R/N: AOC/CP00034 AOC-2022-3

Informe justificatiu
Expedient

AOC-2022-3

Unitat
promotora

Subdirecció de Tecnologia i Serveis

Procediment

Obert

Objecte

Construcció de la nova entitat de registre de l'idCAT

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

120.000,00

Valor estimat

120.000,00

Termini d'execució

Anualitats
2022

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

25.200,00
-

145.200,00
-

12 Mesos

Import
base €
120.000,00

IVA €
25.200,00

Centre
gestor
A300

Partida
pressupostària
D/680000500/532C/0000

1.- OBJECTE
Serveis d’Assegurament de la Qualitat, disseny de l’Experiència d’Usuari i prototipatge de la
nova Entitat de Registre idCAT per a la sol·licitud, descàrrega i validació presencial a partir
de la nova interfície amb l’Entitat de Certificació.
A partir de la nova interfície (en endavant API) de gestió de l'Entitat de Certificació (en
endavant EC) del servei idCAT Certificat, construcció del nou component d'Entitat de
Registre (en endavant ER) en un nou entorn amb alt nivell de capacitat i disponibilitat. Els
serveis inclouran el suport tècnic i verificació de la qualitat de la nova API de l'EC,
l'adaptació de les interfícies públiques d'usuari actuals als requisits d'accessibilitat i usabilitat
necessaris i, per últim, la prova de concepte que es concretarà en la construcció de
prototipus per substituir l'actual Entitat de Registre.
La solució construïda haurà de ser segura des del disseny perquè s'utilitzarà pel registre de
certificats digitals d'acord al marc normatiu aplicable als Prestadors de Serveis de
Certificació EIDAS. No és objecte d’aquesta licitació l’explotació ni la posada en producció
del servei de registre a partir de la solució construïda.
L’abast d’aquesta contractació inclou els aspectes següents:
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Servei d’Assegurament de la Qualitat de l’ús de l’API de l’Entitat de
Certificació.
Servei de disseny de l’Experiència d’usuari per la sol·licitud, descàrrega i
validació de l’idCAT.
Servei de prova de concepte i construcció de prototips viables per a la
sol·licitud, descàrrega i validació de l’idCAT.

2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT
El Consorci AOC té competències en relació a la prestació de serveis d'identitat digital i
signatura electrònica, d'acord amb la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans
electrònic al sector públic de Catalunya i amb els seus estatuts. D'acord amb aquesta
competència i en relació a l'objecte d'aquest contracte, s'ha de considerar al Consorci AOC,
a tots els efectes, com a prestador qualificat de serveis de certificació.
En aquest context, cal adaptar l’aplicació de registre presencial de les dades personals dels
usuaris per l’emissió de l’idCAT Certificat a les modificacions legals i evolucions
tecnològiques:
 Legals: les Lleis 39 i 40/2015, pel que fa a l’obligació de la tramitació digital, la
necessitat que la documentació sigui electrònica i la no aportació de la fotocòpia del
DNI. El nou web haurà de incorporar mitjans per no haver de sol·licitar la fotocòpia
del DNI (mitjançant consulta a la DGP a través de Via Oberta) i incorporarà el
registre electrònic d’entrada i sortida.
 Tecnològiques: actualització d’interfícies, separació de components d‘Entitat de
Registre i d’Entitat de Certificació, millores de disponibilitat, escalabilitat, accessibilitat
i suport per a dispositius mòbils.
3.- JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVÈNCIA
Les empreses licitadores hauran d'acreditar la solvència econòmica mitjançant:
El volum anual de negoci en l’àmbit a que es refereix el contracte, que referit al millor
exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o superior a una
vegada el valor estimat del contracte.
S’escull aquest criteri de solvència perquè es considera el criteri més adient per acreditar la
solvència econòmica de cara a la prestació del servei perquè permet assegurar que les
tasques objecte del contracte es podran assumir econòmicament pel part del licitador.
Les empreses licitadores hauran d'acreditar la solvència tècnica o professional mitjançant:
Una relació dels serveis principals efectuats de la mateixa naturalesa o similar, segons CPV,
que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims
anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat.
S’escull aquest criteri de solvència perquè es considera el criteri més adient per acreditar la
solvència tècnica de cara a la prestació del servei perquè permet comparar les tasques
objecte del contracte per similars dutes a terme pel part del licitador.
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4.- JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I DE VALORACIÓ
Els criteris d’adjudicació s’han formulat amb ple respecte als principis d’igualtat, nodiscriminació, transparència i proporcionalitat. Tots els punts avaluables són assumibles per
qualsevol empresa licitadora i no afavoreixen a cap empresa en particular. S'estableixen
criteris majoritàriament objectius, calculables de manera automàtica, mitjançant fórmules. En
els casos de valoració subjectiva es requereix el desenvolupament detallat de la forma en
que les empreses licitadores donaran compliment als requisits establerts en el plec de
prescripcions tècniques particulars. L'assignació de punts es computarà segons criteri de
discrecionalitat tècnica, a partir de l'avaluació de la memòria que lliuri el licitador amb la seva
proposta,
En relació als judicis de valor, contenen el detall suficient per permetre comprovar de
manera efectiva la informació facilitada per les empreses licitadores, amb l'objectiu d'avaluar
si les seves ofertes els compleixen. Amb aquesta finalitat, s'han inclòs els elements
suficients per permetre establir un control de la prestació basat en criteris de qualitat i
orientats a la millora contínua dels processos identificats en relació als serveis a prestar.
En relació a la valoració subjectiva dels equips de projecte, els perfils professionals a
adscriure es consideren imprescindibles per al bon èxit del projecte. Per aquest motiu, se’ls
requereix una experiència mínima determinada en funcions de desenvolupament i en
tecnologies i programaris de PKI, en concret, Entitats de Certificació, Entitats de validació i
Entitats de Segells de temps. Addicionalment, es valora el grau de formació tècnica
complementària a l’exigida a partir de les acreditacions de formacions o certificacions en el
marc normatiu d'aplicació a la solució a construir (punt 3 del PPT), en seguretat de
tecnologies de la informació i en gestió de serveis, qualitat i continuïtat de tecnologies de la
informació. Tant els requisits mínims com la valoració complementària, tenen total relació
amb l’objecte del present contracte en l’àmbit de la construcció de solucions tecnològiques
per Prestadors de Serveis de Certificació.
Les condicionals especials d’execució escollides són les necessàries per tal de garantir que
els proveïdors són garants i respecten els criteris sòcio-laborals que són exigibles als
mateixos en funció de l’objecte de contractació associat a l’expedient.
El desenvolupament de programari requereix que els proveïdors considerin certes mesures
de condicions sòcio-laborals i ambientals considerant la realitat dels sector on es
desenvolupen empresarialment.
-Sòcio-Laborals:
El proveïdor haurà d’adoptar mesures a nivell corporatiu en quant al desenvolupament
d’accions reals per tal d’assolir la igualtat d’oportunitats. Entre aquestes mesures caldrà
remarcar aquelles que estiguin orientades a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
S’escull com a condició especial d’execució la igualtat d’oportunitats entre homes i dones
per tal de garantir que les tasques definides al Plec de prescripcions tècniques s’assignen
als perfils més adequats amb independència del gènere de la persona escollida.
-Ambientals:
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El proveïdor haurà d’adoptar mesures a nivell corporatiu en quant al desenvolupament
d’accions reals per tal d’assolir la igualtat d’oportunitats. Entre aquestes mesures caldrà
remarcar aquelles que estiguin orientades a mesures d’eficiència energètica en el
desenvolupament de les seves tasques.
S’escull com a condició especial d’execució la eficiència energètica en el desenvolupament
de les tasques per tal de garantir que les tasques definides al Plec de prescripcions
tècniques es porten a terme amb garanties d’eficiència energètica.
5.- COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS O MATERIALS
Amb caràcter general, el compromís d'adscripció de mitjans personals o materials requerits
indiquen els nivells mínims professionals. En cap cas s'indiquen característiques que puguin
limitar la participació de les empreses en la licitació.
6.- ACREDITACIÓ DE NO CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
De conformitat amb l'article 308.2 de la LCSP es fa constar que les prestacions objecte del
present contracte no responen a necessitats estructurals de personal relacionades amb
l'execució de les competències del Consorci AOC.

7.- LA FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS
No hi ha tractament de dades personals.

Barcelona, 16 de setembre de 2021

La Subdirectora de Tecnologia i Serveis
Marta Arderiu i Prat
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