PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER ALS SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES,
MANTENIMENT, SUPORT I DESENVOLUPAMENT EN L’ENTORN E‐BUSINESS SUITE I SUPORT A
ORACLE PBCS (PLANNING AND BUDGETING CLOUD SERVICE) DEL SISTEMA DE GESTIÓ ERP
ORACLE DEL CRG
EXP. CRG12‐18

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 preventiu, correctiu i
evolutiu, així com el suport als usuaris, del sistema de gestió ERP Oracle, les especificacions del
qual es desenvoluparan en aquest Plec Tècnic.
Els serveis seran prestats en les versions instal∙lades a cada moment durant la durada del
contracte i han de cobrir tant la versió estàndard com totes les parametritzacions i
desenvolupaments realitats, bé siguin les solucions que presta el sistema com les integracions
amb altres aplicacions de software ja desenvolupades o a desenvolupar.
Són també objecte d’aquest plec tots els treballs de col∙laboració i suport que poguessin ser
necessaris en el cas de migració de versió de qualsevol dels seus components, si fora el cas.

2 Descripció dels sistemes actuals
2.1. Productes i estructura Oracle
2.1.1 Bases de Dades i entorn eBusiness Suite
‐ Entorn de producció dividit en 2 màquines físiques
‐ Entorn de preproducció dividit en 2 màquines virtuals
‐ Entorn de desenvolupament composat de 2 màquines virtuals
‐ Entorn de Producció i Desenvolupament QSuite
‐ Entorn de Producció i Desenvolupament Inteum

1

Tots els servidors funcionen amb el sistema operatiu RedHat Enterprise Linux Server 6.4.
L’entorn de producció té 2 entorns virtuals localitzats en 2 servidors físics a través de Clustat
v3.0.12.1. Els volums de dades associats als servidors de bases de dades i d’aplicatius estan en
volums NFS de les cabines NetApp FAS3240. El backup de l’ERP es fa mitjançant l’eina de NetApp
SnapManager for Oracle, per la part de les bases de dades i mitjançant l’eina de Net App
SnapVault per la part de fitxers (binaris, configuració...)

2.1.2 Aplicació eBusiness Suite de l’ERP Oracle EBS R12
2

Sistema implantant al 2005, actualitzat fins a la data, fins a versió 12i
Mòduls implantats:
‐ HRMS
‐ Grants Accounting
‐ Purchasing
‐ Inventory
‐ Order Management
‐ iProcurement
‐ General Ledger
‐ Account Payable
‐ Account Receivable
‐ Fixed Assets.
Entorn de producció d’aproximadament 70 usuaris de l’àrea d’administració i 575 de l’àrea
d’investigació.
2.1.3 Aplicació Oracle PBCS (Planning and Budgeting Cloud Service)
Conté:
‐ FIN: Comptes anuals de comptabilitat financera i pressupostària
‐ OPS: Analítica per centres de cost
‐ PER: Analítica de personal
Els productes considerats són:
‐ Oracle PBCS
‐ Hyperion Financial Reporting Studio
‐ Hyperion Smart View
Entorns:
‐ Desenvolupament i Producció

3. Abast i naturalesa del Servei
El servei té com a finalitat el de mantenir en tot moment el funcionament operatiu de la base
de dades i sistema de gestió ERP mencionat així com desenvolupar els evolutius necessaris per
actualitzar l’aplicació i augmentar la seva funcionalitat. En conseqüència, el plec tècnic es
constitueix en tres lots d’acord amb els productes i estructura descrita en el punt 2.1:
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LOT Nº 1: Manteniment, suport, desenvolupament i administració de les Bases de Dades
del sistema eBusiness Suite (DBA)
a. Realitzar el manteniment preventiu, definit com el monitoratge del sistema, de
forma periòdica i acordada amb el CRG, de tasques de revisió dels sistemes
objecte del present contracte, per avançar‐se a l’aparició de possibles
problemes que repercuteixin negativament en el funcionament o en el
rendiment dels aplicatius, així com l’aplicació de pegats quan l’aplicatiu ho
requereixi.
b. Realitzar el manteniment correctiu, definit com el conjunt de les intervencions
no sistemàtiques originades per la detecció d’incidències o anomalies i
destinades a la seva resolució. S’entendrà com incidència o anomalia:
i. La interrupció del servei a qualsevol nivell d’afectació.
ii. El funcionament irregular, insuficient o fora dels paràmetres normals de
servei.
c. Realitzar el manteniment evolutiu, definit com el conjunt de les operacions que
s’han de realitzar encaminades a implementar actualitzacions, 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.
d. Gestió d’ajustos del sistema, definit com la realització d’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.
e. Realització de còpies de seguretat del sistema per tal de poder tornar enrere
amb l’informació del moment, quan així es requereixi
f. Realització de clonació del entorn de producció per tenir entorn de
desenvolupament i preproducció igual al de producció, quan així es requereixi



LOT Nº 2: Manteniment preventiu, correctiu i evolutiu de l’aplicació eBusiness Suite
Oracle EBS R12 (EBS) i suport als usuaris.
a. Realitzar el manteniment preventiu, definit com el monitoratge del sistema, de
forma periòdica i acordada amb el CRG, de tasques de revisió dels sistemes
objecte del present contracte, per avançar‐se a l’aparició de possibles
problemes que repercuteixin negativament en el funcionament o en el
rendiment dels aplicatius, així com l’aplicació de pegats quan l’aplicatiu ho
requereixi.
b. Realitzar el manteniment correctiu, definit com el conjunt de les intervencions
no sistemàtiques originades per la detecció d’incidències o anomalies i
destinades a la seva resolució. S’entendrà com incidència o anomalia:
i. La interrupció del servei a qualsevol nivell d’afectació.
ii. El funcionament irregular, insuficient o fora dels paràmetres normals de
servei.
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c. Realitzar el manteniment evolutiu, definit com el conjunt de les operacions que
s’han de realitzar encaminades a implementar actualitzacions, 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.
d. Gestió d’ajustos del sistema, definit com la realització d’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.
e. Garantir l’integració amb altres interfícies i aplicacions:
i. El proveïdor haurà d’acreditar l’experiència en integracions mitjançant
web services.
ii. Fer el manteniment d’ Oracle Discoverer.
iii. Revisar, actualitzar i mantenir la integració de l’ERP Oracle E‐Business
Suite amb l’eina PBCS (Planning and Budgeting Cloud Service)
iv. Revisió, actualització i manteniment de la integració de l’ERP Oracle E‐
Business Suite amb aplicació Oracle Identity Management.
v. 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.
vi. 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.
vii. Revisió, actualització i manteniment de la integració de l’ERP Oracle E‐
Business Suite amb aplicació Sharepoint Reporting Services
viii. Realitzar les tasques adequades per a mantenir i integrar les eines que
en un futur s’implementin, sempre i quan l’aplicatiu ERP Oracle E‐
Business Suite ho suporti
f. Atenció a l’usuari: Atendre al personal del centre en l’àmbit funcional i en el
marc de la resolució d’incidències, així com d’instrucció en la implantació de
nous evolutius i funcionalitats.


LOT Nº 3: Manteniment preventiu, correctiu i evolutiu de l’aplicació Oracle PBCS
(Planning and Budgeting Cloud Service)
a. Realitzar el manteniment preventiu, definit com el monitoratge del sistema, de
forma periòdica i acordada amb el CRG, de tasques de revisió dels sistemes
objecte del present contracte, per avançar‐se a l’aparició de possibles
problemes que repercuteixin negativament en el funcionament o en el
rendiment dels aplicatius, així com l’aplicació de pegats quan l’aplicatiu ho
requereixi.
b. Realitzar el manteniment correctiu, definit com el conjunt de les intervencions
no sistemàtiques originades per la detecció d’incidències o anomalies i
destinades a la seva resolució. S’entendrà com incidència o anomalia:
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i. La interrupció del servei a qualsevol nivell d’afectació.
ii. El funcionament irregular, insuficient o fora dels paràmetres normals de
servei.
c. Realitzar el manteniment evolutiu, definit com el conjunt de les operacions que
s’han de realitzar encaminades implementar actualitzacions, a escalar l’ús de
l’eina i implementar noves funcionalitats o a modificar les funcionalitats
existents, per tal de satisfer les especificacions funcionals dels usuaris o de
manera pro activa i acordada amb el CRG.
d. Gestió d’ajustos del sistema, definit com la realització d’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.
e. Atenció a l’usuari: Atendre al personal del centre en l’àmbit funcional i en el
marc de la resolució d’incidències, així com d’instrucció en la implantació de
nous evolutius i funcionalitats.
Entenent els requisits exigits en el present Plec tenen la consideració de mínims o bàsics,
addicionalment es pretén 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

4. Transició dels serveis
Les eines de gestió descrites en el plec són essencials pel desenvolupament diari del Centre i cal
garantir la plena funcionalitat en tot moment.
Davant la possibilitat d’un canvi de proveïdor, l’adjudicarari es compromet a garantir una
transició adequada davant d’un eventual canvi de proveïdor, tant a l’inici com a la finalització
del contracte:
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:


Les tasques decrites en el present plec tècnic.
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Durada màxima: 11 mesos. En cas de pròrroga del contracte 23 mesos, dedicant‐se el
darrer mes al eventual canvi d’adjudicatari.

5. Execució, planificació, direcció i seguiment de les feines
Coordinació del servei de les diferents solucions (DBA i Aplicatius):
La coordinació entre els apartats descrits en l’abast del plec tècnic és essencial. En cas de resultar
adjudicatàries diferents empreses en cadascun dels lots, caldrà garantir la coordinació entre els
diferents equips de treball. En cas de resultar adjudicatària la mateixa empresa per a més d’un
lot, aquesta nomenarà un únic responsable del contracte i del manteniment tècnic.
Seguiment de sol.licituds de servei i resolució d’incidències:
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’adjudicador, del Departament de
TIC, 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, ja sigui de l’equip de DBA, EBS ò PBCS.
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 al equip de suport de Oracle, 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.
Tests de posada en marxa de noves funcionalitats, evolutius o aplicacions:
En cas que calgui posar en marxa un evolutiu, nova funcionalitat o aplicació que requereixi
realitzar una bateria de proves en entorns diferents al de producció, sigui amb o sense la
intervenció dels usuaris, l’adjudicatari proposarà un pla que caldrà ser consensuat per a realitzar
les Proves unitàries i integrades dels productes desenvolupats i de les configuracions dutes a
terme.
Manteniment i generació de documentació
Es documentaran les especificacions funcionals i es descriuran els nous processos, programes i
parametritzacions realitzades per cada nou procés o nova funcionalitat. L’empresa adjudicatària
documentarà segons el format i les plantilles definides si s’escau.
Els documents que elabori l’empresa adjudicatària com a conseqüència de la prestació d’aquests
serveis seran propietat del CRG a tots els efectes i s’utilizaran únicament per donar compliment
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a l’objecte del contracte, sense que el adjudicatari pugui conservar‐los una vegada finalitzada la
relació contractual amb el CRG excepte en els casos que existeixi una obligació legal que obligui
a la seva conservació, ni facilitar‐los a terceres persones sense l’autorització expressa del CRG.
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.
La coordinació entre els apartats descrits en l’abast del plec tècnic és essencial. En cas de resultar
adjudicatàries diferents empreses en cadascun dels lots, caldrà garantir la coordinació entre els
diferents equips de treball. En cas de resultar adjudicatària la mateixa empresa per a més d’un
lot, aquesta nomenarà un únic responsable del contracte i del manteniment tècnic.
Responsables del/s proveïdor/s:
Els representants del proveïdor tindran les següents responsabilitats:
1. Responsable del contracte, per a cadascun dels Lots:
 Responsable econòmic i responsable màxim del compliment del contracte
 Mantenidor del màxim nivell de servei dins del marc del contracte
2. Responsable del Servei d’Administració de la DBA per el Lot 1:
 El responsable del servei serà una persona amb coneixements avançats de DBA Oracle i
amb més de 8 anys d’experiència en la gestió d’equips.
 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.
3. Consultor. Tècnic especialista en Administració de la DBA per al Lot 1:
 El responsable tècnic del manteniment de la base de dades haurà de tenir coneixements
avançats de DBA Oracle i un mínim de 5 anys d’experiència com a DBA.
 Gestionar la solució de les incidències i desenvolupament dels evolutius
 Actualitzar la documentació relativa a l’evolució o anomalies de l’incidència.
4. Responsable del Servei, cap de Projecte de manteniment i desenvolupament de la EBS per
al Lot 2:
 El responsable del servei serà una persona amb coneixements avançats de EBS Oracle i
amb més de 8 anys d’experiència en la gestió d’equips.
 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.
5. Consultor, programador Sènior, tècnic especialista de manteniment i desenvolupaments de
la EBS per al Lot 2:
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Programador sènior, tècnic especialista en desenvolupaments sobre eBusiness Suite.
Haurà de tenir un mínim 5 anys com a desenvolupador en entorns Oracle eBusiness
Suite.
Gestionar la solució de les incidències i desenvolupament dels evolutius
Actualitzar la documentació relativa a l’evolució o anomalies de l’incidència
Donar suport als usuaris en els diferents processos desenvolupats en l’eina.

6. Responsable del Servei, especialista de producte, responsable tècnic del manteniment de la
PBCS per al Lot 3:
 El responsable del servei serà una persona amb coneixements avançats de PBCS Oracle
i amb més de 3 anys d’experiència en la gestió d’equips.
 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.
7.

Consultor, tècnic especialista del manteniment de la PBCS per al Lot 3:
 Experiència mínima de 3 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.
 Gestionar la solució de les incidències i desenvolupament dels evolutius
 Actualitzar la documentació relativa a l’evolució o anomalies de l’incidència
 Donar suport als usuaris en els diferents processos desenvolupats en l’eina.

El representant del CRG per a cadascun dels Lots serà, per la seva part:
1. Responsable del contracte:
Persona assignada del CRG
2. Responsable Suport de Primer Nivell: un tècnic del Departament de TIC realitzarà el
suport de primer nivell, discriminant els problemes per origen (tècnics, de sistemes,
altres software, etc), i derivant a l’equip de DBA , EBS o PBCS l’incidència.
3. Responsable DBA: Un responsable del Departament de TIC del CRG realitzarà la
supervisió de tasques i la interlocució amb els responsables i tècnics de l’adjudicatari
per la part de DBA.
4. Responsable de EBS i PBCS: Un responsable de l’Àrea de Controlling, del Departament
de Finances, realitzarà les tasques i la interlocució amb els responsables i tècnics de /
dels adjudicatari / s per la part de EBS i PBCS.

Assignació de recursos:
L’assignació de recursos per part de l’adjudicatari serà sota sol.licitud de l’adjudicador. Quan es
requereixi, l’adjudicatari assignarà uns recursos mínims per a cadascun dels Lots, que pot variar
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en funció de la fase del projecte i de les necessitats del CRG, de manera pactada per ambdues
parts:




Responsable del contracte (per a tots els lots). Dedicació mínima: 3h/mes
Responsable tècnic (per a tots els lots). Dedicació mínima: 4h/setmana
Consultor (per a tots els lots). Dedicació mínima: 8 h/setmana

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 a l’adjudicatari.
Horaris i lloc de treball
El servei de manteniment de DBA es prestarà en remot, amb la possibilitat que un 10% d’hores
es realitzin fora de l’horari laboral habitual.
Els serveis de manteniment preventiu, correctiu i evolutiu de l’EBS i PBCS, així com les reunions
de coordinació dels equips de treball es realitzaran en les dependències del CRG.
L’horari de prestació dels serveis en les dependències de l’Adjudicador, serà de pactat 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 ordinadors 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.
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 dos mesos 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

10



El seguiment d’incidències a nivell de consultors i responsable del servei amb els
responsables del CRG es realitzarà setmanalment

El CRG es reserva la potestat de convocar altres reunions amb l’adjudicatari quan ho consideri
necessari per assegurar la qualitat del servei.
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.
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

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



Freqüència: Màxim una setmana desprès del lliurament del canvi
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 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

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

6 Acords de nivell de servei
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Per la importància que tenen en l’objectiu final que es pretén, els dos paràmetres tindran la
consideració de crítics en 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.
Manteniments evolutius realitzats per mes i implantats satisfactòriament

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:
1. Prioritat Alta (Crítica/Urgent)
 tots o alguns dels usuaris estan afectats de manera que no poden fer servir una
funcionalitat que es considera crítica per la gestió del centre 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
 S’obrirà una sol∙licituds de servei al RT
 l’adjudicatari assignarà un recurs per a la seva resolució en els terminis indicats
en la taula de temps de resposta
2. Prioritat mitjana
 tots els usuaris estan afectats de manera que no poden fer servir una
funcionalitat que no es considera crítica per la gestió del centre en el moment
en què es detecta la manca de funcionament
 S’obrirà una sol∙licituds de servei al RT. El responsable tècnic del CRG farà el
seguiment amb el responsable tècnic de l’adjudicatari pel mitjà acordat (telèfon,
email, RT ò presencial)
 l’adjudicatari assignarà un recurs per a la seva resolució en els terminis indicats
en la taula de temps de resposta
3. Prioritat Baixa
 alguns usuaris estan afectats de manera que no poden fer servir una
funcionalitat que no es considera crítica per la gestió del centre en el moment
en què es detecta la manca de funcionament
 S’obrirà una sol∙licituds de servei al RT. El responsable tècnic del CRG farà el
seguiment amb el responsable tècnic de l’adjudicatari pel mitjà acordat (telèfon,
email, RT ò presencial)
 l’adjudicatari assignarà un recurs per a la seva resolució en els terminis indicats
en la taula de temps de resposta
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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
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:
1. Prioritat Alta (Crítica/Urgent): l’adjudicatari prepararà un pressupost i una proposta
funcional en els terminis indicats en la taula de temps de resposta
2. Prioritat mitjana o baixa: l’adjudicatari prepararà un pressupost i una proposta funcional
en els terminis indicats en la taula de temps de resposta
Taules de temps de Resposta (temps amb possibilitat de millora en la proposta de l’empresa
ofertant)
1. Manteniment Correctiu. Administració de Bases de Dades (DBA):
Tipologia

Temps d’assistència (mínima)

Prioritat alta en horari laboral (de 8:00h a 18:00h)

≤1H

Prioritat alta en festiu

≤ 24 H

Prioritat mitjana (dies laborables)

≤8H

Prioritat baixa (dies laborables)

≤ 5 dies

2. Manteniment correctiu. E‐Business Suite (EBS):
Tipologia

Temps d’assistència (mínima)

Prioritat alta (dies laborables)

≤8H

Prioritat mitjana (dies laborables)

≤ 24 H

Prioritat baixa (dies laborables)

≤ 40 dies

3. Manteniment correctiu. Planning and Budgeting Cloud Service (PBCS)
Tipologia

Temps d’assistència (mínima)

Prioritat alta (dies laborables)

≤8H

Prioritat mitjana (dies laborables)

≤ 24 H

Prioritat baixa (dies laborables)

≤ 40 dies
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4. Manteniment Evolutiu (per a qualsevol lot)
Tipologia
Prioritat alta
Prioritat mitjana ò baixa

Temps de provisió de propostes
≤ 3 Dies hàbils
≤ 6 Dies hàbils

Garanties:
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.
La garantia serà d’un any a partir de la finalització del contracte, i 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.

7 Acompliment dels terminis i correcta execució dels serveis. Penalitzacions.
Sol∙licituds de servei de manteniment correctiu:
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.
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, s’aplicaran les penalitzacions definides al Plec de Clàusules
Particulars. Aquesta penalització es comunicarà a la reunió de seguiment mensual i es deduirà
de la corresponent factura.
Amb independència de les possibles indemnitzacions 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, segons es defineix al Plec de Clàusules Particulars
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.
Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista s’estarà al que disposa l’article
195.2 de la LCSP.

Sol∙licituds de servei de manteniment evolutiu:
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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.
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, s’aplicaran les penalitzacions definides al Plec
de Clàusules Particulars. Aquesta penalització es comunicarà a la reunió de seguiment mensual
i es deduirà de la corresponent factura.
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.

8 Prevenció de riscos laborals
L’empresa adjudicatària garantirà tots els mitjans de seguretat necessaris, obligant a complir
tota la legislació vigent en matèria de salut laboral, en particular la normativa de prevenció de
riscos laborals (Llei 31/1995 i normativa de desenvolupament).
L’empresa adjudicatària atendrà les indicacions aportades pel personal del CRG sobre les
condicions de seguretat en la realització dels treballs.

Barcelona, 1 d’agost de 2018.
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