ANNEX IV

INFORME PREVI JUSTIFICATIU PER LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE
SUPORT I MANTENIMENT DEL MAQUINARI I SERVEIS ASSOCIATS DEL SISTEMA
IBM iSeries (AS/400).
TRAMITACIÓ ANTICIPADA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
ABREUJAT
1.

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT:

L’Ajuntament de Lleida disposa d’un equip iSeries (AS/400) del fabricant IBM. Aquest equip
estava en règim de renting fins a principi de 2011, quan es va executar l’opció a compra,
essent ara propietat de l’Ajuntament de Lleida.
Aquest equip, en la modalitat de renting incorporava el manteniment de maquinari i
programari, però en la modalitat actual aquest manteniment s’ha de contractar a banda. El
manteniment d’aquests equips els presta IBM directament i la contractació s’ha de fer
mitjançant partners homologats.
L’actual període de vida d’aquest equip, la seva operativa, la disponibilitat de personal i
l’especialització requerida per determinades tasques fan també necessari disposar d’una
bossa d’hores disponible per a la consulta, operació i tasques pròpies de manteniment i
operativa d’aquest equip. A més, aquesta bossa d’hores també és necessària ja que IBM tant
sols presta servei en horari reduït i les necessitats del servei poden requerir atenció fora
d’aquest horari.
Així mateix, la migració d’aplicacions i serveis des d’aquest equip a altres equips i tecnologies
fa necessari comptar amb suport específic que reuneixi coneixement tant en aquest entorn
d’IBM com en els entorns previsió de migració o d’intervenció d’informació.
Als efectes es va adjudicar el contracte de Serveis de suport del maquinari programari i
serveis associats al sistema iSeries (AS/400) d’IBM amb número d’expedient
SER_OBE_2017_0019, amb vigència fins el dia 31 de desembre de 2020, prorrogable fins a
dos (2) anualitats més.
Posteriorment es va executar la pròrroga que permetia el contracte, fins el dia 31 de
desembre de 2022.

INFORME SOBRE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS:

El servei a contractar requereix d’uns recursos humans, una especialització i uns
mitjans dels que no disposa l’Ajuntament de Lleida.
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El dotar-se dels equips, mitjans i metodologies i certificacions per a dur a terme les
tasques contractades no té sentit, ni funcional ni econòmic ni pràctic, per
l’Ajuntament de Lleida.
Complir amb aquests requeriments, mitjans, coneixements, perfils i experiència
queda completament fora de la capacitat de recursos humans d’aquest Ajuntament i
no seria lògic intentar-ho abastar amb personal propi atesa la seva naturalesa.
Es conclou, doncs, després d’avaluar-ho, que els serveis municipals no disposen dels
recursos humans ni de la infraestructura necessària per poder dur a terme els serveis
licitats.

JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS
La licitació es farà en un sol lot donat que en cas de separar-ho no es podria donar
resposta a l’objecte global del contracte demanat en aquesta licitació que és l’atenció,
manteniment i suport a l’entorn iSeries (AS/400) i tots els serveis associats, al tractarse d’un sol servei no seria eficient dividir-lo entre diverses empreses.

2.

OBJECTE DEL CONTRACTE:

Contractació dels serveis de suport del maquinari, programari i serveis associats al sistema
iSeries (AS/400) d’IBM en servei a l’Ajuntament de Lleida així com rebre per part d’IBM el
manteniment en maquinari per a l’equip amb número de sèrie 44-D0852.
Aquest servei de manteniment es farà a través de l’adjudicatari que, pels requeriments
d’aquest fabricant, haurà de ser partner reconegut i autoritzat.
En concret el serveis previstos són:
Respecte els serveis de suport i manteniment
• Subministrament i substitució de qualsevol peça de l’equip per part d’IBM i segons els
estàndards d’aquest fabricant per aquest equip.
• Atenció a possibles incidències en el funcionament de l’equip.
• L’horari d’assistència ha de ser com a mínim de 9:00 a 19:00 h de dilluns a dijous i de
9:00 a 14:00 h els divendres, exceptuant els dies festius d’àmbit nacional.
• Els estàndards, qualitats i SLA de manteniment i atenció seran els que el fabricant IBM
ofereix habitualment per aquest tipus d’equip.
Respecte als serveis de consultoria i serveis associats
• L’adjudicatari prestarà els serveis d’atenció telefònica sobre consultes i incidències
donant sempre resposta un tècnic de sistemes i infraestructures amb la titulació i
experiència pertinent.
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3.

Treballs remots, o “in situ” quan sigui necessari i/o imprescindible, a petició de
l’ajuntament de Lleida per tal de solucionar incidències en els sistemes.
Suport en la migració d’aplicacions i serveis d’aquest equip a altre equips i tecnologies
i possibles desenvolupaments específics associats.
Els entorns a contemplar, apart del propi de iSeries (AS/400) són SharePoint,
SQL Server i Azure.
Per poder dur a terme les tasques esmentades l’adjudicatari ha de tenir
certificacions i coneixements en integració i migració en tots aquests entorns.
L’atenció a les incidències i suport a possibles desenvolupaments seran
comptabilitzades per hores, disposant l’Ajuntament de Lleida d’una bossa d’un mínim
de 25 hores anuals durant l’execució del contracte (23 hores pel període d’11 mesos).
Aquests hores, en cas de no ser consumides s’acumularan a les de l’any següent.

DATA D’INICI PREVISTA DEL CONTRACTE:

La data prevista d’inici del contracte és l’1 de gener de 2023.

4.

DURADA DEL CONTRACTE:

La durada serà d’onze mesos.
Amb la possibilitat de pròrroga per una anualitat més.

5.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ:
La despesa màxima autoritzada per aquest servei serà la següent:
BASE
13.500,00 €

•

IVA
2.835,00 €

TOTAL
16.335,00 €

Desglossament del pressupost per tipus de despesa
COSTOS DIRECTES
CONCEPTE
Costos salarials
Seguretat social
Manteniment de maquinari i programari
TOTAL
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IMPORT
1.403,61 €
421,08 €
9.334,27 €
11.158,96 €

COSTOS INDIRECTES
CONCEPTE
Despeses generals d’estructura
Benefici industrial
TOTAL

IMPORT
585,35 €
1.755,69 €
2.341,04€

COST TOTAL
CONCEPTE
COSTOS DIRECTES
COSTOS INDIRECTES
TOTAL

IMPORT
11.158,96 €
2.341,04
13.500,00 €

Aquests costos son sense aplicació de l’IVA
Desglossament costos salarials (*)

Categoria 2

Dedicació aprox.
5%

Costos aprox.
1.403,61€

(*) Es fa constar que aquest desglossament de costos per categories laborals i
dedicació es publica únicament a títol informatiu i no serà vinculant per l’empresa
licitadora.
Conveni laboral de referència
Per al càlcul de costos s’ha tingut en compte el Conveni col·lectiu de treball del sector
de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, codi del conveni
número 08002545011994.

6.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte, als efectes del que disposa l’article 101 i concordants de
la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, és de 28.227,27 €, amb el següent
desglossament:

Pressupost màxim de licitació: 13.500,00 € (IVA EXCLÒS)
Pròrroga una anualitat: 14.727,27 € (IVA EXCLÒS)
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7.

MODEL DE PRESENTACIÓ D’OFERTES ECONÒMIQUES:
El model de presentació d’ofertes es basarà en els imports (base, IVA, total)

8.

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA:

La licitació i contractació es farà amb càrrec a la partida pressupostària 02-4910-22799
“ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.”.

9.

CRITERIS DE VALORACIÓ
- Criteris objectius fins a un total de 100 punts.

Oferta econòmica fins a 85 punts
Per a calcular la puntuació es tindrà en compte el total de oferta econòmica i es calcularà
d’acord amb la següent fórmula:
VO=(OM*PMO) / OF
Essent:
VO: Valoració de l’Oferta
OM: Menor oferta vàlidament emesa
PMO: Puntuació màxima a obtenir
OF: Oferta presentada per l’empresa
Proposta d’increment d’hores d’atenció i suport fins a 10 punts:
La puntuació màxima a obtenir per aquest criteri serà de 10 punts i d’acord amb el següent
procediment:
Un increment d’1 punt per cada paquet de 5 hores addicionals ofertades fins al límit de 10
punts.
Les hores addicionals ofertades d’atenció i suport s’aplicaran tant a la durada inicial del
contracte com a la pròrroga, en cas d’executar-se la mateixa. S’haurà d’indicar, a títol
informatiu, també el preu per hora.

10. SUBROGACIÓ PERSONAL: No

11. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
Laura Sunyol Bert
Coordinadora d’Organització i Polítiques Digitals

12. TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES:
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El termini de presentació d’ofertes serà de 15 dies hàbils

13. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:
Durant l’execució del contracte l’empresa adjudicatària establirà mesures que afavoreixin
la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar de les persones que intervenen en
l’execució del contracte, que poden ser: adequació d’horaris a horaris de les escoles,
teletreball, suport econòmic per a sufragar despeses d’escoles infantils o centres
d’atenció a persones dependents, etc.
DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER L’ADJUDICATARI

L’adjudicatari, abans d’iniciar la prestació del servei, haurà d’aportar la proposta tècnica
d’execució de forma detallada i seguint obligatòriament i explícitament el model, punt,
ordre i numeració indicats tots seguit.
Aquest proposta tècnica d’execució contindrà i seguirà obligatòriament i explícitament
tots els punts següents, amb el mateix ordre i numeració explicitats. En cas de no oferir
algun servei o llicenciament en algun dels punts, caldrà seguir igualment l’ordre i
numeració detallats, sense obviar-ne cap punt, i indicar “no s’ofereix” en el punt
corresponent de la proposta tècnica.
Per valorar la informació relativa als serveis, programaris i llicenciaments oferts, s’haurà
d’indicar en l’apartat corresponent del document de proposta tècnica. Si s’inclou en un
punt diferent del senyalat no es valorarà.

MODEL DE PROPOSTA TÈCNICA D’EXECUCIÓ

1.- Proposta de manteniment hardware i suport al mateix (màxim 5 pàgines)
2.- Pla d’actuació en l’atenció i suport (màxim 5 pàgines)
2.1.- Proposta general
2.2.- Proposta d’atenció a emergències i incidències
2.3.- Proposta d’atenció de tasques en remot
2.4.- Proposta de suport en migració d’aplicacions i serveis
2.5.- Horaris d’atenció i temps de resposta
2.6.- Número d’hores de suport ofertades, indicant el preu per hora

14. RÈGIM DE FACTURACIÓ
La facturació serà trimestral per imports proporcionals.
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15.- DOCUMENTACIÓ A APORTAR PELS LICITADORS.
A) Requeriments de certificacions, coneixements i garanties en sistemes iSeries (AS/400)
DE IBM
El servei ha de cobrir les necessitats i objectius plantejats en l’apartat anterior titulat
“Objecte de la despesa”. En concret ha de complir tots els requeriments i les especificacions
següents:
Els licitants hauran d’acreditar les següents certificacions mínimes: ser IBM Platinium
Business Partner o IBM Gold Business Partner

B) Requeriments de certificacions, coneixements i garanties respecte als serveis de
consultoria, suport i serveis associat
El servei ha de cobrir les necessitats i objectius plantejats en l’apartat anterior titulat
“Objecte de la despesa”. En concret ha de complir tots els requeriments i les especificacions
següents:
Els licitants, per tal de garantir els serveis de consultoria, suport i serveis associats a aquesta
licitació (entorns SharePoint, SQL Server) hauran d’acreditar les següents certificacions
mínimes:
• Microsoft Silver Collaboration and Content
• Microsoft Gold Cloud Platform
Aquestes certificacions podran ser pròpies o de les empreses a les que l’adjudicatari pugui
subcontractar els serveis

PROPOSTA:
Iniciar la licitació per la contractació del servei de suport i manteniment del maquinari i
serveis associats del sistema IBM iSeries (AS/400) amb tramitació anticipada per un import
màxim de: 13.500,00 € + 2.835,00 € d’IVA (Total: 16.335,00 €) i pel període de l’1 de gener
de 2023 fins el 30 de novembre de 2023, mitjançant procediment obert de tramitació
simplificada abreujada.
Lleida, a la data de la signatura electrònica

Laura Sunyol Bert
Coordinadora d’Organització i Polítiques Digitals
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