E-300700/05-05-18 DAM4
INFORME DE NECESSITAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE
PROGRAMACIÓ AMB CONEIXEMENTS I EXPERIÈNCIA EN TECNOLOGIES
D’INTEL·LIGÈNCIA DE NEGOCI PROMOGUT PEL CONSORCI DE SERVEIS
UNIVERSITARIS DE CATALUNYA (CSUC), BASADA EN EL LOT 5 DE L’ACORD MARC
PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT DE SOFTWARE (EXP.
ACORD MARC NÚM. 18/11)
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
La Universitat Pompeu Fabra (en endavant, la UPF) és una entitat adherida a l’Acord marc
per a l’homologació de proveïdors per a la prestació de serveis de desenvolupament de
software, adjudicat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) mitjançant
el seu expedient 18/11 (en endavant, Acord marc 18/11).
La UPF inicia la contractació basada en el lot 5 de l’esmentat acord, dels serveis de
desenvolupament de solucions d’intel·ligència de negoci que inclouen les tecnologies
PowerBI, QlikView, PENTAHO i Tableau per a la Universitat Pompeu Fabra.
Concretament es requereixen els serveis de gestió de projectes i desenvolupament de
l’evolució de les aplicacions de la Universitat per gestionar l’àmbit de l’avaluació i
acreditació de les titulacions.
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT
La Universitat Pompeu Fabra necessita desenvolupar nous mòduls de les aplicacions de
gestió de l’avaluació i acreditació de les titulacions amb la generació automàtica
d’indicadors basats en les dades extretes de les aplicacions de gestió, generar una
memòria de seguiment econòmic també basada en aquestes dades i millorar l’eficiència
d’aquestes aplicacions amb la reprogramació d’algun dels mòduls.
La Universitat no disposa de mitjans ni personal amb l’especialització requerida per cobrir
els serveis emmarcats en l’objecte del contracte. Per això es proposa contractar a una
empresa que compti amb els mitjans especialitzats i ofereixi les garanties necessàries de
correcta execució del contracte.
3. PREU BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El pressupost de la licitació s’ha determinat en base a un càlcul d’hores necessàries per a
prestar el contracte sobre el que s’han aplicat els preus unitaris màxims per a cada perfil
professional del lot 5 de l’Acord marc 18/11, oferts pel licitador homologat que es proposa
convidar més endavant.
El detall del pressupost és el següent:

Perfil
Cap de projecte
Analista programador

Hores
Preu/Hora normal sense IVA
85
52,00 €
995
42,00 €
Pressupost sense IVA i valor estimat
IVA
Pressupost base amb IVA

Import
4.420,00 €
41.790,00 €
46.210,00 €
9.704,10 €
55.914,10 €
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S’han complert els tràmits necessaris i hi ha crèdit adequat i suficient en el pressupost de la
Universitat (clau econòmica 227.64).
4. CONDICIONS D’EXECUCIÓ
En el plec de prescripcions tècniques de l’Acord Marc 18/11 s’indiquen els perfils
professionals associats a la definició, integració i desenvolupament d’aplicacions
d’intel·ligència de negoci que poden ser assignats als serveis demanats.
El termini d’execució del contracte és des de la data de formalització del contracte fins al
31 de desembre del 2019 com a màxim, amb un total de 1.080 hores de treball.
El lloc de prestació del servei serà als espais del Servei d’Informàtica de la UPF a l’edifici
del rectorat (Universitat Pompeu Fabra, Edifici Mercè, Plaça de la Mercè, 12, 08002 de
Barcelona) o a les oficines de l’empresa adjudicatària segons convingui.
5. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ BASADA
D’acord amb la clàusula vint-i-dosena del Plec de clàusules administratives que regula
l’Acord Marc 18/11 per a encàrrecs de valor estimat inferior a 50.000 €, es remetrà
invitació com a mínim a una de les empreses adjudicatàries de l’Acord marc justificant
l’elecció.
El licitador haurà de proposar la seva oferta econòmica igual o inferior a la presentada en
l’Acord Marc 18/11. L’incompliment d’aquest requisit suposarà l’exclusió de la licitació
basada.
La presentació de les ofertes es farà mitjançant l’eina sobre digital 2.0.
6. PROPOSTA D’EMPRESA A CONVIDAR
D’acord amb la Resolució d’adjudicació del Lot 5 de l’Acord marc 18/11, de 5 de desembre
de 2018, l’empresa COMPUTER SCIENCES BRAND, SL és una de les empreses
homologades per prestar els serveis de consultoria i desenvolupament de solucions
d’intel·ligència de negoci que inclouen les tecnologies PowerBI, QlikView, PENTAHO i
Tableau. Es proposa convidar a aquesta empresa perquè té els coneixements i
l’experiència necessària en el llenguatge i les eines i un bon coneixement de les aplicacions
desenvolupades a la UPF en aquestes tecnologies donat que ha realitzat alguna de les
parts. La darrera qüestió és important considerant que s’ha de complir el termini previst
a la planificació i que el rendiment de la bossa d’hores serà molt més alt si l’empresa
contractada ja coneix els entorns i la part funcional de les aplicacions.

Manel Lozano Nebro
Cap del Servei d’Informàtica
Barcelona, 16 d’octubre de 2019
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