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DADES A COMUNICAR EN EL PERFIL DEL CONTRACTANT |
PETICIÓ D’OFERTES PER A CONTRACTES MENORS



DADES OFERTA*

1. DIRECCIÓ / DEPARTAMENT QUE SOL•LICITA ELS SERVEIS, SUBMINISTRAMENTS O LES
OBRES.
Direcció de Qualitat i Seguretat / Departament de Comunicació
2. TÍTOL OBJECTE DEL CONTRACTE.
Automatització de la càrrega de dades d’usuaris, serveis i aplicacions al site CRM DYNAMICS
del IMI, per a executar campanyes i anàlisi de percepció de qualitat del servei proveït per l’IMI.
3. DESCRIPCIÓ DETALLADA DELS SERVEIS/SUBMINISTRAMENTS O OBRES QUE ES VOLEN
CONTRACTAR.
L’ objecte de la present contractació és l’elaboració dels fitxers necessaris seguin les plantilles
normalitzades facilitades per l’equip de desenvolupament de la Direcció d’Atenció Ciutadana
(DAC). Per fer possible la carregar d’usuaris TIC i els diferents atributs assignats als usuaris en
les bases de dades del CRM Dynamics del IMI.
Les diferents dades necessàries per construir els arxius de carrega segons els formats de les
plantilles estan distribuïdes per diferents bases de dades (BD) dels diferents sistemes
d’informació del Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona (IMI) .
Es per això que el que es demana el disseny d’un procés ETL (Extreure, Transformar i Carregar)
que te com a finalitat la generació dels arxius necessaris per crear i mantenir actualitzades les
dades del CRM del IMI .
Així doncs l’obre objecte del menor inclou les següents activitats:


Creació del procés d’extracció i carrega de dades d’usuaris d’actius TIC del Ajuntament
de Barcelona al SI CRM (IMI comunicació 360).
Document explicatiu de tot el procés tècnic, de gestió i govern del conjunt de dades.
El procediment haurà de fer referencia: com accedir a les dades, període de vigència,
programació d’extraccions, responsables...
o Bases de dades origen.
Son bases de dades externes als sistemes d’informació (SI) de Qualitat i
Seguretat, on es te accés de consulta o lectura i son l’objecte de les
exportacions dels camps necessaris per muntar els arxius d’usuari i els seus
atributs assignats. Principalment les base de dades (BD) son:
 Directori Actiu (Microsoft)
 Per extreure les aplicacions assignades a usuaris, poden haver
d’altres atributs que pugin ser interesants exportar.
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ControlUser (BD desenvolupada per l’IMI)
 Assignació de permisos per usuari a les aplicacions, ens
permet conèixer quins usuaris tenen accés a certes
aplicacions.
 EasyVista (producte)
 S’accedeix aquesta aplicació per obtenir la informació referent
a Usuaris, Serveis, Sistemes d’informació i aplicacions.
o Arxius propietat de la Direcció de Qualitat i Seguretat, son arxius generats per
personal de gestió que permeten relacionar atributs de persones amb els
usuaris TIC.
 Arxiu Organigrama XLS.
 Document mantingut manualment per la Direcció de Qualitat i
Seguretat on es mostra tot l’organigrama del Ajuntament de
Barcelona amb dependències , gerències i direccions.
 Arxiu VIP’s (Llista Sharepoint)
 Arxiu en SharePoint mantingut per servei de tutors o s’indica
quins usuaris necessiten una atenció especial.
Un cop s’obtinguin les dades, preferiblement d’un procés automatitzat i sistemàtic
començarà el procediment de transformació o conversió:
o Transformació de les dades.
Durant l’extracció o posteriorment es necessari un procés de transformació de
les dades, cal pensar que les diferents dades han de ser processades i
convertides a valors normalitzar que permeti la seva relació en l’eina
d’integració amb la finalitat de formar una sola BD necessària per la creació
del model de dades proposat per la DAC per poder generar els quatre arxius
necessaris per la carrega de dades al CRM IMI.
El procés final ha de ser capaç de generar quatre fitxers amb l’estructura següent_
o Generació dels arxius per la carrega al CRM, aquest arxiu s’haurà de generar
en format XML o en el seu defecte XLS, per que sigui compatible amb el
sistema d’importació del CRM Dynamics
(‘ * ‘ vol dir camp obligatori per cada registre).
 Treballador IMI
Arxiu que carregarà les dades bàsiques dels usuaris de l’Ajuntament de
Barcelona al CRM IMI, aquest ha de contenir els camps:
 Nom: * nom del treballador.
 Primer Cognom: * Primer cognom del treballador.
 Segon Cognom : * Sego cognom del treballador
 Correu electrònic: * Correu únic per treballador, doncs es
considera clau primària en el CRM DAC
 Telèfon Fix: Text
 Telèfon Mòbil: Text
 Consentiment de dades: *Ha de ser per tots aquest valor
CONSENT
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Origen: * Ha de ser aquest valor EXCEL doncs fa referencia a
l’origen de les dades.
En els camps del nom i cognom caldrà fer una eina de separació doncs
en l’origen de la BD d’usuari esta tot concatenat, esta previst que
l’origen d’aquest arxiu sigui l’Easyvista més arxiu Organigrama2016.xls.
Els camps han estat requerits per l’equip de desenvolupament del
CRM de la DAC.
Dades complementàries IMI
Arxiu que complementa les dades bàsiques d’usuari.
 Ciutadà: * Correu electrònic del treballador
 Matrícula: * La identificació de l’usuari en la xarxa del IMI,
matricula o ID.
 Adreça : Text, l’adreça física del treballador.
 Tipus treballador: *Solament poen ser T1, T2, T3, T4, T11 o G1
 Dependència: Text
 Estructura CP: Text
 Gerència: Text
 Àrea: Text
 VIP: SI / NO
 Stakeholder: SI / NO
Esta previst que l’origen d’aquest arxiu sigui l’Easyvista, Arxiu de VIP’s,
més arxiu Organigrama2016.xls.
Els camps han estat requerits per l’equip de desenvolupament del
CRM de la DAC.
Atribut
Es l’arxiu que generem amb les aplicacions, sistemes d'informació,
actius TIC que posteriorment s’assignaran als treballadors de
l’Ajuntament de Barcelona
Codi atribut: En la primera càrrega s’ha de deixar en blanc, ja que es el
CRM DAC el que generarà el codi d’atribut
Atribut:* Text, nom que rep l’atribut
Propietari:* Text, ha de ser Comunicació
Tipus:* Ha de ser per tots els camps Intern
Descripció de l’atribut: Text opcional
Atribut Principal: Text, nom d’una solució, SI, Aplicació ... pare ja
definida en un altre atribut anterior.
Esta previst que l’origen d’aquest arxiu sigui l’Easyvista, DA,
ControlUser... Els camps han estat requerits per l’equip de
desenvolupament del CRM de la DAC.
Atributs Ciutadà
Arxiu que assigna atributs (aplicacions, SI, Serveis...) als usuaris.
Nom atribut: * Text, nom del atribut que té aquest ciutadà ha de
coincidir amb el nom del atribut de l’arxiu Atribut.
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Codi atribut: En la primera càrrega s’ha de deixar en blanc, ja que es el
CRM DAC el que generarà el codi d’atribut
Correu electrònic: * Correu electrònic del treballador, es el camp clau
dins el CRM.
Origen: * Ha de ser aquest valor EXCEL doncs fa referencia a l’origen
de les dades.
Estat: * Ha de ser aquest valor Actiu en tots els registres.
Owner:* Ha de ser aquest valor Comunicació IMI per tots els registres.
Esta previst que l’origen d’aquest arxiu sigui l’Easyvista, DA,
ControlUser... Els camps han estat requerits per l’equip de
desenvolupament del CRM de la DAC.

Plantilles DAC (visibles en el format Word)

Treballador IMI.xml



Dades complementàries IMI.xml

Atribut.xml

Atributs Ciutadà.xml

Durant el desenvolupament es contemplaran les activitats següents:
o Activitat d’anàlisis i de disseny
Seran objecte d’aquest menor les activitats d’anàlisi de requeriments
funcionals i tècnics d’escrites anteriorment.
S’inclouen les activitats de disseny, tant tècnic com funcional, de la solució
aportada, per cobrir les necessitats detectades, El disseny final inclourà la
documentació pe la seva correcte implementació.
o Activitats de desenvolupament.
L’activitat de desenvolupament inclourà la codificació en el llenguatge de
l’aplicació escollida per fer el ETL, les proves unitàries de cadascun dels
desenvolupaments necessaris, i la documentació tècnica. Així com totes les
activitats d’integració amb els sistemes existents.
o Activitats Implantació
Els serveis d’adaptació i de configuració de les diferents funcionalitats de la
solució adoptada a les necessitats especifiques d’aquest menor, la realització
de prototip i la carrega de les dades per la seva validació funciona.
Incloent les activitats de exportació i carrega final d’arxius.
o Activitats de proves
Es objecte d’aquest menor dins d’aquesta activitat el disseny,
desenvolupament, el suport, la gestió i el seguiment de les proves tant
d’integració, unitàries, e volum i d’adaptació del desenvolupament posat a
producció.
Aquestes proves estaran orientades a l’assegurament del correcte
funcionament en la seva totalitat del desenvolupament i configuració que
formaran el conjunt d’activitats i integracions del procés ETL.
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o

Manteniment
L’adjudicatari acceptarà donar suport a la post-implantació durant el període
de garantia establerta en l’oferta, a fi de cobrir i assegurar l’estabilitat dels
desenvolupaments funcionals posats en producció.

4. TEMPS D’EXECUCIÓ DELS SERVEIS/SUBMINISTRAMENTS/OBRES (durada màxima 1 any)
DATA INI : Aquest contracte tindrà vigència a partir del dia següent a la seva adjudicació.
DATA FINALITZACIÓ: 29/12/2017

5. REQUISITS A VALORAR (qualitat, seguretat, ANS, preu, reducció en la durada, ...)
L’empresa haurà de certificar que l’equip presentat per executar l’abast del contracte esta
certificat en:






ITIL Managing Across the Lifecycle Certificate (MALC)
ScrumManager certified
Microsoft Dynamics CRM 2016 Online Deployment. Microsoft MB2-710
Microsoft Dynamics CRM 2016 Installation. Microsoft MB2-711
Microsoft Dynamics CRM 2016 Customization and Configuration. Microsoft MB2-712

La valoració serà relativa al preu ofert.
La puntuació serà de 100 punts que s’atorgaran de manera proporcional a l’import ofert pels
licitadors.
Els punts s’atorgaran en funció de la següent fórmula:

On
PB =

pressupost net de licitació

On =

oferta econòmica concreta de cada licitador (IVA exclòs)

Ot =

oferta econòmica més baixa admesa a licitació (IVA exclòs)

P=

Puntuació màxima

6. PRESSUPOST (Import base, sense IVA)
16.500 €
7. MAIL/TELÈFON PERSONA DE CONTACTE DE L’IMI (tècnic/ responsable de contracte)
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El contacte és David Hernaiz Alzamora
8. DIES (HÀBILS) DE PUBLICACIÓ AL PERFIL DEL CONTRACTANT
5 dies



LLOC I FORMAT D’ENTREGA DE LES OFERTES

La documentació es presentarà a la direcció de correu electrònic següent:
imi_ofertes_menors@bcn.cat
No s’acceptaran les ofertes presentades per un altre canal.
Haurà de figurar la menció ‘Proposició econòmica i referències tècniques per al procediment
relatiu al contracte que té per objecte ________, expedient número______ tramitat per l’IMI,
presentada per __________ amb NIF________’.
La documentació que caldrà aportar serà la següent:
1- l’oferta econòmica signada pel licitador o persona que el representi en relació als aspectes
que seran objecte de valoració.
2- La documentació acreditativa de les referències tècniques.
En cas que l’empresa sigui proposada com a adjudicatària, haurà d’acreditar, abans de
l’adjudicació, els requisits de capacitat, aptitud i solvència necessaris per a la correcta prestació
del contracte.
La documentació contindrà l’oferta econòmica signada pel licitador o persona que el
representi i la documentació acreditativa de les referències tècniques en relació als aspectes
que seran objecte de valoració.
En cas que l’empresa sigui proposada com a adjudicatària, haurà d’acreditar, abans de
l’adjudicació, els requisits de capacitat, aptitud i solvència necessaris per a la correcta prestació
del contracte.
*D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les
vostres dades personals s’incorporaran al fitxer Tercers de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar la contractació
municipal. Les vostres dades (identificatives i de contacte) només seran cedides a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de
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Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i s’incorporaran a un fitxer anomenat ‘Plataforma de Serveis de
Contractació Pública’ (PSCP) amb la finalitat de publicar aquesta informació en la PSCP (perfil licitador); els usos previstos són el
registre de les dades de contacte de les empreses (i persones físiques) proveïdores dels òrgans de contractació d’àmbit territorial
català que fan servir la PSCP (perfil licitador) i les seves eines de licitació electrònica. La presentació de les proposicions porta
implícit el vostre consentiment en els tractaments de les vostres dades per les finalitats indicades. Podeu exercitar els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pel que fa al fitxer de Tercers presentant sol·licitud al Registre General de
l’Ajuntament, a la Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD. Pel que fa al fitxer
PSCP presentant sol·licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, ubicades al
Passeig de Gràcia 19, 08007 Barcelona o mitjançant l’adreça electrònica protecciodedades.eco@gencat.cat

Ana Bastida Vila
DIRECTOR

El document original ha estat signat electrònicament per:
Ana Maria Bastida Vila el dia 31/10/2017 a les 14:32, que informa.

