la puntuació. Propostes més complertes,
detallades i considerades per SEM addients i aplicables en la seva
totalitat.
Bona: 65% de la puntuació. Propostes complertes, detallades i
considerades per SEM addients i aplicables en un grau elevat.
Acceptable: 35 % de la puntuació: Propostes complertes, detallades
i considerades per SEM addients i aplicables en un grau baix.
Insuficient: 0% de la puntuació. Propostes no complertes, detallades
i considerades per SEM no addients ni aplicables.
51

B) CRITERIS VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
La valoració de les ofertes tindrà en compte aspectes econòmics associats.
La puntuació total en aquest apartat serà, com a màxim, de CINQUANTA
UN (51) punts. La puntuació es distribuirà segons s’indica.

51

OFERTA ECONÒMICA
Puntuació:

51 punts

El licitador haurà d’indicar el preu de la seva oferta econòmica, incloent
totes les despeses necessàries per a dur a terme el servei durant tota la
vigència del contracte.
Es valorarà l’oferta econòmica que s’ofereixi pels serveis que són objecte
del contracte durant el termini d’1 any.
1.-La oferta económica per la quota fixa: Màxim licitació sense IVA
124.480,00 euros.

35

2.-La oferta económica per lo quota variable: Màxim licitació sense IVA es 16
de 40 €/hora.
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El preu que es presenti per hores d’evolutius multiplicat pel número d’hores
previstes anualment (3.200 hores) serà el resultat de l’oferta econòmica del
licitador per la part de manteniment evolutiu funcional.

Qualsevol proposta que superi els imports màxims de qualsevol dels
conceptes sol·licitats, o el de la totalitat de la licitació, serà exclosa del
procés d’avaluació.

Total

I.

100

Criteris per a la determinació de
anormalment baixes. (a tots els lots)

l’existència

d’ofertes

Les ofertes podran ser considerades anormals o desproporcionades en els casos en
què acumulativament es donin les següents dues circumstàncies (a + b)
a. En relació a l’oferta econòmica:
• En el cas que hi hagi un únic licitador, quan l'oferta estigui un 15% (o més) per
sota del pressupost base de licitació.
• En el cas que es presentin 2 ò 3 licitadors, quan les ofertes estiguin un 10% (o
més) per sota del promig (P) de les ofertes presentades.
• En el cas que es presentin 4 ò més licitadors, si existeixen ofertes que estiguin
un 15% (o més) per sobre del promig (P1) de les ofertes presentades, en aquest
cas, es procedirà al càlcul d’un nou promig (P2) només amb les ofertes no
incloses en el supòsit anterior i seran considerades anormals aquelles que
estiguin un 15% (o més) per sota de P2.
(Aquesta fórmula s’aplicarà per cadascun dels subcriteris de l’oferta econòmica,
en cas que existeixin. En aquest cas, s’entendrà que concorre la primera
circumstància i es procedirà a analitzar si concorre la circumstància b).
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b. En relació a la resta de criteris (criteris no quantificables automàticament i
resta de criteris valorables de forma automàtica diferents a l’oferta
econòmica)
• En el cas que hi hagi un sola oferta quan la puntuació obtinguda sigui inferior
en 15 unitats percentuals respecte de la màxima puntuació dels criteris.
• Si n’hi ha 2 ò 3, quan la puntuació total obtinguda en els mencionats criteris
sigui inferior en més de 10 unitats percentuals al promig de les puntuacions
obtingudes de les ofertes presentades i admeses.
• Si n’hi ha 4 o més i existeixen puntuacions que siguin superiors a l’esmentat
promig (P1) en més de 15 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’un nou
promig (P2) només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat i seran
considerades anormals aquelles que estiguin un 15% (o més) per sota de P2.
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les
empreses proposades com adjudicatàries
No s’aplica
K. Garantia provisional
No
L. Garantia definitiva
Sí:
La garantia definitiva serà del 5% del pressupost base de licitació.
Forma de constitució: D’acord amb el plec de clàusules administratives.
M. Condicions especials d’execució
És condició especial d’execució del contracte que es compleixi en tot moment el
conveni col·lectiu sectorial i territorial que li sigui d’aplicació als treballadors que puguin
desenvolupar tasques a l’empara d’aquest contracte.
Aquesta condició té al mateix temps el caràcter d’obligació contractual essencial, i el
seu incompliment pot donar lloc a la resolució del contracte.
El contractista resta sotmès a la normativa nacional i de la Unió Europea sobre
protecció de dades.
N. Modificació del contracte prevista
Sí. Es preveu una possible modificació de contracte vinculada al manteniment evolutiu
en global.
La modificació vinculada al manteniment evolutiu es preveu per donar resposta la
necessitat d’evolució tècnica a l’evolució del negoci i al compliment de les noves
normatives que s’aprovin en la durada del contracte.

Aquest quadre de característiques ha estat informat favorablement per l’Assessoria Jurídica del Servei Català
de la Salut en data 21 de febrer de 2020

El cost d’aquestes modificacions s’estima amb un import màxim del 20% del preu
inicial del contracte.
O. Cessió del contracte
No

P. Subcontractació
No, perquè la prestació del contracte requereix d’una alta especialització tècnica i el
proveïdor es compromet a l’adscripció concreta d’uns determinats perfils.
Q. Revisió de preus
No s’aplica
R. Termini de garantia
Sí
Termini: Durant la vigència del contracte.
S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les
empreses adjudicatàries
No s’aplica
T. Programa de treball
No s’aplica
T. Òrgan de contractació
Consell Administració de SEM, SA
V. Penalitats
Sense perjudici de la facultat de SEM de resoldre el contracte per incompliment,
d’acord amb la normativa vigent en matèria de contractació administrativa, es marquen
les següents penalitats:
•

Aplicació de les penalitats segons la taula de ANS (Acord de nivell de servei)
que s’aplicarà sobre la facturació trimestral (període d’avaluació).

ANS
Temps màxim atenció
Temps màxim atenció
Temps màxim atenció
Temps resolució
Temps resolució
Temps resolució
Incidències reobertes
Desplegament en productiu amb
errors

Prioritat

Objectiu

Alta
Mitja
Baixa
Alta
Mitja
Baixa

15 min
1 hora
1 hora
4 hores
8 hores
24 hores
5% màxim
1% màxim

2%
1%
1%
2%
1%
1%
1%

Periòde de
medició
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral

2%

Trimestral

Cumpliment Penalització
>=95%
>=95%
>=95%
>=95%
>=95%
>=90%

Nº icidències
min comput
5
5
5
5
5
5
5
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El còmput per avaluar els ANS serà trimestral.
•
•

Temps màxim atenció: Temps des de que se li assigna tiquet per Service Desk
al nivell 2 fins que l’adjudicatari el comença a treballar.
Temps màxim resolució: des de que se li assigna tiquet per Service Desk al
nivell 2 fins que l’adjudicatari el soluciona (còmput de temps mesurat quan la
incidència està en mans de l’adjudicatari).
Per calcular-la, es sumaran tots els percentatges dels indicadors que
incompleixen i s’aplicarà sobre la facturació trimestral.
Es tindrà en compte a l’hora d’aplicar penalitats el fet de que és possible que
no hi hagi temps de solapament pel traspàs de coneixement, i per tant que es
puguin demorar els terminis previstos en els ANS. Perquè no hi hagi cap
problema, el sistema de control del que es poden derivar penalitzacions no
començarà a aplicar-se fins el segon trimestre del contracte.
L’aplicació de les penalitats serà a decisió del SEM, i aquestes no seran
aplicades de forma automàtica. Es tindrà en consideració la satisfacció del
funcionament global del servei, així com l’esperit resolutiu de l’adjudicatari.

En el cas que l’import de penalització d’aquests conceptes acumuli el 10% del valor
d’adjudicació anual, es podrà procedir a la finalització del contracte.
W. Obligacions contractuals essencials
Les següents condicions es consideren d’obligació contractual essencial:
•
•
•

•
•

•

El contractista només pot destinar les dades de forma exclusiva a les finalitats
indicades a l’apartat “protecció de dades”.
El contractista resta sotmès a la normativa nacional i de la Unió Europea sobre
protecció de dades.
L’adjudicatari ha de presentar abans de la formalització del contracte, una
declaració sobre on estan ubicats els servidors i des d’on es prestaran els
serveis associats a aquests. Igualment haurà de comunicar qualsevol canvi en
les dades facilitades.
El contractista haurà de complir amb els acords de nivell de servei (ANS) que
es publiquen en el PPT.
El contractista ha d’assignar de forma estable d’un interlocutor fix al llarg del
període de prestació del contracte amb coneixements del model funcional i
tècnic del SEM
El contractista ha de garantir l’estabilitat de l’equip de treball, és a dir, ha
d’haver-hi els mínims canvis de recursos assignats. Només es permet la rotació
del personal dins del propi equip, sense superar un màxim d’un 20% dins del
període de vigència del contracte, exceptuant casos de força major.
L’adjudicatari resta obligat a mantenir durant l’execució del contracte els perfils
professionals requerits i, en el seu cas, els continguts a la seva oferta. El canvi
de consultor assignat es produirà per aprovació del SEM. L’adjudicatari haurà
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d’invertir el temps necessari per rebre el coneixement del servei i el sistema
SAP, així com transferir-ho al final del contracte, sense cap cost addicional pel
SEM amb plenes garanties de continuïtat del servei.
•

El contractista resta obligat a realitzar reunions mensuals presencials de
seguiment i a presentar tota la informació relativa al servei de manteniment,
així com la justificació de l’execució de borsa d’hores d’evolutius.

L’incompliment d’aquests punts podria ser causa de resolució del contracte.
X. Modificació i/o resolució del contracte per aplicació de mesures d’estabilitat
pressupostària.
D’acord amb allò que Disposició Addicional Primera de la Llei 5/2017, de 28 de març,
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, el/s contracte/s administratiu/s
objecte d’aquesta licitació podran ser modificats o resolts per l’aplicació de mesures
d’estabilitat pressupostària.
Aquestes modificacions han de justificar-se per raons d’interès públic d’acord amb allò
previst a la LCSP, amb l’abast que resulti de les mesures d’estabilitat pressupostària a
aplicar, i els efectes que determini la legislació vigent aplicable.
Y. Protecció de dades
S’habilita el (contractista), encarregat del tractament, per tractar per compte de (òrgan
de contractació), responsable del tractament, les dades de caràcter personal
necessàries per prestar el servei.
Si: ☒

No: ☐

L’adjudicatari pot accedir a dades personals de salut (tindrà accés a les dades
d’incidents amb els que factura el departament facturació). També tindrà accés a
dades personals i dades de pagament/cobrament de tercers amb els que SEM manté
algun tipus de relació d’acord amb la seva activitat.
Per aquest motiu, cal mantenir la confidencialitat, durant i després de l’execució del
contracte, de tota la informació a la qual es pugui tenir accés durant el
desenvolupament de la prestació del servei. Les persones que pertanyin a l’equip de
treball, independentment de la seva funció, quedaran subjectes al compromís de
confidencialitat que s’estableix per a l’adjudicatari.
Els tractaments a realitzar per donar compliment a les finalitats del contracte poden
consistir en:
_ Recollida
_ Estructuració

_ Registre
_ Modificació
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_ Conservació
_ Consulta
_ Difusió
_ Acarament
_ Supressió
_ Comunicació

_ Extracció
_ Comunicació per transmissió
_ Interconnexió
_ Limitació
_ Destrucció

Z. Responsable del contracte
Per part del SEM la responsable del contracte serà María Teresa Guardia Segarra.
Z1.Mesa contractació:
President: Senyor Joan Ardiaca, Adjunt a Gerència.
Suplent: Senyor Daniel Gallart, Cap de facturació, Comptabilitat i Pressupost.
Representant de l’assessoria jurídica del Servei Català de la Salut: Senyora Sandra
Pallarès, lletrada del Servei Català de la Salut
Suplent: Senyora Marta López, lletrada del Servei Català de la Salut.
Titular de l’òrgan de control intern: Senyor Jordi Arqué.
Suplent: Sra. Olga Ballesteros.
Vocal: Senyor Fernando García, Cap de Qualitat i Marqueting.
Suplent: Senyor Salvador Cerezo
Actuarà com a Secretari de la Mesa, amb veu però sense vot, el Senyor Màrius Garcia
i Andrade, cap de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació del SEM i com a
secretària suplent la Senyora Marta Jam, lletrada de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i
Contractació del SEM.

