CONSULTA PRELIMINAR REFERENT A UNA EINA PER LA GESTIÓ DE SERVEIS I
ACTIUS TIC

1. Finalitat de la consulta preliminar
Actualment el SEM no disposa de cap eina per la gestió de serveis TIC en propietat, i les que
utilitza o a utilitzat per la gestió d’incidències, peticions, consultes de TIC..., han estat sempre
incloses com a part del propi servei de Help Desk, de manera que quan es produeix un canvi de
proveïdor, els registres per la posterior explotació, tota la base de dades de coneixement, així
com les hores dedicades en la parametrització i adaptació a les necessitats del SEM no es poden
reutilitzar.
Addicionalment, i per la gestió d’actius, contractes, llicencies, inventaris en general, el SEM no
disposa de cap eina especifica que permeti fer-ne aquesta gestió, i tota aquesta gestió cal
realitzar-la amb nombroses fulles de càlcul, les quals impliquen un cost de manteniment molt
elevat, i que inevitablement duen a erros humans, desvirtuant la informació. Evidentment,
aquesta diversitat d’orígens de dades, no permeten el creuament de la informació, i per tant no
permeten una explotació òptima de la informació recollida.
En paralꞏlel, des d’altres àrees del SEM, s’ha expressat internament, la necessitat de disposar
d’una eina per a poder gestionar les incidències pròpies dels seus departaments, i de la manca
de cap eina per fer-ho, fet que motiva encara més la necessitat de cercar una eina que permeti
a totes les àrees del SEM, una gestió dels serveis que presten als seus clients interns.
El SEM té interès en disposar d’una única eina on poder fer la gestió dels serveis TIC que presta,
així con la gestió integrada de tots els actius amb els que treballa a diari, ja siguin físics o no, per
tal de centralitzar en un únic repositori tota la informació, i permetre la explotació posterior.
Atès:






Que per part de l’equip tècnic del SEM no es disposa d’un coneixement ampli i en
profunditat de les funcionalitats que tenen les eines que hi ha mercat per la gestió de
serveis i actius TIC, ni dels seus costos.
Que es té una idea clara dels requeriments que ha de tenir la nova eina, però que es
desconeix si les eines que hi ha al mercat poden donar resposta a tots o part dels
requeriments.
Que es desconeix si existeix alguna eina, que partint d’una base es pot adaptar a les
necessitats que té el SEM.

El departament tècnic del SEM, proposa la següent consulta amb la finalitat d’obtenir els
coneixements suficients respecte a l’estat de l’art d’aquest tipus d’eines.
La consulta es realitza a l’empara de l’article 115 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector
Públic, del 8 de novembre, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
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2. Objecte de la consulta preliminar
És objecte de la present consulta, conèixer l’estat de l’art de les eines de gestió de serveis TIC i
d’actius, i obtenir una idea molt aproximada de les funcionalitats que cobreixen aquestes eines
de forma nativa, així com conèixer els costos associats a subministrament, llicencies i
manteniments de cadascuna d’elles.
3. Volumetries SEM
Per tal que les propostes presentades s’adeqüin a les necessitats actuals reals, i les futures del
SEM, a continuació es dóna informació de les volumetries que manega el SEM.
El SEM presta els seus serveis des de 3 Centrals de Coordinació (CECOS), situades a les
següents localitzacions:




Seu del C/ Pablo Iglesias, 101-115 de L’Hospitalet del Llobregat.
Seu del C/ Lleida 26 de Barcelona.
Seu del C/ del Pagesos, 2 de Reus.

I des d’on coordina tota la seva activitat assistencial, a part de tota l’activitat administrativa de
l’empresa. Addicionalment, actualment el SEM compte amb una sala a l’Hospitalet de Llobregat,
preparada amb equipament tecnològic per a treballar en contingència. Aquesta sala pot variar
d’ubicació, i capacitats en el futur.
En total el volum de llocs de treball d’aquestes 3 seus, més la sala de contingència, és superior
als 400 llocs de treball informatitzats.
A nivell dels recursos assistencials, el SEM compte, al llarg del territori català, amb més de 590
recursos mòbils equipats amb equipament radio embarcat, PC embarcat, equipament
medicalitzat i equipament tecnològic per la gestió d’incidents (tablets), telefonia mòbil...
Aquest recursos disposen d’una base de referencia. Actualment el SEM disposa de 38 bases
pròpies informatitzades, i des de les que es gestionen aspectes com el manteniment de
consumibles de cadascun dels recursos, accés a serveis centrals ...
La coordinació territorial d’aquests recursos, és realitzada pels caps i coordinadors territorials.
En total, més de 20 persones que han de treballar el 100% del seu temps en mobilitat, i que
disposen dels elements tecnològics més avançats per tal de poder realitzar aquesta tasca de
vital importància pel SEM.
Per últim, existeix el colꞏlectiu de persones que treballa al llarg del territori i que tenen un accés
limitat als recursos tecnològics, bàsicament al correu electrònic, portals web corporatius, etc... El
volum d’aquest personal és superior als 1.000 professionals.
A nivell de servidors, el SEM compte amb aproximadament 350 servidors entre físics i virtuals i
comptant tots els entorns.
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A nivell de volums del serveis de Help Desk actual ens movem entorn als 13.500 tiquets/any amb
una possible desviació de +/- 20%, on els orígens d’aquets són:




Aproximadament d’un 86% per correu electrònic, dels quals el 19% corresponen a
alarmes de sistemes.
Aproximadament d’un 13% per via telefònica.
Aproximadament d’un 1% per altres canals.

Del total de tiquets oberts, tenim que percentualment la seva tipologia és del:




Aproximadament el 46% corresponen a peticions dels usuaris.
Aproximadament el 35% corresponen a incidències obertes pels usuaris
Aproximadament el 19% corresponen a alertes generades pels sistemes.

Pel que fa als tècnics que utilitzaran l’eina com eina de gestió (personal TIC), cal preveure que
seran entre 20-25 usuaris.
L’eina desitjada serà aquella que s’adapti a les volumetries indicades, complint amb el màxim de
requeriments expressats en els següents apartats.

4. Requeriments de la nova eina per la gestió de serveis i actius TIC
El SEM busca una eina per la gestió de serveis TIC i la gestió d’actius, que disposi com a mínim
dels mòduls/capacitats de gestió següents:


Gestió de tiquets: incidents, peticions, consultes, events o alarmes.



Gestió de problemes.



Gestió del canvi.



Gestió dels Acords de Nivells de Servei ANS.



Gestió de llicències.



Gestió de contractes i compres, i la gestió financera.



Mòdul d’informes/reports.



Gestió d’actius amb eina de descobriment automàtic d’actius.



CMDB.



Disposar d’una Base de dades de coneixement.

I on l’eina haurà de disposar, com a mínim, de la capacitat de relacionar els diferents elements
entre si, de manera que una incidència o petició (a mode general li direm un tiquet) es pugui lligar
a un equip o actiu, el qual podrà tenir o no instalꞏlades unes llicències de programari, i estarà
sota d’un contracte de compra, que no tindrà perquè ser el mateix que el contracte de
manteniment, és a dir que podrà estar lligat a un contracte de compra i a un de manteniment.
Evidentment, això implicarà que s’hagi de poder fer una gestió de contractes, on un contracte
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disposarà d’actius o productes relacionats, els quals hauran de disposar d’uns Acords de Nivell
de Servei (ANS), que podran ser individuals o compartits per varis elements.
Caldrà que l’eina pugui fer gestions multidepartament.
Complementàriament a la solució indicada, seria desitjable que la solució pogués comptar amb
un mòdul per la gestió de projectes.
5. Contingut de les propostes
Pel que fa a la part tècnica, el contingut de les propostes a presentar serà el següent:







Detall exhaustiu de totes les funcionalitats que té l’eina proposada, posant especial detall
en la descripció dels mòduls indicats en l’apartat requeriments. Caldrà màxim detall de
les pantalles, portals, camps, possibilitat de personalització, creació de workflows,
informes, dashboards...
Indicació explicita si no dóna suport a algun dels mòduls indicats en l’apartat de
requeriments.
Descripció de mòduls addicionals que pugui oferir l’eina proposada.
Indicació de si l’eina pot ser desenvolupada posteriorment a l’adquisició, indicant quines
opcions hi ha per fer-ne aquest desenvolupament.
Per últim, en l’apartat tècnic, caldrà detallar la arquitectura de servidors necessària per
implementar la solució presentada, indicant amb el màxim detall el nombre d’equips
necessaris, així com els recursos de RAM, processament, xarxa i disc de cadascuna
d’elles.

Pel que fa a conceptes relacionats amb costos econòmics o de llicenciament, caldrà presentar
tota la informació necessària per tal que el personal tècnic del SEM disposi d’una foto exacte dels
costos associats al subministrament i manteniment, així com el detall del llicenciament.
Caldrà presentar el més detallat possible, tots els costos associats a la solució, ja sigui si es
tracta d’un import unitari per a tota la solució, o si la solució es presenta com la suma de diferents
mòduls. En aquest cas caldrà el detall per cadascun dels mòduls, així com presentar l’import
global de tota la solució. En qualsevol dels casos, solució única o per mòduls, caldrà indicar tota
la informació referent a conceptes econòmics i de llicenciament per tal d’obtenir una idea clara
de com es realitza l’adquisició, manteniment, llicenciament...
Caldrà com a mínim presentar en les propostes:



Indicació de les modalitats d’adquisició de la solució, compra, llicenciament...
Desglossament dels costos d’adquisició i utilització de l’eina:
o Cost de subministrament de tota la eina global,
o Cost dels mòduls si s’escau.
o Costos de llicenciament.
o Costos de manteniment anual.
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Costos d’implantació de l’eina.
En cas que s’indiqui que sobre l’eina es poden desenvolupar evolutius, indicar cost de
200h dels perfils que siguin necessaris per dur a terme evolutius personalitzats sobre
l’eina. Si hi ha diferents perfils, caldrà indicar els costos per cadascun d’ells. Caldrà indicar
els costos directes (desglossant els de personal) i els indirectes (desglossant costos
d’estructura i benefici industrial).
Per aquests dos últims punts, caldrà indicar els costos directes (desglossant els de
personal) i els indirectes (desglossant costos d’estructura i benefici industrial).
Descripció de com es fa el llicenciament:
o Per usuaris concurrents.
o Per determinats perfils d’usuaris.
o Per equips d’inventari.
o Per equips gestionats.
o Altres...

6. Metodologia i condicions de la consulta
Aquesta consulta és oberta i, conseqüentment poden participar en la mateixa totes les empreses
interessades.
Es posa de manifest que aquesta consulta no és vinculant a efectes contractuals. Qualsevol
despesa vinculada a la mateixa serà a càrrec dels participants. La consulta no és una obligació
ni compromís de licitar.
Termini de participació: El termini per participar en la present consulta finalitzarà 21 naturals
posteriors a la seva publicació.
La present Consulta es durà a terme amb respecte als principis de transparència, igualtat de
tracte i no discriminació, i en conseqüència, no podrà tenir com efecte la restricció o la limitació
de la competència, ni atorgarà cap avantatge, dret exclusiu o preferència als seus participant
respecte de l’adjudicació que pugui celebrar-se amb posterioritat en l’àmbit objecte d’aquest
contracte. La consulta tindrà de la següent forma:
a) Es publicarà la Consulta a la plataforma del contractant amb tota la documentació que
s’ha considerat necessària per a la preparació d’una proposta per part de les empreses.
Dins el termini que s’ha especificat, els participants podran fer arribar les seves solucions
respecte a les qüestions plantejades.
Per a qualsevol dubte durant el període d’aquesta consulta, els interessats podran formularlo per escrit, enviat un correu electrònic a les següents adreces:
contractacio.sem@gencat.cat
Al correu cal indicar: persona de contacte, telèfon i correu electrònic.
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b) En cas de considerar-se necessari per part del personal tècnic del SEM, hi haurà una
sessió de presentació de les propostes per part de les empreses de 30 minuts. Aquesta
presentació serà privada i durant la mateixa es podran realitzar preguntes per tal d’aclarir les
propostes presentades.
Es comunicarà per correu electrònic a les empreses participants el dia i hora d’aquesta sessió.
c) Tots els resultats obtinguts quedaran documentats de forma transparent. Un cop acabada
la consulta s’elaborarà un informe amb totes les actuacions realitzades que inclourà: els
participants que han intervingut, les qüestions formulades i les respostes. Aquest informe es
publicarà al Perfil del Contractant del SEM.
En cap cas durant el procés de consultes l’òrgan de contractació podrà revelar als participants
les solucions proposades per altres participants, essent les mateixes únicament conegudes
per aquell.

DIRECTOR AREA SISTEMES INFORMACIO I TIC

Raimon Dalmau

CAP UNITAT TECNOLOGIA

Jordi López
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