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I.

OBJECTE

L’objecte d’aquesta licitació és la prestació del servei de connectivitat inalàmbric, consistent en accés
a la xarxa de banda ampla de telefoni mòbil mitjançant un dispositiu de connectivitat (MIFI) i SIM de
dades individuals destinats a alumnes de centres adscrits al Departament d’Educació. Connectivitat
estimada: 90.000 dispositius MIFI , SIM’s de dades i línies
En concret, aquesta connectivitat està destinats a que els alumnes puguin cursar amb igualtat de
condicions la modalitat d’ensenyament virtual, en els seus domicilis.
El servei a contractar ha de garantir que el dispositiu de connectivitat (MIFI) i SIM de dades /línies siguin
lliurats a tots els alumnes a l’inici del curs escolar 2020-2021..
El servei inclou la provisió, configuració i lliurament de la connectivitat per garantir l’ús dels alumnes,
30 mesos de connectivitat de dades i el manteniment dels dispositius MIFI, SIM’s de dades i línies fins
al final del contracte (36 mesos).
Addicionalment, el servei inclou la gestió, control i monitoratge de les diferents connectivitats lliurades.
La licitació s’estructura en 2 lots mantenint en tots dos casos les mateixes condicions de servei:

•

Lot 1: fins al 65% dels dispositius de connectivitat (MIFI) i SIM de dades (aproximadament
58.500 dispositius de connectivitat (MIFI) i SIM’s de dades /línies)

•

Lot 2: fins al 35% dels dispositius de connectivitat (MIFI) i SIM de dades (aproximadament
31.500 dispositius de connectivitat (MIFI) i SIM’s de dades /línies)

El present plec defineix les prescripcions tècniques particulars que han de regir les prestacions i
qualitats dels serveis inclosos en els dos lots, detallant el seu abast objectiu, així com els requisits i
condicions tècniques mínimes.

Via Augusta, 202-226
08021 Barcelona
Tel. 934 006 900
educacio.gencat.cat
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II. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS A PRESTAR PELS ADJUDICATARIS

Els serveis a prestar consisteixen en:

-

Aprovisionament i configuració dels dispositius de connectivitat destinats als alumnes, d’acord
amb les prescripcions tècniques mínimes descrites en el present plec

-

Prestació i garantia del servei de dades amb accés xarxa mòbil d’alta capacitat, conjuntament
amb sistemes de monitoratge i control, fins a final de vigència del contracte

-

Servei de manteniment dels dispositius lliurats, fins a final de vigència del contracte

II.1 Aprovisionament i configuració dels dispositius

L’adjudicatari és el responsable del subministrament del dispositiu de connectivitat (MIFI), la SIM de
dades, i la línia d’accés activada.
Els dispositius de connectivitat hauran de complir les següents característiques mínimes de hardware i
de configuració:
-

Han de ser robustos, per a ús educatiu
Han de permetre un ús transparent per part dels usuaris finals, minimitzant la seva intervenció
per a garantir el seu funcionament

–

Han de permetre una instal·lació i funcionament compatibles amb el màxim de tipologies de
maquinari i sistemes operatius. Com a mínim, i en concret respecte als sistemes operatius:
Linkat GNU/Linux, Chrome OS, Windows versió 10, dual Windows versió 10 i Linkat GNU/Linux

-

Han de garantir la connexió a les xarxes de dades mòbils de banda ampla. La connectivitat
mínima ha de ser 3G ( no s’acceptaran qualitats inferiors a la 3G), i les SIM han d’estar
alliberades.

-

Es prioritzarà la tecnologia 4G, addicionalment, també poden ser utilitzades altres tecnologies,

-

com 5G.
El dispositiu de connectivitat (MIFI), la SIM de dades, i la línia d’accés activada han d’estar
identificats (o serigrafiat o amb etiquetatge permanent) de forma unívoca, clara i de forma
visible per garantir el seu inventariat i identificació en cas d’incidències i per assegurar la
traçabilitat de tots els dispositius associats als alumnes. Cal poder tenir una traçabilitat absoluta
de cada element de connectivitat lliurat, a quin alumne, en quin moment, quin centre, consum
de dades, detall del trànsit, horaris, localització...

Els licitadors proposaran els dispositius de connectivitat i configuracions que facilitin al màxim
l’homogeneïtat del parc, estandarditzin i simplifiquin la seva instal·lació, configuració i manteniment
posterior.
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Entre d’altres, haurien de complir aquestes condicions, prèvies al lliurament:
-

Presentar un mateix SSID i password per tots els equips.

-

Si es tractés d’equips amb connexió per port USB, caldrà reduir al màxim el número possible
de drivers necessaris per a la seva instal·lació

-

Targeta SIM amb PIN desactivat i ja introduïda dins del dispositiu de connectivitat
Lliurament del conjunt de connectivitat ja operatiu en una caixa degudament etiquetada amb
codi de barres que l’ identifiqui (Número de Línia/ICC/IMEI)

En quant al lliurament, l’adjudicatari haurà de coordinar-se amb terceres empreses, encarregades de
la preparació i lliurament d’equipament informàtic destinat a alumnes.

L’adjudicatari haurà de procedir amb terceres empreses per:
-

Preparació i lliurament dels dispositius en els magatzems ( o llocs de destí) que indiquin les
terceres empreses (centralitzats, però amb prou distribució territorial per donar cobertura de
desplegament als centres)

-

La preparació ha de complir les condicions mínimes anteriorment descrites, per tal de garantir
la posta en marxa dels dispositius amb els equips informàtics de la forma més estàndard,

-

ràpida i eficaç possibles
Suport i resposta a les terceres empreses responsables dels equips informàtics cedits a

-

alumnes, en cas de problemes amb els dispositius lliurats
Assegurar la correcta agrupació i identificació de tot el conjunt, i de forma molt visible en el pack
(Número de Línia/ICC/IMEI), i lliurament dels corresponents inventaris en format electrònic i
segons el nivell de detall necessari i requerit pel Departament i/o terceres empreses

II.2 Prestació i garantia del servei de dades de xarxa mòbil

El servei ha de garantir la connexió a les xarxes de dades mòbils de banda ampla. Han de garantir
la connexió a les xarxes de dades mòbils de banda ampla. La connectivitat mínima ha de ser 3G (
no s’acceptaran qualitats inferiors a la 3G).
Es prioritzarà la tecnologia 4G, addicionalment, també poden ser utilitzades altres tecnologies, com
5G.

La capacitat de dades assignada a cada SIM serà de un mínim de 80Gb mensuals, renovables de forma
mensual fins a final del present contracte.
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L’adjudicatari haurà de garantir sempre la millor cobertura possible per als diferents dispositius
distribuïts en el territori, i reportarà l’estat de la cobertura en ubicacions concretes, a petició del
departament.

S’estableix l’obligació de donar informació del mapa de cobertura al departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, indicant les zones de cobertura i tipus de cobertura (3G, 4G, 5G, o altres) així
com les zones fosques o sense cobertura. Aquesta informació serà actualitzada i informada al
Departament d’Educació, oficina tècnica del projecte, i a qui es requereixi, cada 2 mesos (o amb la
periodicitat que determini el Departament) durant tota la durada del contracte.

El servei inclou la gestió, control i monitorització de les diferents connectivitats lliurades, a través d’una
plataforma de gestió, que l’adjudicatari haurà de posar al servei del projecte i que ha de permetre
aquestes funcions i característiques mínimes:

-

Funcionalitats avançades que permetin filtratge de navegació (continguts), per impedir

-

accessos a continguts inapropiats o maliciosos
Solucions de seguretat, funcions de protecció, davant de pàgines poc confiables, amb possibles
malware o altres tipus de riscos de seguretat, que sigui consultable l’estat de la protecció contra

-

malware, AntiDDoS..
Funcions de localització de dispositius, controls horaris, i control d’aplicacions

-

Informació sobre consums de dades, en quant a volum i tipus de consum efectuat, i webs
visitades i aplicacions utilitzades

-

Sistema d’alertes sobre els nivells de consum quan aquests arriben a certs llindars
predeterminats

-

Possibilitat de disposar de protecció dels diferents endpoints

-

Ha de ser una plataforma que pugui ser escalable a tots els alumnes de Catalunya (si s’escau)

Aquesta plataforma de gestió ha de permetre un accés i visibilitat i consulta centralitzat, i alhora un
sistema de gestió delegada, de forma que cada centre educatiu pugui accedir, gestionar i consultar la
informació associada als seus alumnes.
Finalment, ha de permetre l’explotació actualitzada i l’anàlisi de tot tipus d’informació, principals pàgines
visitades, apps més usades, temps de connexions, consums...tant dins del la pròpia plataforma en
mode d’informes, gràfics i / o quadres de comandament, amb format BI, amb visions executives i visions
de detall, molt gràfiques i senzilles d’interpretar , com en format exportable i que permeti ser integrat al
sistema/sistemes que plantegi el Departament.
El licitador haurà lliurar manuals que ajudin a entendre el correcte funcionament d’aquesta plataforma.
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II.3 Servei de manteniment dels equips lliurats
Durant la vigència del contracte, l’adjudicatari serà responsable de:
-

Atendre les incidències de funcionament de hardware o problemes d’integració amb les equips
informàtics dels alumnes
A tal efecte, posarà a disposició dels usuaris un telèfon de contacte 900 gratuït i possibles altres
canals (correu electrònic, xat, etc.) per atendre i registrar totes les trucades, i derivar les
casuístiques a terceres empreses, amb discriminació inicial del motiu de la trucada i la derivació
al servei de resolució que pertoca, en un horari mínim de 9.00h a 18.00h els dies laborables.

-

En cas d’incidència hardware, gestionarà la corresponent garantia, i assegurarà la reparació o
reposició de l’equipament, segons els nivells de servei establerts (SLA)
S’estableix com a nivell de servei (SLA – ANS.01 de l’apartat IV del plec) per a la resolució
d’incidències imputables al proveïdor, el màxim de 2 dies laborables des de la recepció de la
incidència.
Com a norma general, en cas de requerir recollida per una incidència amb el dispositiu de
connectivitat o SIM de dades, els punts de recollida i lliurament seran els propis centres
educatius (es podrà variar aquesta norma general en el cas de situacions excepcionals
ocasionades per circumstàncies no previstes a dia d’avui i que s’acordaran amb l'adjudicatari)
En qualsevol cas, els licitadors faran la proposta d’operativa que asseguri la recollida i retorn
dels equips per a les incidències que ho requereixin, prevalent l’agilitat i mínim impacte en
centres i usuaris finals.

-

Reportar amb la periodicitat que indiqui el departament l’activitat del servei en quant a número
volumetria i distribució de trucades, i estat de les incidències, entre d’altres. Es requerirà
l’explotació actualitzada i l’anàlisi de tot tipus d’informació, d’aquesta activitat de manteniment
a mode d’informes, gràfics i / o quadres de comandament, amb format BI, amb visions
executives i visions de detall, molt gràfiques i senzilles d’interpretar , com en format exportable
i que permeti ser integrat al sistema/sistemes que plantegi el Departament.
Addicionalment, el departament haurà de tenir accés directe a la consulta de l’estat i informació
referent a les diferents incidències

-

S’estableix com a nivell de servei (SLA – ANS.02 de l’apartat IV del plec) que els informes
de seguiment de servei dels mes anterior, segons format i indicadors determinats pel
Departament d’Educació, es lliurin màxim 15 dies laborables des de la finalització del mes a
reportar.

-

Inventariat actualitzat durant la vigència del contracte de l’equipament lliurat
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L’adjudicatari haurà de definir i elaborar els procediments pertinents i implementar les operatives
necessàries per a una correcta coordinació amb terceres empreses, en relació a les incidències que
puguin estar relacionades amb la connexió dels dispositius de dades amb l’equipament informàtic dels
alumnes.
Els elements que s’han de substituir han de ser iguals o equivalents als elements que l’equip
incorporava d’origen. En el cas, que no puguin ser iguals el departament d’Educació haurà d’acceptar
expressament la instal·lació d’un element equivalent a l’original.
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III. Condicions d’execució

III.1 Normatives

Tots els equips, opcions i ampliacions hauran de complir amb la normativa vigent de la Unió
Europea i espanyola, i en concret en el que fa referència als aspectes de qualitat, ergonomia,
mediambientals, d’estalvi energètic, de compatibilitat electromagnètica i de reducció de
l’emissió de radiació emesa i seguretat, així com a normatives de disseny, fabricació,
embalatge i etiquetatge.

III.2 Equips i recursos
El conjunt de serveis es faran en català i aquest serà l’idioma que es farà servir per a qualsevol
comunicació i documentació que es pugui generar pels serveis objecte d’aquesta licitació. L’idioma
català serà el que farà servir l’equip tècnic de persones assignat al projecte que tinguin relació directa
amb personal de l’Administració Pública catalana.
L’adjudicatari haurà de proposar els recursos necessaris per a dur a terme la prestació del contracte,
diferenciant com a mínim aquests àmbits funcionals:
-

Equip tècnic de preparació i lliurament dels dispositius

-

Equip de suport de servei, diferenciat entre el frontal d’atenció a usuari, la part de diagnosi i la
de resolució

-

Oficina de gestió operativa del projecte de desplegament

-

Responsable de seguiment de contracte

-

Responsable del seguiment del suport i incidències

-

Responsable de seguiment econòmic i facturació

-

Responsable de seguiment de servei

-

Responsable del reporting constant al Departament i a l’oficina de governança del projecte de
l’Ârea TIC
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En quant a l’oficina operativa de gestió de projecte del desplegament, les seves funcions seran, dins
de l’abast de la present contractació, i com a mínim:

-

Planificació, control, coordinació i seguiment del desplegament

-

Supervisió i control de qualitat del desplegament
Resolució de problemes durant el desplegament, i durant el període de garantia, abans
d’acceptar els equips en servei

-

Anàlisi de desviacions, impactes en calendari
Monitorització de l’estat del projecte, resolució de problemes i informació constant i diària de
l’estat a la direcció del Departament i a l’oficina de la governança del projecte de l’Àrea TIC (o
amb qui es delegui)

-

Totes les activitats d’explotació i anàlisi d’informació actualitzades i reporting d’execució del
desplegament (lliuraments, planificació, incidències.. i tots els indicadors que se’n puguin
derivar o necessitar)

-

Col·laboració i lliurament de tota la informació requerida (en el format requerit) per la integració
de tota aquesta informació en un panell de control BI amb visió global de tot el que té a veure
amb les diferents actuacions incloses al Pla d’Educació digital de Catalunya, amb visions
executives i visions de detall, molt gràfiques i senzilles d’interpretar , com en format exportable

-

i que permeti ser integrat al sistema/sistemes que plantegi el Departament.
Entre d’altres que se li puguin encomanar com a necessitats de visibilitat i/o indicadors del
seguiment al desplegament per part del Departament

Aquesta oficina treballarà amb una coordinació i interlocució total i constant amb l’oficina de governança
del projecte de l’Àrea TIC

III.3 Terminis d’execució

Els equips seran lliurats als centres i cedits als alumnes durant les primeres setmanes de l’inici del curs
escolar 2020-2021, amb data límit 30 de desembre del 2020, per a l’assoliment del lliurament total dels
equips.
El grau de lliurament dels equips es distribuirà de la següent forma:
-

Abans del 30/10: 50% dispositius de connectivitat lliurats

-

Abans del 30/11: 80% dispositius de connectivitat lliurats

-

Abans del 30/12: 100% dispositius de connectivitat lliurats
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III.4 Acceptació dels lliuraments
L’adjudicatari reportarà de forma mensual (o amb la periodicitat que es decideixi des del Departament)
els lliuraments fets i acceptats, amb el detall que sigui necessari.
L’acceptació es produeix en el moment que els dispositius són lliurats i comprovats en els punts
d’entrega definits per les terceres empreses responsables de la preparació dels equips informàtics.
El departament, amb el suport de l’oficina de governança del projecte de l’Àrea TIC revisarà la
informació lliurada, contrastarà que el lliurament hagi estat validat, i que els dispositius estiguin
correctament inventariats (associats a router inalàmbric/SIM de dades i línia i alumne que en fa ús).
Un cop feta aquesta validació, s’aprovarà l’inici de la facturació mensual dels elements relacionats.

III.5 Valoració del nivell de qualitat del servei
Amb la finalitat de la valorar el nivell de la qualitat del servei de connectivitat, el Departament d’Educació
en farà una valoració i avaluació amb periodicitat anual.
Aquesta valoració consistirà en que el Departament enquestarà anualment als usuaris finals sobre la
seva percepció del nivell de servei rebut, seguint una metodologia i indicadors reconeguts i estàndards
(a concretar si l’enquesta s’adreçarà a responsables de centres, tutors legals dels alumnes o als propis
alumnes).
En funció de la nota mitjana global resultant, el Departament exigirà al proveïdor el següent:
-

Si la mitjana total obtinguda és inferior o igual al 50% de la nota màxima possible, el proveïdor
haurà d’abonar al departament un 10% de la facturació total de l’any avaluat, o bé en forma de
import econòmic, o bé en forma de prestació de més serveis, per un import equivalent (per
exemple, proveïnt més unitats de servei de connectivitat).

III.6 Lliurament dels equips en situació d’excepcionalitat
Com a noma general, i tal com s’especifica a l’apartat II.1 del present plec, els dispositius seran lliurats
a ubicacions de les terceres empreses responsables dels equips informàtics.
No obstant, en cas de reproduir-se emergències sanitàries anàlogues a les produïdes amb el COVID’19
en els què, seguint les directrius i recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, no sigui recomanable la presència d’alumnes o dels seus tutors en els centres educatius, el
Departament d’Educació i l’adjudicatari elaboraran i aplicaran un pla alternatiu per al lliurament dels
equips, tant en situació de desplegament dels equips informàtics com en situació posterior de
manteniment dels mateixos.

III.7 Tractament dels dispositius físics a la finalització del contracte
A la finalització del contracte, l’adjudicatari serà el responsable de la recollida dels elements físics que
estiguin encara en servei.
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Per tal de facilitar la recollida per part del proveïdor, el Departament d’Educació serà el responsable de
centralitzar l’agrupació dels diferents equips en un màxim de tres magatzems distribuïts
geogràficament.
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IV. SEGUIMENT DEL SERVEI (ANS I MODEL DE SEGUIMENT)

IV.1 Introducció i mètode de càlcul
L'objectiu d'aquest apartat és descriure el model d'Acord de nivell de servei (en endavant, ANS), que
defineix els indicadors i els nivells de servei exigits, i estableix una base objectiva i mesurable que
reflecteixi el compromís entre l’adjudicatari i el Departament d’Educació per a prestar els serveis
requerits de forma satisfactòria.
El Departament d’Educació pretén obtenir un nivell de servei d’alta qualitat, així com un grau de
satisfacció elevat per part dels usuaris, basat en:
•

L'establiment d'indicadors de servei, de manera que el Departament d’Educació pugui realitzar
una avaluació objectiva del servei i els seus lliurables, i que l'adjudicatari tingui una base per a
la correcció de les eventuals deficiències en la prestació, i per a la millora dels seus processos
i organització.

•

L’establiment d'un model de penalitzacions que relacioni el nivell de prestació del servei amb
la seva facturació.

IV.1.1. Característiques dels indicadors

Els indicadors tindran les següents característiques:
•

Codi. Identificador únic de l’indicador.

•

Nom. Defineix l’objecte de mesura de l’indicador.

•

Descripció. Descripció de l’indicador i el seu objectiu. S’inclouen les restriccions necessàries
per dur a terme el càlcul del valor de l’indicador (per exemple, restriccions horàries, tipificació
dels incidents ...).

•

Fórmula d’obtenció/eina. Fórmula a aplicar pel càlcul del valor de l’indicador de mesura,
identificant les variables que intervenen al càlcul (mètriques) i, si escau, la referència a l’eina
que permet l’automatització i extracció de les dades.

•

Periodicitat. Freqüència de mesura del valor de l’indicador.

•

Llindars de grau per a la definició dels trams. Valors que defineixen el grau de compliment del
nivell de servei exigit. Per a cada indicador es definiran 4 llindars de grau. En funció de la banda
en que es trobi l’indicador presentarà els valors següents:
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•

Penalització màxima (PPMax). Determina el valor màxim al que pot arribar la penalització en
el cas d’incompliment de llindar objectiu definit.

IV.1.2. Grau de l’indicador

El grau de l’indicador pot prendre els següents valors:
•

Grau 1: Deficient o Inacceptable

•

Grau 2: Insatisfactori

•

Grau 3: Satisfactori

•

Grau 4. Excel·lent

El grau 4 serà el nivell objectiu, mentre que el grau 3 serà el nivell d’acompliment mínim per considerar
que l’indicador és satisfactori.
IV.2.3 Càlcul dels Indicadors

Per tot indicador s’estableixen 4 llindars per definir els trams lineals que han de permetre l’obtenció del
grau associat.

Indicador de mesura

Llindar
Grau 1

Llindar
Grau 2

Llindar
Grau 3

Llindar
Grau 4

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Valor 4

Pel valor mesurat per un indicador (valor indicador), s’haurà de cercar entre quins llindars es troba i
aplicar el següent procediment, tenint en compte si els valors definits pels llindars (Valor 1 – Valor 4)
son creixents o decreixents:
•

Per valors de llindars creixents (valor Llindar Grau 1 < valor Llindar Grau 4)
1) Si el valor és inferior al llindar 1, el grau serà 1.
2) Si el valor és igual o superior al llindar 4, el grau serà 4.
3) En la resta de casos s’aplicarà la fórmula de càlcul del grau.

•

Per valors de llindars decreixents (valor Llindar Grau 1 > valor Llindar Grau 4)
1) Si el valor és superior al llindar 1, el grau serà 1.
2) Si el valor és igual o inferior al llindar 4, el grau serà 4.
3) En la resta de casos s’aplicarà la fórmula de càlcul del grau.
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Formula de càlcul del grau:
Grau =

(Valor indicador−Valor llindar inferior)

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 −𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

+ Grau corresponent al llindar inferior

En aplicar la formula de càlcul del grau, cal tenir en compte les següents consideracions:
o

Quan dos o més llindars prenen el mateix valor, el valor del “Grau corresponent al
llindar inferior” correspon al del llindar coincident superior.
Per exemple, quan el Llindar Grau 1 i el Llindar Grau 2 prenen el mateix valor, el “Grau
corresponent al llindar inferior” correspon al del Llindar Grau 2, és a dir, pren valor 2.

o

Quan el valor mesurat per un indicador (valor indicador) coincideix amb algun dels
valors definits pels llindars (Valor 1, Valor 2, Valor 3), es prendrà com a “Valor llindar
inferior” el valor corresponent al llindar coincident. Quan dos o més llindars prenen el
mateix valor, es prendrà com a “Valor llindar inferior” el valor corresponent al llindar
coincident superior.
Per exemple, suposant els següents valors de llindars: Llindar Grau 1 i el Llindar Grau 2 prenen
el mateix valor, 20%, Llindar Grau 3 pren valor 75% i Llindar Grau 4 pren valor 95%; quan el
valor mesurat pel l’indicador pren valor 20%, el “Valor llindar inferior” pren valor 20%, el “Valor
llindar superior” pren valor 75% i el “Grau corresponent al llindar inferior” pren valor 2.

Exemple de càlcul:
Suposem que tenim l’indicador “Eficiència atenció trucada” que pot prendre valors percentuals
entre 0% i 100% i que el valor objectiu és 95%. Si s’han definit els següents llindars:
-

Llindar Grau 1. El valor de l’indicador és 20%

-

Llindar Grau 2. El valor de l’indicador és 50%

-

Llindar Grau 3. El valor de l’indicador és 75%

-

Llindar Grau 4. El valor de l’indicador és 95%

Si el valor mesurat en un període per l’indicador “Eficiència atenció trucada” ha estat 82% el
grau calculat és: ((82-75)/(95-75))+3=3,35.
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Aquest model és dinàmic, ja que permet adaptar-se en el temps a nous nivells objectius i nivells mínims,
sense variar els graus possibles.
Podríem determinar per exemple que durant la fase de transició del servei el llindar del grau 3
sigui del 85%, mentre que en la fase d’execució el segon any ja sigui del 95% i el llindar del
grau 4 passi a 98%.

IV.2 Acords de nivell de servei
IV.2.1. Definicions

Per a cada acord de nivell de servei (ANS) es defineixen les següents dades:
•

Codi

•

Nom

•

Descripció

•

Categoria

•

Formula de càlcul / Eines

•

Periodicitat

•

Llindars grau 1 a 4

•

Penalització màxima (PPmax)

En relació a l’horari en què es calculen els acords de nivell de servei es defineix el següent:
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•

Horari natural: horari 24x7, totes les hores tots els dies de l’any.

•

Horari laboral: de dilluns a divendres de 8 a 20h excepte els festius a tot Catalunya.

A cada ANS s’indica quina eina o quin sistema es farà servir per obtenir les dades. Sempre que sigui
possible, el càlcul dels indicadors es realitzarà mitjançant les eines de gestió dels tiquets excepte que
s’especifiqui una eina diferent a la definició.
Pel que fa a l’import màxim de la penalització es defineixen diferents tipus de topalls:
•

% de la facturació global: percentatge de la facturació global de tot el contracte. S’aplica
habitualment en ANS generals.

•

% facturació global mensual d’un servei de catàleg: percentatge de la facturació del tot el servei
de catàleg que s’ha vist afectat. S’aplica habitualment en ANS de disponibilitat del servei
d’enviament massiu de SMS, etc.

•

% quota mensual del servei afectat: percentatge de la quota facturada per el servei concret
afectat. S’aplica habitualment en ANS de provisió, modificació i incidències de serveis
individuals. En cas d’extensió de veu mòbil de s’entén per servei afectat l’agrupació
d’extensions ubicades en una seu i que funcionen de forma equivalent a una centraleta
telefònica tradicional.

Altres aspectes a tenir en compte en relació als ANS són:
•

En termes generals no es calcularan ANS de tiquets cancel·lats pel peticionari, tiquets oberts
per duplicat, tiquets de serveis no responsabilitat de l’adjudicatari (tiquets mal assignats), etc.
També es podran pactar amb el Departament d’Educació casos especials com projectes,
peticions massives, causes de força major, etc.

•

Es podran aplicar aturades de rellotge en casos que l’usuari no aporti la informació necessària
per continuar amb la gestió del servei o resolució de la incidència. En tot cas, l’adjudicatari
haurà de demostrar clarament els intents de comunicació suficients segons es determini el
Departament d’Educació (intents de trucada a diferents hores, enviaments de correus, etc.).

•

Una incidència o petició pot penalitzar en més d’un indicador.

•

Independentment que la incidència o problema de provisió sigui o no causa de l’adjudicatari
s’han d’acomplir els temps pactats en els ANS per restablir o aprovisionar el servei. És a dir,
s’ha de gestionar la incidència o petició segons s’estableix en el servei (temps de resposta,
resolució, provisió, modificació, etc.). Un cop restablert o aprovisionat el servei i amb les
justificacions que pertoquin es pot escalar l’aplicació o no de la penalització associada al comitè
corresponent.
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IV.2.2. Fonts d’informació per a l’obtenció dels nivells de servei

El proveïdor haurà de proveir els indicadors que estiguin sota la seva responsabilitat a través dels
mitjans que es defineixen amb el Departament d’Educació.
Sempre que sigui possible, l’origen de les dades utilitzat per al càlcul dels indicadors seran les eines de
gestió dels tiquets i monitoratge. Per aquells indicadors que el Departament no sigui capaç d’obtenir de
manera autònoma, serà responsabilitat de l’adjudicatari calcular-los i reportar-los amb la periodicitat
establerta i el detall i format que requereixi el Departament, podent arribar a nivell d’instància de servei
o de tiquet.
El Departament utilitzarà els indicadors de servei per realitzar els càlculs de compliment dels ANS i per
generar els informes corresponents.

IV.2.3. Modificació dels indicadors i nivells de servei

Al llarg de la prestació del servei, davant qualsevol modificació dels indicadors i nivells de servei amb
l’objectiu de donar un millor servei, el Departament d’Educació conjuntament amb el proveïdor
consensuaran i planificaran la seva modificació.
Algunes de les causes que poden comportar aquestes modificacions son, entre d’altres, les variacions
d’entorn funcional i de condicions de negoci, els canvis d’abast i volum, les innovacions i les millores
del servei.
IV.2.4. Aplicació dels Acords de Nivell de Servei

Els Acords de Nivell de Servei definits per a cada servei seran d’obligat compliment al llarg del contracte.
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IV.2.5. ANS de mesura

Codi

Nom

Descripció

ANS.01

Resolució de
les avaries
imputables

Temps màxim de
resolució de les avaries
imputables al proveïdor

Termini de
lliurament
informes de
gestió del
servei

Dia del mes que es lliuren
els informes del mes
anterior

ANS.02

Formula de càlcul / Eines
Comptat des de la notificació de
la incidència de servei fins a la
seva resolució.

Llindar Grau 3

Llindar
Grau 4

Penalització
màxima PPMAX

2 x ANS
contractat

ANS contractat

0,8 x ANS
contractat

25% quota
mensual del servei
afectat (associat a
dispositiu alumne)

1,5 x ANS
contractat

ANS contractat

0,7 x ANS
contractat

10% facturació
mensual global

Periodicitat

Llindar Grau 1

Llindar Grau 2

mensual

2,5 x ANS
contractat

Mensual

2 x ANS
contractat

Llistat per avaria
Dia del mes que es lliuren els
informes del mes anterior
Càlcul realitzat dins el
seguiment del servei

Via Augusta, 202-226
08021 Barcelona
Tel. 934 006 900
educacio.gencat.cat
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V. Plec administratiu
Format presentació ofertes
Les propostes tècniques han de presentar aquests continguts mínims:
-

Característiques i configuracions dels equips proposats

-

Proposta de metodologia de preparació i configuració dels equips prèviament al seu lliurament
a terceres a empreses encarregades dels equips informàtics

-

Proposta de metodologia de planificació, control i execució del lliurament dels equips als punts
d’entrega de les terceres empreses encarregades dels equips informàtics

-

Pla de desplegament, per tal d’assolir els objectius i calendari fixats en la present contractació

-

Proposta de garantia de servei en quant a accés i prestacions de la xarxa mòbil d’ampla de
banda

-

Model de gestió del manteniment dels equips, especificant eines, recursos i processos, i nivells
de servei i de garantia d’equipament a comprometre. El suport tècnic durant i post
desplegament, què està inclòs i què no.
Inclourà també el model de relació a establir amb les terceres empreses responsables dels
equips informàtics cedits als alumnes

-

Proposta de servei de gestió, control i monitoratge de les connectivitats lliurades (funcionament
i proposta de implantació de la plataforma, amb el pla de desplegament de la gestió delegada
pels centres educatius)

-

Garantia dels dispositius, què està inclòs i què no

-

Proposta organitzativa i model de relació amb les diferents agents del projecte, relació amb
l’oficina de governança del Departament i mapa de processos general del projecte i de la
fase posterior de manteniment

-

Funcionament del servei d'atenció a l'usuari:
o Detallar on es fa la recollida i lliurament de l'equip espatllat.
o

Detallar qui ha d’obrir la incidència i per quin canal específic d'atenció a l'usuari

o
o

Temps màxims de resposta i resolució d'avaries.
Tipologies d’incidències que es tractaran i operativa si no són d’aplicació al SAU

o

específic
Entre d’altres informacions rellevants pel suport

-

Proposta de mecanismes de reporting (a nivell executiu, visual i senzill i a nivell de detall
absolut) del seguiment del desplegament i del posterior manteniment

-

Apartat de propostes de millores respecte als requeriments mínims definits al plec

Via Augusta, 202-226
08021 Barcelona
Tel. 934 006 900
educacio.gencat.cat
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