Sol·licitud: SC21/000047
Assumpte: Informe justificatiu (F-0468)

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I PROPOSTA DE LA
CONTRACTACIÓ DELS “SERVEIS DE MANTENIMENT SCADA PER ATL - ENS
D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBREGAT”
Antecedents
El Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei
d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa
d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, estableix que ATL és una
entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia,
autonomia administrativa i financera, i plena capacitat d'obrar per al compliment de les
seves funcions.
Atès els art. 2.1 i 3 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, es crea ATL amb l'objectiu
de prestar el servei públic d'interès i competència de la Generalitat de producció i
subministrament d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de les
instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, i
construir, conservar, gestionar i explotar la xarxa d'abastament Ter Llobregat, que
justifica que la prestació objecte d’aquestes actuacions s’ajusta a les funcions de
l’àmbit competencial d’ATL.
Atès el que preveu l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, s’emet aquest informe justificatiu de la contractació per deixar constància
de la necessitat o conveniència de contractar aquests treballs externament així com
d’informar sobre la insuficiència de mitjans de que disposa l’Ens d’Abastament d’Aigua
Ter Llobregat (en endavant, ATL) per a portar-los a terme amb mitjans interns.
Justificació de les necessitats
La necessitat i idoneïtat del contracte es justifica perquè l’SCADA és una eina
imprescindible per les operacions de potabilització i distribució a ATL i està catalogat
com un servei d’alta disponibilitat. Es considera necessari disposar d’un proveïdor
extern especialitzat en les tecnologies involucrades (i amb contrastada experiència en
aquest serveis) per poder realitzar serveis de Manteniment (correctiu, preventiu i
evolutiu).
El detall tècnic de les necessitats de cadascuna d’elles es defineix amb detall i precisió
en el corresponent plec de prescripcions tècniques particulars.
Justificació de la insuficiència de mitjans
Actualment, ATL no disposa dels recursos materials que permetin cobrir les
necessitats d’execució d’aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc disposa del
personal necessari en número, perfil professional i disponibilitat suficients.
Conclusió
Per tot l’exposat, el Director del Departament informa favorablement la contractació del
servei de “SERVEIS DE MANTENIMENT SCADA PER ATL - ENS D'ABASTAMENT
D'AIGUA TER-LLOBREGAT” (SC21/000047) i proposo que es tramiti el corresponent
expedient mitjançant el procediment següent:
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1. Procediment:
Obert
2. Tipus:
Serveis
3. Objecte del contracte
L’objecte del contracte consisteix en el suport i el manteniment del servei SCADA per
un període de 25 mesos (1 més de preparació i 24 mesos de servei):
Serveis de Manteniment SCADA per ATL:
● Manteniment correctiu
● Manteniment preventiu
● Manteniment evolutiu (bossa d’hores)
El servei SCADA cobert per aquest contracte aplica als següents centres de control:
● Centre de Control de Distribució (tecnologia Infoplus.21)
● Centre de Control de l’ETAP Llobregat (tecnologia Infoplus.21)
● Centre de Control de l’ETAP Ter (tecnologia Infoplus.21)
● Centre de Control de l’ETAP Cardener (tecnologia Intouch)
S’ha fet la configuració per lots d’aquest contracte en base a les tasques i tecnologies
involucrades:
1. Lot 1 (tecnologia principal Infoplus.21):
o Gestió del servei
o Manteniment correctiu 24x7
o Manteniment preventiu
o Manteniment evolutiu
▪ Bossa d’hores de Millora continua: Distribució, ETAP Ter i ETAP
Llobregat
2. Lot 2 (tecnologia principal Infoplus.21):
o Manteniment evolutiu
▪ Bossa d’hores de Alta/Baixa Equips: Distribució, ETAP Ter i
ETAP Llobregat
3. Lot 3 (tecnologia principal Intouch):
o Manteniment correctiu 8x5
o Manteniment evolutiu
▪ Bossa d’hores Millores: ETAP Cardener
Codi CPV: 72267000-4 (Serveis de manteniment y reparació de software)
4. Dades econòmiques
4.1. Determinació del preu
Tant alçat
x

Preus unitaris
Honoraris / Tarifes
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4.2. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost de licitació sense IVA, atès
que no es preveuen pròrrogues, modificacions ni eventualitats.
4.3. Pressupost base de licitació
S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que, en virtut del
contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit.
Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent
de tenir en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses
calculats per a la seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació:
a. Pressupost : 324.015,00 €
Pressupost lots:
● Lot 1: 171.175,00 €
● Lot 2: 104.000,00 €
● Lot 3: 48.840,00 €
b. Import total de l’IVA: 68.043,15 €
Import IVA lots:
● Lot 1: 35.946,75 €
● Lot 2: 21.840,00 €
● Lot 3: 10.256,40 €
c. Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 392.058,15 €

JUSTIFICACIÓ :
S’ha realitzat una estimació de l’esforç per poder realitzar els diferents serveis. S’han
tingut en compte diferents perfils professionals (amb costos diferents) i diferents
activitats:
● Manteniment Correctiu: Preus unitaris considerant unitats mensuals de la
prestació del servei.
● Manteniment Preventiu: Preus unitaris considerant unitats mensuals de la
prestació del servei.
● Seguiment Tècnic: Preus unitaris considerant unitats mensuals de la prestació
del servei.
● Manteniment Evolutiu: Bosses d’hores amb un preus unitari per un número
conegut d’hores.
● Traspàs servei: Bosses d’hores amb un preus unitari per un número conegut
d’hores.
● Preparació marc de treball: Partida alçada a partir d’una estimació de l’esforç
necessari, perfils professionals adequats i tenint en compte també els costos
de contractació d’ATL en el passat en contractes similars
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No es podran modificar les partides que apareguin amb import fix no zero en el
pressupost lliurat per ATL, essent motiu d'exclusió aquelles proposicions que no
respectin aquesta instrucció.
El quadre justificatiu es troba en el Plec de Prescripcions Tècniques.
4.4. Contracte harmonitzat
No
5. Existència de crèdit
5.1. Partida pressupostària
60700102 A.Tècnica Enginyeria
5.2. Expedient d’abast plurianual
Si

Pla de facturació

Lot 1

43.790,71 €

77.800,77 €

49.583,52 €

Període
Total
171.175,00 €

Lot 2

21.915,71 €

51.800,77 €

30.283,52 €

104.000,00 €

Lot 3

10.291,95 €

24.326,44 €

14.221,61 €

48.840,00 €

TOTAL

75.998,37 €

153.927,97 €

94.088,66 €

324.015,00 €
IVA Exclòs

2021

2022

2023

6. Termini de durada del contracte
TERMINI: 25 mesos a partir formalització del contracte
PRÒRROGA: NO
NOMBRE PRÒRROGUES PREVISTES: 7. Tramitació de l’expedient
7.1. Tramitació
Ordinària
7.2. Contracte reservat

Centres Especials d’Ocupació d’Iniciativa Social

Si
No

X

Empreses d’Inserció Social
Altres (Especificar)
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8. Variants
No
9. Solvència i classificació empresarial
9.1. Classificació empresarial
No aplica
9.2. Solvència Econòmica
Article 87 LCSP: Volum anual de negoci del licitador referit a l’any de major volum de
negoci dels darrers tres anys per un import igual o superior de:
●
●
●

Lot 1: 256.762,50 €
Lot 2: 156.000,00 €
Lot 3: 73.260,00 €

quantitats que com a màxim suposa una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
IMPORT PER LOTS DESGLOSSAT:
En cas de presentar-se a més d’un lot, el volum mínim anual de negoci que l’empresa
licitadora ha d’acreditar és la suma dels imports mínims de solvència econòmica
exigida per cada lot pel qual liciti.
L’acreditació de la suficiència d’aquest mitjà de solvència s’ha de fer mitjançant
l’aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresa
està inscrita en aquest registre, i en cas contrari pels dipositats al registre oficial en el
qual estigui inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han
d’acreditar el volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència Tècnica o professional
Article 90.a) LCSP: Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar
naturalesa als que constitueixen l’objecte del contracte executats durant els darrers
tres anys que inclogui: import, dates i destinatari, públic o privat. Els serveis o treballs
efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent,
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada de la documentació de què
disposi que acrediti la realització de la prestació.
La solvència tècnica i professional per cada lot és la següent:


LOT 1:
o Execucions en els tres últims anys en treballs de les següents
característiques:
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Projectes d'implantació i/o serveis de manteniment en l’àmbit de
l’automatització industrial i/o el telecontrol i/o la telemetria per un
import de 57.514,80 €:
Import anual acumulat que l’empresa ha d’acreditar com
executat durant l’any de major execució dels últims tres
anys, quantitat que és el 70 per cent de l’anualitat mitjana
del contracte.
 Serveis de Manteniment 24x7 d’OT (Informàtica Industrial) amb
una durada mínima acumulada de 12 mesos per un operador
d’aigua (distribució i/o potabilització) o qualsevol altre Operador
Crític designat pel CNPIC.
 Projectes d'implantació i/o serveis de manteniment amb
tecnologia Infoplus.21 (Aspentech) amb un import mínim
acumulat de 15.000€
Certificació empresarial: Aspentech partner (en qualsevol de les
seves varietats) a la regió Europa
Indicar si el licitador té acreditació d’Aspentech partner (en
qualsevol de les seves varietats) a la regió Europa. El format per
a presentar aquest apartat és l’ANNEX 5
Localització: Oficina a menys de 200 km de les Oficines Centrals
d'ATL: Carrer de Sant Martí de l'Erm, 30, 08970 Sant Joan Despí,
Barcelona i que el personal amb el rol de Tècnic(s) 24x7 (1º, 2º i 3º)
està adscrit a aquest centre de treball
La proximitat de la localització del personal es considera un
requisit de viabilitat, donat que el Temps assistència a una
incidència (TAI), és a dir, el temps d’inici de l’actuació
(remotament o “in situ” si l’accés remot no està disponible) ha de
ser menor de quatre hores des de que la incidència és
comunicada i aquest SLA aplica 24x7 tots els dies de l’any,. El
format per acreditar-ho serà el de l’ANNEX 12.


o

o



LOT 2:
o Execucions en els tres últims anys en treballs de les següents
característiques:
 Projectes d'implantació i/o serveis de manteniment en l’àmbit de
l’automatització industrial i/o el telecontrol i/o la telemetria per un
import de 36.400,00 €:
Import anual acumulat que l’empresa ha d’acreditar com
executat durant l’any de major execució dels últims tres
anys, quantitat que és el 70 per cent de l’anualitat
mitjana del contracte.
 Projectes d'implantació i/o serveis de manteniment amb
tecnologia Infoplus.21 (Aspentech) amb un import mínim
acumulat de 15.000€
o Certificació empresarial: Aspentech partner (en qualsevol de les
seves varietats) a la regió Europa
Indicar si el licitador té acreditació d’Aspentech partner (en
qualsevol de les seves varietats) a la regió Europa. El format per
a presentar aquest apartat és l’ANNEX 5
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LOT 3:
o Execucions en els tres últims anys en treballs de les següents
característiques:
 Projectes d'implantació i/o serveis de manteniment en l’àmbit de
l’automatització industrial i/o el telecontrol i/o la telemetria per un
import de 17.094,00 €:
Import anual acumulat que l’empresa ha d’acreditar com
executat durant l’any de major execució dels últims tres
anys, quantitat que és el 70 per cent de l’anualitat
mitjana del contracte.
 Projectes d'implantació i/o serveis de manteniment amb
tecnologia Intouch (Wonderware) amb un import mínim acumulat
de 15.000€
o Certificació empresarial: Certificació empresarial: "Wonderware
System Integrator Partner - Registered"
Indicar si el licitador té acreditació "Wonderware System
Integrator Partner - Registered". El format per a presentar
aquesta acreditació és el model de l’1)a)i)(1)(a)(i)ANNEX 6

9.3. Adscripció o dedicació de mitjans personal o materials a l’execució del
contracte
Sí
Obligació essencial:
X

Sí
No

En aplicació de l’article 76.2 de la LCSP, es configura com a obligació contractual
essencial l’adscripció a l’equip d’execució d’aquest contracte, de forma permanent
durant la totalitat de la seva vigència, de les següents figures, a excepció que
esdevingui una causa de força major, supòsit en el qual ATL pot autoritzar la
substitució d’una d’aquestes figures amb caràcter excepcional.
El personal de l’equip i recursos materials respondran a les següents especificacions:
LOT 1:


Equip humà (4 rols i un mínim de tres persones per desenvolupar tots els
rols):
o Coordinador del servei:
 Formació tècnica mínima d’enginyer tècnic o grau.
 Feines de gestió
 Supervisor de la prestació del servei
 Facturació i seguiment del contracte
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o

o

o



Tècnic(s) 24x7 (1º, 2º i 3º):
 Membre de l’equip de guàrdia 24x7. La persona de guàrdia
forma part d’un calendari rotatiu on totes les setmanes de l’any
estan cobertes per algú de l’equip.
 Expert en les tecnologies involucrades que pot donar una
resposta satisfactòria davant una incidència, en horari 24x7
quan està de guàrdia.
 Un mínim de tres persones concurrents desenvolupant aquest
rol
Operador de monitorització:
 Tècnic que monitoritza els sistemes i rep les notificacions
automàtiques del sistema de monitorització.
Consultor especialitzat
 Expert en les tecnologies involucrades, d’alternatives
tecnològiques i coneixedor de les bones pràctiques en el sector
per definir i liderar millores i canvis en els sistemes del Centre de
Control d’ATL.
 Tasques de manteniment evolutiu (Implementació Bossa
d’hores)

Recursos materials:
o Llicències de desenvolupament per tots els components amb software:
 Infoplus.21, CIM I/O, etc... (Aspentech)
o Entorn replicat per desenvolupar/testejar a les oficines de l’adjudicatari:
 1 Servidor amb Infoplus.21
 2 servidors amb KepserverEx
o Accés al suport oficials dels fabricants de software com a integradors:
 Aspentech

Aquest compromís quedarà integrat en el contracte, segons el model que figura a
l’ANNEX 9.
LOT 2:


Equip humà (2 rols i un mínim de dos persones per desenvolupar tots els
rols):
o Coordinador del servei:
 Formació tècnica mínima d’enginyer tècnic o grau.
 Feines de gestió
 Supervisor de la prestació del servei
 Facturació i seguiment del contracte
o Consultor especialitzat
 Expert en les tecnologies involucrades, d’alternatives
tecnològiques i coneixedor de les bones pràctiques en el sector
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per definir i liderar millores i canvis en els sistemes del Centre de
Control d’ATL.
 Tasques de manteniment evolutiu (Implementació Bossa
d’hores)
Recursos materials:
 No es contemplen

Aquest compromís quedarà integrat en el contracte, segons el model que figura a
l’ANNEX 10.
LOT 3:


Equip humà (2 rols i un mínim de dos persones per desenvolupar tots els
rols):
o Coordinador del servei:
 Formació tècnica mínima d’enginyer tècnic o grau.
 Feines de gestió
 Supervisor de la prestació del servei
 Facturació i seguiment del contracte
o Consultor especialitzat
 Expert en les tecnologies involucrades, d’alternatives
tecnològiques i coneixedor de les bones pràctiques en el sector
per definir i liderar millores i canvis en els sistemes del Centre de
Control d’ATL.
 Tasques de manteniment evolutiu (Implementació Bossa
d’hores)
 Recursos materials:
o Disposar de llicències de desenvolupament de Wonderware a les seves
oficines i al portàtil de postes en marxa:
 Intouch (System Platform)
o Entorn replicat per desenvolupar/testejar a les oficines de l’adjudicatari:
 1 Servidor amb Intouch i amb RsLinx Classic Gateway
o Accés al suport oficials dels fabricants de software com a integradors:
Intouch (Wonderware)
o Disposar de vehicle propi i capacitat de desplaçament a l'ETAP
Cardener (Pantà de La Llosa del Cavall)
o Portàtil de postes en marxa amb Llicències de desenvolupament
Intouch
Aquest compromís quedarà integrat en el contracte, segons el model que figura a
l’ANNEX 11.
9.4. Altres documents i/o requisits a sol·licitar als licitadors o a l’adjudicatari
Els licitadors hauran de presentar:
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Un compromís a mantenir durant tot el període del servei, en cas de resultar
adjudicatari, la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, que haurà de cobrir
necessàriament totes les contingències i riscos inherents als treballs, tant del personal
destinat als treballs objecte del contracte com dels possibles danys que es puguin
originar a tercers, i per un import mínim de 600.000.-€ per sinistre i any i un sublímit
per víctima en la RC patronal de com a mínim de 300.000.-€

Declaració d’estar inscrits en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades
del sector públic, a la data final de presentació de les ofertes.
● Declaració responsable sobre les mesures de prevenció del COVID-19 (segons
format especificat l’ ANNEX 1 del present document).
A banda de la documentació específica que s’indiqui en el PCAP, l’empresa proposada
com a adjudicatària del contracte haurà de presentar:
● L’acreditació de la vigència de la pòlissa de responsabilitat civil
● En el cas que l’empresa hagi justificat la solvència mitjançant el concurs d’altres
entitats (article 75 de la LCSP “Integració de la solvència amb mitjans externs”),
haurà d’acreditar fefaentment que disposa d’aquests recursos abans de
l’adjudicació del contracte.
● Acreditació de la formació i experiència de les persones que formaran part de
l’equip tècnic en els termes establerts en el plec de bases tècniques d’aquesta
licitació:
o LOT 1:
▪ Per la persona proposada pel rol de “Coordinador del servei”:
● Currículum Vitae (Informació general a on no pot faltar
l’experiència puntuada en els criteris automàtics, si
escau)
● Certificat(s) professional(s) personal(s) ITIL de Axelos (si
escau)
▪ Per la persona proposada pel rol de “Consultor”:
● Currículum Vitae (Informació general a on no pot faltar
l’experiència puntuada en els criteris automàtics, si
escau)
● Certificats d’assistència a cursos de formació (si escau)
● Certificats d’estudis oficials (Títols i/o expedients)
● Certificat professional personal “ThingWorx Kepware
Fundamentals Certification 2020” (si escau)
▪ Per la persones proposades pel rol de “Tècnic 24x7 1º,2º, 3º”:
● Currículum Vitae (Informació general a on no pot faltar
l’experiència puntuada en els criteris automàtics, si
escau)
● Certificats d’assistència a cursos de formació (si escau)
● Certificat professional personal “ThingWorx Kepware
Fundamentals Certification 2020” (si escau)
▪ Per la persones proposades pel rol de “Tècnic 24x7 4º” (si
escau):
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●

▪

●

Currículum Vitae (Informació general a on no pot faltar
l’experiència puntuada en els criteris automàtics, si
escau)
● Certificats d’assistència a cursos de formació (si escau)
Per la persona proposada pel rol de “Consultor” – 2º (si escau):
● Currículum Vitae (Informació general a on no pot faltar
l’experiència puntuada en els criteris automàtics, si
escau)
● Certificats d’assistència a cursos de formació (si escau)
● Certificat professional personal “ThingWorx Kepware
Fundamentals Certification 2020” (si escau)

o

LOT 2:
▪ Per la persona proposada pel rol de “Consultor”:
● Currículum Vitae (Informació general a on no pot faltar
l’experiència puntuada en els criteris automàtics, si
escau)
● Certificats d’assistència a cursos de formació (si escau)
● Certificats d’estudis oficials (Títols i/o expedients)
▪ Per la persona proposada pel rol de “Consultor” – 2º (si escau):
● Currículum Vitae (Informació general a on no pot faltar
l’experiència puntuada en els criteris automàtics, si
escau)
● Certificats d’assistència a cursos de formació (si escau)

o

LOT 3:
▪ Per la persona proposada pel rol de “Consultor”:
● Currículum Vitae (Informació general a on no pot faltar
l’experiència puntuada en els criteris automàtics, si
escau)
● Certificacions professionals personals en productes de
Wonderware (si escau)
● Certificats d’estudis oficials (Títols i/o expedients)
▪ Per la persona proposada pel rol de “Consultor” – 2º (si escau):
● Currículum Vitae (Informació general a on no pot faltar
l’experiència puntuada en els criteris automàtics)
● Certificació professional personal en el producte de
Wonderware

Aportació de la documentació corresponent al Protocol de seguretat enfront al risc
d’exposició al SARS-CoV-2 per tal de garantir les condicions de protecció dels
treballadors enfront a la COVID 19, validat pel seu servei de prevenció.
10. Puntuació mínima a obtenir en la valoració dels criteris sotmesos a un judici
de valor
No aplica.
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11. Criteris d’adjudicació
La proposta d’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació
qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la
valoració del preu i de la qualitat.
Criteris d’adjudicació Lot 1:
Una part d’aquesta valoració s’obtindrà mitjançant l’aplicació de criteris sotmesos a
judici de valor i una altra part mitjançant l’aplicació de criteris automàtics objectius.
 Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici de
valor:
El model de puntuació per separat, per a cada criteri sotmès a judici de valor, serà
d’acord amb l’esquema següent:

La valoració de la qualitat de cada criteri de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a
judici de valor es realitzarà d’acord amb la fórmula, valoració i puntuació que a
continuació es detalla:
La fórmula lineal proposada, que compleix les dues regles i que distribueix
proporcionalment les puntuacions en relació a les valoracions prèvies obtingudes per
les proposta tècnica de cada criteri, és la següent:
Pi= PMax x (Vi / VMax)
A on:
Pi = Puntuació del criteri de l’oferta a puntuar
PMax = Puntuació del criteri
Vi = Valoració Tècnica del criteri de l’oferta que es puntua
VMax = Valoració Tècnica del criteri de l’oferta Millor Valorada per
aquest criteri.
“i” = pot prendre 1 per la primera oferta avaluada, 2 per la segona, fins
”n” ofertes puntuables.
1r Valoració de cada criteri:
Es durà a terme la valoració numèrica de cada criteri per totes les ofertes donant lloc a
un conjunt de valoracions Vi (i=1,2,3,...).
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Posteriorment es definirà, per a cada criteri el valor VMax que correspondrà a la
valoració que obtingui el criteri de l’oferta millor valorada. La valoració es farà entre el
valor 0 i el valor PMax establert a les bases de la licitació per a cada criteri.
2n Puntuació de cada criteri:
Tal com ja s’ha explicat, un cop realitzada la valoració de cada criteri de les ofertes es
procedirà a la seva puntuació. Per tal que la puntuació dels diferents criteris mantingui
una relació de proporcionalitat entre les diferents ofertes es procedirà de la següent
manera.
Per a cada criteri la puntuació Pi, associada a la valoració Vi serà:
a) si VMax ≥ 0.50 PMax , es a dir, si al menys una de les ofertes es valorada amb
un valor igual o superior al 50% de PMax, aleshores:
Pi= PMax x (Vi / VMax)
b) en cas contrari, si VMax < 0.50 PMax: aleshores:
Pi = Vi
3r Puntuació total d’una oferta:
Aquest esquema previ s’aplicarà per cada criteri per separat, i la puntuació total d’una
oferta serà la suma de les puntuacions dels seus criteris:
Ptot = ∑

k

A on:
Pk = Puntuació del criteri ja puntuat de l’oferta
Ptot = Puntuació total d’una oferta pels criteris sotmesos a judici de valor
basats en judicis de valor
“k” = pot prendre 1 pel primer criteri, 2 pel segon criteri, fins ”n” criteris
criteris sotmesos a judici de valor
La valoració/puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos
a judici de valor serà de 25 punts, és a dir la suma dels diferents PMax de cada criteri
és de 25 punts.

Per tots els subapartats, es valorarà positivament la concisió i la brevetat. No es
valoraran descripcions genèriques i teòriques de metodologies, si no és concreta com
seria la seva aplicació particular als serveis contractats a aquesta licitació.
La valoració es realitzarà, de manera ponderada entre totes les ofertes admeses
segons s’ha explicat prèviament, atenent als conceptes i barems següents:
Lot 1
1. Manteniment Correctiu: 3 punts (PMax)
Metodologia proposada i com s'organitzaran els recursos (humans, eines,
materials, llicències, infraestructura, suports extens, etc....)
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Es farà una valoració fins a un màxim de 3 punts en base a una comparació
qualitativa de totes les ofertes.
La metodologia i organització haurà de demostrar el coneixement de bones
pràctiques i la viabilitat de garantir els SLAs i la òptima resposta a les incidències i
la gestió dels problemes. Es valorarà positivament els beneficis per ATL que es
puguin inferir de la proposta, és a dir que no només s’ha d’explicar “el que” i “el
com” es farà, si no també “l’impacte” positiu que tindrà en el dia a dia del personal
de la unitat SCADA i dels usuaris finals d’ATL.
2. Manteniment preventiu - Monitorització: 7 punts (PMax)
Metodologia proposada en base als punts de control que es poden analitzar en la
plataforma de monitorització i les diferents producció de paràmetres (Nagios XI,
event viewer, logs, ...) i exemples de respostes/accions pel licitador.
Es farà una valoració fins a un màxim de 7 punts en base a una comparació
qualitativa i quantitativa de totes les ofertes.
Es tracta d'identificar les sondes, o paràmetres d'observació que s'han de
monitoritzar en un sistema crític d’informàtica industrial de qualsevol telecontrol
d’actius locals i distribuïts pel territori (no necessàriament casuística concreta del
CCs d'ATL). Es valorarà positivament els beneficis per ATL que es puguin inferir de
la proposta, és a dir que no només s’ha d’explicar “el que” i “el com” es farà, si no
també “l’impacte” positiu que tindrà en el dia a dia del personal de la unitat SCADA
i dels usuaris finals d’ATL.

S'ha de presentar una llista el més detallada possible de tipus de paràmetres a
monitoritzar (host, serveis, etc), condicions d'alertes, acompanyat de les accions de
resposta davant cadascuna de les alertes i del benefici que te la monitorització del
paràmetre per fiabilitzar la prestació del servei SCADA:
 Paràmetre
 Mode d’obtenció o càlcul
 Condicions d'alerta
 Generació automàtica o manual de l'alerta (si seria per supervisió
(observació manual) o automàtica)
 Calendari de la supervisió en cas de ser d’observació manual
 Actuació/resposta davant l'alerta
 Benefici de monitoritzar aquest paràmetre
Sempre fer referència a tipus de components o tipus de serveis, en cap moment es
demana concretar amb els components d’ATL ni a les aplicacions d’ATL concretes
que conformen el servei SCADA.
No només s'esperen paràmetres o sondes de la disponibilitat de la infraestructura
del components del servei SCADA, si no també dels serveis externs necessaris
(veure figura "Quadre de dependències" al PTT)
Apart de la monitorització de la disponibilitat també s’haurien d’afegir conceptes de
cyberseguretat, com per exemple (estat de l’antivirus, logins inesperats, etc...).
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També es valorarà positivament indicadors del procés del negoci (per exemple:
numero d'usuaris connectats al SCADA en Horari General d'Empresa versus "patró
de normalitat" o numero d'ordes enviades al conjunt de PLCs en una hora respecte
a uns llindars mínim i màxims habituals, numero d'alarmes/dia, temps mitjà de
reconeixement d'una alarma, grau d'utilització de les llicencies comprades, etc....).
Es considera que incorporar indicadors del procés de negoci pot ajudar a tenir un
“Sistema d'alerta prompte” (“early warning System”) davant una futura incidència
(manteniment predictiu) i també ajuda a obtenir informació del impacte quantitatiu i
qualitatiu d'una errada general del servei sobre els processos operatius de la
companyia.
El llistat es pot conformar per ordre d’importància segons el licitador, de més
important o convenient a menys rellevant, a efectes de facilitar la valoració general
i de prioritzar posteriorment la implementació (si escau).
Es tracta de presentar un disseny funcional i tècnic viable en la seva
implementació traslladat a una llista segons s’ha concretat en paràgrafs anteriors.
Si per la implementació d’aquesta proposta, s’haguessin de fer desenvolupaments
sobre les aplicacions existents a ATL, aquest esforç es faria sota el marc de la
bossa d`hores “Millora continua” i només si el coordinador tècnic ho considera
adient.
3. Manteniment Evolutiu: 5 punts (PMax)
Metodologia de treball del paquet de treball de Millora Continua – Bossa d’hores:
Presa de requisits, desenvolupament, desplegament, proves, verificació i
documentació, etc...
Es farà una valoració fins a un màxim de 5 punts en base a una comparació
qualitativa de totes les ofertes
La metodologia i organització haurà de demostrar el coneixement de bones
pràctiques i la capacitat de realitzar gestió de canvis, gestió de la configuració,
entorn de proves, desplegament de modificacions, validacions finals, visualització
del flux del treball, estat del progrés de la bossa d’hores.....

Es valorarà positivament els beneficis per ATL que es puguin inferir de la proposta,
és a dir que no només s’ha d’explicar “el que” i “el com” es farà, si no també
“l’impacte” positiu que tindrà en el dia a dia del personal de la unitat SCADA i dels
usuaris finals d’ATL..
4. Informes/Dashboard de qualitat del servei SCADA a ATL: 5 punts (PMax)
Es tracta de que el licitador presenti una proposta de com la unitat SCADA
(responsable intern d’ATL) podrà mesurar i compartir la qualitat del servei
SCADA entregat als usuaris finals (principalment departaments d’Operació i
Manteniment d’ATL).
Per això el licitador ha de fer una proposta de que es mesurarà, com es mesurarà,
com es publicarà i quin grau d’automatització tindrà el procés, una vegada aquest
estigui dissenyat i implementat.
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Es tracta de presentar un disseny funcional i tècnic viable en la seva
implementació. Si per la implementació d’aquesta proposta, s’haguessin de fer
desenvolupaments sobre les aplicacions existents a ATL, aquest esforç es faria
sota el marc de la bossa d`hores “Millora continua” i només si el coordinador tècnic
ho considera adient.
Es farà una valoració fins a un màxim de 5 punts en base a una comparació
quantitativa i qualitativa de totes les ofertes desglossant els criteri de valoració en
aquests dos punts



Proposta d'informe i/o Dashboard (incidències, rendiment, disponibilitat,
evolució, KPIs, accions/tasques preventives rellevants) fins a un màxim de
2.5 punts
Grau d'automatització de la generació del l'informe i/o dashboard
automàtics, fins a un màxim de 2.5 punts. Quanta més automatització hi
hagi a l’hora de recollir les dades, calcular-les, representar-les i publicar-les,
més es puntuarà aquest apartat.

5. Transferència de coneixement: 5 punts (PMax)
El licitador ha de presentar una proposta sobre quins aspectes considera que
s’haurà de fer una transferència de coneixement als tècnics d’ATL per evitar una
dependència de proveïdors externs a l’hora de administrar i mantenir els sistema
en el futur. També ha d’explicar la manera de fer-ho (eines, freqüència,
implicats....)
Es valorarà una valoració fins a un màxim de 5 punts en base a una comparació
quantitativa i qualitativa de totes les ofertes desglossant els criteri de valoració en
aquests dos punts:



Descripció de sobre que punts s'ha de fer una transferència de
coneixement als tècnics d'ATL. Fins a un màxim de 2.5 punts
De quina manera es realitzarà. Fins a un màxim de 2.5 punts

 Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics objectius:
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics
Objectius serà de 45 punts. El format per a presentar aquest apartat es l´ANNEX 2
La puntuació mínima exigida en aquest apartat per a poder resultar adjudicatari/a serà
de 15 punts.

AiT/ST

16

Sol·licitud: SC21/000047
Assumpte: Informe justificatiu (F-0468)

Idoneïtat recurs amb el rol de "Coordinador del servei"
En possessió del certificat:
 ITIL V3: “Foundation” level i/o ITIL 4: “Foundation” level - 5
punts
En cas de no disposar de la certificació: 0 punts
En possessió del certificat:

ITIL V3: Tenir alguna certificació de “Practitioner” o
“Intermediate” i/o “Expert” i/o “Master” level i/o
 ITIL 4: "Managing Professional” i/o “Strategic Leader” o
“Master” level. 5 punts
En cas de no disposar de la certificació: 0 punts
 Per cada any d’experiència de coordinació d’equip de
manteniment 24x7 per un Operador d’aigua (distribució i/o
potabilització) o qualsevol altre Operador Crític designat
pel CNPIC: 1 punt [ fins a un màxim de 5 punts]

15
5

5

5

Cap experiència o menor d'un any: 0 punts
Idoneïtat recurs amb el rol de “Consultor”
Formació i/o experiència en tecnologia Infoplus.21 i CIM I/O. [fins a
un màxim de 8 punts a partir de les següents combinacions
possibles]:
 Per cada any de participació en un projecte o servei amb
aquesta tecnologia: 2 punts
 Per cada curs de formació oficial realitzada per Aspentech
(o un representant autoritzat): 1 punt.
Sense experiència mínima d'un any ni formació oficial: 0 punts
Formació i/o experiència en tecnologia GCS (Graphic console
System) [fins a un màxim d’1 punt a partir de les següents
combinacions possibles]:
 Per cada any de participació en un projecte o servei amb
aquesta tecnologia: 0,25 punts.
 Per cada curs de formació oficial realitzada per Aspentech
(o un representant autoritzat): 1 punt.
Sense experiència ni formació oficial: 0 punts
Formació i/o experiència en tecnologia KepserverEx [fins a un
màxim de 2 punts a partir de les següents combinacions possibles]
 Per cada any de participació en un projecte o servei amb
aquesta tecnologia: 0,5 punts.
 Per cada curs de formació oficial realitzada per Kepware (o
un representant autoritzat): 1 punt.
Sense experiència ni formació oficial: 0 punts
 Certificació personal “ThingWorx Kepware Fundamentals
Certification 2020”: 1 punt
En cas de no disposar de la certificació: 0 punts
Formació i/o experiència en tecnologia SVN [fins un màxim de 0,5
punts]
 Participació en el desplegament de com a mínim un
servidor SVN i d’un client: 0,5 punts
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Sense experiència: 0 punts
Formació acadèmica [fins un màxim d’1 punt]
 Estudis tècnics d’enginyeria tècnica o grau: 1 punt
Sense aquesta formació: 0 punts
Formació acadèmica [fins un màxim de 0,5 punts]
 Estudis tècnic d’enginyeria superior o màster: 0,5 punts

1

0,5

Sense aquesta formació: 0 punts
Idoneïtat recurs amb el rol de Tècnic 24x7” – 1º
Formació i/o experiència en tecnologia Infoplus.21 i CIM I/O. [fins a
un màxim d’1 punt a partir de les següents combinacions
possibles]:
 Per cada any de participació en un projecte o servei amb
aquesta tecnologia: 0,25 punts.
 Per cada curs de formació oficial realitzada per Aspentech
(o un representant autoritzat): 0,5 punt.
Sense experiència ni formació oficial: 0 punts
Formació i/o experiència en tecnologia KepserverEx [fins a un
màxim d’1 punt] a partir de les següents combinacions possibles:
 Per cada any de participació en un projecte o servei amb
aquesta tecnologia: 0,25 punts.
 Per cada curs de formació oficial realitzada per
KepserverEX (o un representant autoritzat): 0,25 punt.
 Certificació personal “ThingWorx Kepware Fundamentals
Certification 2020”: 0,25 punt
Sense experiència ni formació oficial ni certificat: 0 punts
Experiència com a tècnic de guàrdies 24x7 [fins a un màxim d’1
punts]
 Per cada any com a membre d’un equip de guàrdies 24x7
per un operador d’aigua (distribució i/o potabilització) o
qualsevol altre Operador Crític designat pel CNPIC: 0,25
punts

3
1

1

1

Sense experiència acumulada mínima d’un any: 0 punts
Idoneïtat recurs amb el rol de Tècnic 24x7” – 2º
Formació i/o experiència en tecnologia Infoplus.21 i CIM I/O. [fins a
un màxim d’1 punt a partir de les següents combinacions
possibles]:
 Per cada any de participació en un projecte o servei amb
aquesta tecnologia: 0,25 punts.
 Per cada curs de formació oficial realitzada per Aspentech
(o un representant autoritzat): 0,5 punt.
Sense experiència ni formació oficial: 0 punts
Formació i/o experiència en tecnologia KepserverEx [1 punt] a
partir de les següents combinacions possibles:
 Per cada any de participació en un projecte o servei amb
aquesta tecnologia: 0,25 punts.
 Per cada curs de formació oficial realitzada per
KepserverEX (o un representant autoritzat): 0,25 punt.
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Certificació personal “ThingWorx Kepware Fundamentals
Certification 2020”: 0,25 punt

Sense experiència ni formació oficial ni certificat: 0 punts
Experiència com a tècnic de guàrdies 24x7 [fins a un màxim d’1
punt]
 Per cada any com a membre d’un equip de guàrdies 24x7
per un operador d’aigua (distribució i/o potabilització) o
qualsevol altre Operador Crític designat pel CNPIC: 0,25
punts

1

Sense experiència acumulada mínima d’un any: 0 punts
Idoneïtat recurs amb el rol de Tècnic 24x7” – 3º
Formació i/o experiència en tecnologia Infoplus.21 i CIM I/O. [fins a
un màxim d’1 punt] a partir de les següents combinacions
possibles:
 Per cada any de participació en un projecte o servei amb
aquesta tecnologia: 0,25 punts.
 Per cada curs de formació oficial realitzada per Aspentech
(o un representant autoritzat): 0,5 punt.
Sense experiència ni formació oficial: 0 punts
Formació i/o experiència en tecnologia KepserverEx [1 punt] a
partir de les següents combinacions possibles:
 Per cada any de participació en un projecte o servei amb
aquesta tecnologia: 0,25 punts.
 Per cada curs de formació oficial realitzada per
KepserverEX (o un representant autoritzat): 0,25 punt.
 Certificació personal “ThingWorx Kepware Fundamentals
Certification 2020”: 0,25 punt
Sense experiència ni formació oficial ni sense certificat: 0 punts
Experiència com a tècnic de guàrdies 24x7 [fins a un màxim d’1
punt]
 Per cada any com a membre d’un equip de guàrdies 24x7
per un operador d’aigua (distribució i/o potabilització) o
qualsevol altre Operador Crític designat pel CNPIC: 0,25
punts

3
1

1

1

Sense experiència acumulada mínima d’un any: 0 punts
Ampliació del equip tècnic: Una persona més amb el rol de “Tècnic 24x7” 4º amb com a mínim un dels següents supòsits (1 punt):
 Amb experiència acumulada mínima d’un any com a membre d’un
equip de guàrdies 24x7 per un operador d’aigua (distribució i/o
potabilització) o qualsevol altre Operador Crític designat pel CNPIC.
 (o) Formació oficial en tecnologia Infoplus.21 i CIM-IO per Aspentech
(o un representant autoritzat)
Sense proposta de la incorporació d’una persona més amb el rol de
“Tècnic 24x7” - 4º, que tingui com a mínim un dels dos supòsits anteriors:
0 punts
Ampliació del equip tècnic: Una persona més amb el rol de “Consultor”
– 2º amb perícia en totes dues següents tecnologies (1 punt). Cada perícia
es podrà acreditar amb una experiència mínima o amb una formació mínima o
amb una certificació:
 Tecnologia Infoplus.21 i CIM-IO:

AiT/ST

1

1

19

Sol·licitud: SC21/000047
Assumpte: Informe justificatiu (F-0468)

Un mínim d’un any de participació en un projecte o servei amb
aquesta tecnologia i/o
o Curs de formació oficial realitzada per Aspentech (o un
representant autoritzat)
Tecnologia KepserverEx:
o Un mínim d’un any de participació en un projecte o servei
amb aquesta tecnologia. i/o
o Curs de formació oficial realitzada per KepserverEX (o un
representant autoritzat). i/o
o Certificació personal “ThingWorx Kepware Fundamentals
Certification 2020”.
o



Sense proposta de la incorporació d’una persona més amb el rol de
Consultor, que tingui perícia en els dos supòsits anteriors: 0 punts
Certificació empresarial:
 Indicar si el licitador té acreditació Rockwell Automation "Recognized
System Integrator" or "Solution Partner" i un link a la pagina web
oficial a on es pugui comprovar. [5 punts]

5

El format per a presentar aquesta acreditació és el model de
l’ANNEX 7
Sense disposar de l’acreditació de la certificació empresarial: 0 punts
TOTAL CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS



45

Criteris econòmics automàtics:

Criteris econòmics automàtics (fins a un màxim de 30 punts). La valoració màxima del
preu de les ofertes serà de 30 punts sobre un total de 100, i es calcularà de forma
automàtica mitjançant la següent fórmula:

[

(

) (

)]

On,
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
P = Punts de criteri econòmic.
Om = Oferta més baixa
Ov = Oferta a valorar
IL = Import de licitació
VP = Valor Ponderació.

En aquesta licitació:
P=30
VP=1,5 (S’ha fixat aquest valor donat que en el serveis a contractar hi
ha un ús intensiu de mà d’obra, més del 80% de l’import total del
contracte)
Es presentarà el pressupost complimentant la plantilla subministrada en l’ANNEX 2.
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Criteris d’adjudicació Lot 2:
Una part d’aquesta valoració s’obtindrà mitjançant l’aplicació de criteris sotmesos a
judici de valor i una altra part mitjançant l’aplicació de criteris automàtics objectius.
 Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici de
valor:
El model de puntuació per separat per a cada criteri sotmès a judici de valor serà
d’acord amb l’esquema següent:

La valoració de la qualitat de cada criteri de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a
judici de valor es realitzarà d’acord amb la fórmula, valoració i puntuació que a
continuació es detalla:

La fórmula lineal proposada, que compleix les dues regles i que distribueix
proporcionalment les puntuacions en relació a les valoracions prèvies obtingudes per
les proposta tècnica de cada criteri, és la següent:
Pi= PMax x (Vi / VMax)
A on:
Pi = Puntuació del criteri de l’oferta a puntuar
PMax = Puntuació del criteri
Vi = Valoració Tècnica del criteri de l’oferta que es puntua
VMax = Valoració Tècnica del criteri de l’oferta Millor Valorada per
aquest criteri.
“i” = pot prendre 1 per la primera oferta avaluada, 2 per la segona, fins
”n” ofertes puntuables.
1r Valoració de cada criteri:
Es durà a terme la valoració numèrica de cada criteri per totes les ofertes donant lloc a
un conjunt de valoracions Vi (i=1,2,3,...).
Posteriorment es definirà, per a cada criteri el valor VMax que correspondrà a la
valoració que obtingui el criteri de l’oferta millor valorada. La valoració es farà entre el
valor 0 i el valor PMax establert a les bases de la licitació per a cada criteri.
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2r Puntuació de cada criteri:
Tal com ja s’ha explicat, un cop realitzada la valoració de cada criteri de les ofertes es
procedirà a la seva puntuació. Per tal que la puntuació dels diferents criteris mantingui
una relació de proporcionalitat entre les diferents ofertes es procedirà de la següent
manera.
Per a cada criteri la puntuació Pi, associada a la valoració Vi serà:
a) si VMax ≥ 0.50 PMax , es a dir, si al menys una de les ofertes es valorada amb
un valor igual o superior al 50% de PMax, aleshores:
Pi= PMax x (Vi / VMax)
b) en cas contrari, si VMax < 0.50 PMax: aleshores:
Pi = Vi
3r Puntuació total d’una oferta:
Aquest esquema previ s’aplicarà per cada criteri per separat, i la puntuació total d’una
oferta serà la suma de les puntuacions dels seus criteris:
Ptot = ∑

k

A on:
Pk = Puntuació del criteri ja puntuat de l’oferta
Ptot = Puntuació total d’una oferta pels criteris sotmesos a judici de valor
basats en judicis de valor
“k” = pot prendre 1 pel primer criteri, 2 pel segon criteri, fins ”n” criteris
sotmesos a judici de valor
La valoració/puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos
a judici de valor serà de 25 punts, és a dir la suma dels diferents PMax de cada criteri
és de 25 punts.

Per tots els subapartats, es valorà positivament la concisió i la brevetat . No es
valorarà descripcions genèriques i teòriques de metodologies si no és concreta com
seria la seva aplicació particular als serveis contractats a aquesta licitació.
La valoració es realitzarà, de manera ponderada entre totes les ofertes admeses
segons s’ha explicat prèviament, atenent als conceptes i barems següents:

1. Proposta de plantilles per les peticions de canvi: 12,5 punts (PMax)
Es farà una valoració fins a un màxim de 12,5 punts en base a una comparació
quantitativa i qualitativa de totes les ofertes.
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Actualment ATL disposa de tres SCADA Infoplus que en conjunt tenen més de
150.000 senyals en temps real que representen el estat i permeten la gestió
remota de moltíssims actius al llarg del territori, en dos centres productius i en una
xarxa de distribució amb un total de de més de 1000 km de canonades. Les
millores evolutives fan referència a possibles modificacions sobre aquest actius
(alguns recents i d’altres molt antics) així com altes de nous equips (o conjunt
d’equips, com l’automatització d’un nou dipòsit remot o d’un nou tractament a una
ETAP). El servei SCADA rep peticions constants de canvis de diferents
departaments i per raons molt diverses, per aquesta raó i donada la complexitat i la
tendència dels sistemes grans a desordenar-se amb el temps, ATL en un intent de
madurar la gestió de les peticions d’aquest canvis, i amb el objectiu de donar
resposta àgil, eficient, consistent, coherent, sense errors, minimitzar els revisions
“retreball” i que satisfaci les expectatives dels peticionaris i també les necessitats
dels usuaris finals de l’SCADA, vol implantar 4 noves plantilles pels diferents tipus
de peticions que es realitzaran durant la bossa d’hores (Manteniment evolutiu - Lot
2):
o Plantilla 1: Petició d’una nova instal·lació (nou PLC) fins a un màxim
de 6 punts
o Plantilla 2: Petició alta/baixa/modificacions equips ja existent. fins a un
màxim de 3 punts
o Plantilla 3: Petició de modificacions representació HMI i/o canvis en la
historització de les variable ja integrades. fins a un màxim de 2 punts
o Plantilla 4: Petició d’incidència (qualsevol cosa que s’ha realitzat en el
passat i que te un comportament no desitjat). fins a un màxim de 1,5
punts
Els licitadors hauran de proposar un model per cadascuna de les plantilles. Es
valorarà positivament els beneficis per ATL que es puguin inferir de la proposta. La
proposta haurà de demostrar el coneixement de bones pràctiques en la gestió de
les modificacions en la configuració SCADA d’un Centre de Control Crític.
Només a mode d’exemple, en totes o algunes de les plantilles el peticionari hauria
d’indicar: PLC implicat, adreça ip del nou PLC, croquis de la nova pantalla,
pantalles generals afectades pel canvi, motiu de la necessitat del canvi, unitats
d’enginyeria de les variables analògiques, fotos de les noves instal·lacions, data
objectiu per la posta en marxa, tipologia de cada alarma, necessitats
d’historització, captura de pantalla del error, nom de la pantalla afectada, etc,.....
Sempre fer referència a tipus de informació necessària per configurar
genèricament un SCADA/Historian i la integració amb els PLCs. En cap moment es
demana concretar amb les tecnologies, arquitectura i aplicacions d’ATL que
conformen el servei SCADA a ATL.
Es tracta de presentar un disseny funcional i conceptual el més exhaustiu possible
de les 4 plantilles de peticions sense concretar en les eines informàtiques o
documents per poder-ho implementar.
Si per la implementació d’aquesta proposta, s’haguessin de fer desenvolupaments
sobre les aplicacions existents a ATL, aquest esforç estaria exclòs del present “Lot
2”.
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2. Metodologia de la implementació de les peticions: 12,5 punts (PMax)
Es farà una valoració fins a un màxim de 12,5 punts en base a una comparació
qualitativa de totes les ofertes.
Actualment ATL disposa de tres SCADA Infoplus que en conjunt tenen més de
150.000 senyals en temps real que representen l’estat i permeten la gestió remota
de moltíssims actius al llarg del territori, en dos centres productius i en una xarxa
de distribució amb un total de més de 1000 km de canonades. Les millores
evolutives fan referència a possibles modificacions sobre aquest actius (alguns
recents i d’altres molt antics), així com altes de nous equips (o conjunt d’equips,
com l’automatització d’un nou dipòsit remot o d’un nou tractament a una ETAP). El
servei SCADA rep peticions constants de canvis de diferents departaments i per
raons molt diverses, per aquesta raó i donada la complexitat i els riscos de
desestabilitzar o bloquejar el servei després de cada canvi, es vol madurar en la
gestió del canvi.
ATL disposa de llicències suficients per replicar un dels tres SCADAs Infoplus.21
en entorns de Desenvolupament/Preproducció. ATL també disposa de PLCs per
instal·lar-los en el laboratori i que estiguin accessibles pels entorns de
Desenvolupament/Preproducció. Els drivers de comunicació KepserverEx en els
entorns de Desenvolupament/Preproducció poden funcionar 2 hores de manera
ininterrompuda.
Els licitadors hauran de proposar un model de treball que permeti, si és possible:
o Desenvolupaments i proves unitàries evitant l’entorn de producció.
o Proves d’integració amb el PLC evitant l’entorn de producció.
o Exportació/desplegament automàtics dels canvis a l’entorn de producció
garantint que no es perd la consistència de la feina realitzada ni les
validacions ja realitzades.
o Marxa enrere immediat després de cada canvi, en cas de necessitat.
o Proves de validació finals en el entorn de producció sense generar
soroll als operadors de l’SCADA (per exemple en el sumari general
d’alarmes) mentre no s’ha fet la validació definitiva ni donat formalment
d’alta el element a l’SCADA.
o Integració contínua sense necessitat de demanar finestres d’actuació
o Maximitzar les proves automàtiques quan sigui possible.
o Traçabilitat de qualsevol canvi.
o Traçabilitat amb el màxim detall (variable a variable) que s’ha provat, en
quin entorn, quan i amb quin resultat.
o Qualsevol altre requisit que proposi el licitador en la línia de madurar la
gestió dels canvis.
Es tracta de presentar un disseny funcional i tècnic viable en la seva
implementació. Si per la implementació d’aquesta proposta, s’haguessin de fer
desenvolupaments sobre les aplicacions existents a ATL, aquest esforç es faria
sota el marc de la bossa d`hores “Millora continua” i només si el coordinador tècnic
ho considera adient.
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 Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics objectius:
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics
objectius serà de 45 punts. El format per a presentar aquest apartat es l´ANNEX 3.

La puntuació mínima exigida en aquest apartat per a poder resultar adjudicatari/a
serà de 15 punts.
Idoneïtat recurs amb el rol de “Consultor” – Mobilitat [fins a un màxim de
5 punts]
 Amb Carnet de conduir, Vehicle i possibilitat de desplaçament a
l’ETAP Ter 2 vegades per setmana. [5 punts]
El format per acreditar aquest requisit és el model de l’ANNEX 13

5

Aquests desplaçaments no tindran dret a reclamar compensació
econòmica de cap tipus per part de l’adjudicatari a ATL.
Sense complir aquest requeriment: 0 punts
Idoneïtat recurs amb el rol de “Consultor” – com a creador/ modificador
de pantalles HMI al SCADA [fins a un màxim de 11 punts] a partir de les
següents combinacions possibles:

11

Formació i/o experiència en el producte GCS (Graphic console System) [DD
(Display Designer), OPCON, ACCESS] [fins a un màxim de 11 punts a partir
de les següents combinacions possibles]:
 Per cada any de participació en un projecte o servei amb aquesta
tecnologia realitzant modificacions de pantalles (o creació de noves): 2
punts.
 Per cada curs de formació oficial realitzada per Aspentech (o un
representant autoritzat): 2 punts
Sense experiència ni formació oficial ni sense certificat: 0 punts
Idoneïtat recurs amb el rol de “Consultor” - com a creador/ modificador
de definicions i tags a la base de dades en temps real de l’SCADA
Formació i/o experiència en tecnologia Infoplus.21 (I Aspen
SQLPlus, Infoplus.21 Administrator, Definition Editor, Process
Explorer, CIM-IO, Resta de productes relacionats d'Aspentech)
[fins a un màxim de 11 punts a partir de les següents combinacions
possibles]:
 Per cada any de participació en un projecte o servei amb
aquesta tecnologia realitzant alta/baixa d’equips i/o
estacions : 2 punts
 Per cada curs de formació oficial realitzada per Aspentech
(o un representant autoritzat): 2 punt.
Sense experiència mínima d'un any o sense formació oficial: 0
punts
Formació acadèmica [fins un màxim de 2 punts]
 Estudis tècnics d’enginyeria tècnica o grau: 2 punts

14

11

2

Sense aquesta formació: 0 punts
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Formació acadèmica [fins un màxim d’1 punts]
 Estudis tècnic d’enginyeria superior o màster: 1 punt

1

Sense aquesta formació: 0 punts
Ampliació del equip tècnic: Una persona més amb el rol de “Consultor” –
2º amb perícia en totes dues següents tecnologies (10 punts). Cada perícia es
podrà acreditar amb una experiència mínima o amb una formació mínima.
 Tecnologia Infoplus.21 i CIM-IO:
o Un mínim de dos anys de participació en un projecte o servei
amb aquesta tecnologia realitzant alta/baixa d’equips i/o
o Curs de formació oficial realitzada per Aspentech (o un
representant autoritzat)
 (i ) Formació i/o experiència en el producte GCS:
o Un mínim de dos anys de participació en un projecte o servei
amb aquesta tecnologia realitzant modificacions de pantalles o
(o creació de noves) i/o
o Curs de formació oficial realitzada per Aspentech (o un
representant autoritzat)

10

Aquest segon consultor estaria disponible per cobrir baixes laborals de
la persona amb el rol de “Consultor” (principal)
Sense proposta de la incorporació d’una persona més amb el rol de
Consultor, que tingui perícia en els dos supòsits anteriors: 0 punts
Certificació empresarial:
 Indicar si el licitador té acreditació Rockwell Automation "Recognized
System Integrator" or "Solution Partner" i un link a la pagina web oficial
a on es pugui comprovar [5 punts]

5

El format per a presentar aquesta acreditació és el model de
l’ANNEX 7
Sense disposar de l’acreditació de la certificació empresarial: 0 punts
TOTAL CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS



45

Criteris econòmics automàtics:

Criteris econòmics automàtics (fins a un màxim de 30 punts). La valoració màxima del
preu de les ofertes serà de 30 punts sobre un total de 100, i es calcularà de forma
automàtica mitjançant la següent fórmula:

[

(

) (

)]

On,
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
P = Punts de criteri econòmic.
Om = Oferta més baixa
Ov = Oferta a valorar
IL = Import de licitació
VP = Valor Ponderació.
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En aquesta licitació:
P=30
VP=1,5 (S’ha fixat aquest valor donat que en el serveis a contractar hi
ha un ús intensiu de mà d’obra, més del 80% de l’import total del
contracte)

Es presentarà el pressupost complimentant la plantilla subministrada en l’ANNEX 3

Criteris d’adjudicació Lot 3:
La proposta d’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació
qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la
valoració del preu i de la qualitat.
Una part d’aquesta valoració s’obtindrà mitjançant l’aplicació de criteris sotmesos a
judici de valor i una altra part mitjançant l’aplicació de criteris automàtics objectius.
 Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici de
valor:
El model de puntuació per separat per a cada criteri sotmès a judici de valor serà
d’acord amb l’esquema següent:

La valoració de la qualitat de cada criteri de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a
judici de valor es realitzarà d’acord amb la fórmula, valoració i puntuació que a
continuació es detalla:

La fórmula lineal proposada, que compleix les dues regles i que distribueix
proporcionalment les puntuacions en relació a les valoracions prèvies obtingudes per
les proposta tècnica de cada criteri, és la següent:
Pi= PMax x (Vi / VMax)
A on:
Pi = Puntuació del criteri de l’oferta a puntuar
PMax = Puntuació del criteri
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Vi = Valoració Tècnica del criteri de l’oferta que es puntua
VMax = Valoració Tècnica del criteri de l’oferta Millor Valorada per
aquest criteri.
“i” = pot prendre 1 per la primera oferta avaluada, 2 per la segona, fins
”n” ofertes puntuables.
1r Valoració de cada criteri:
Es durà a terme la valoració numèrica de cada criteri per totes les ofertes donant lloc a
un conjunt de valoracions Vi (i=1,2,3,...).
Posteriorment es definirà, per a cada criteri el valor VMax que correspondrà a la
valoració que obtingui el criteri de l’oferta millor valorada. La valoració es farà entre el
valor 0 i el valor PMax establert a les bases de la licitació per a cada criteri.
2n Puntuació de cada criteri:
Tal com ja s’ha explicat, un cop realitzada la valoració de cada criteri de les ofertes es
procedirà a la seva puntuació. Per tal que la puntuació dels diferents criteris mantingui
una relació de proporcionalitat entre les diferents ofertes es procedirà de la següent
manera.
Per a cada criteri la puntuació Pi, associada a la valoració Vi serà:
a) si VMax ≥ 0.50 PMax , es a dir, si al menys una de les ofertes es valorada amb
un valor igual o superior al 50% de PMax, aleshores:
Pi= PMax x (Vi / VMax)
b) en cas contrari, si VMax < 0.50 PMax: aleshores:
Pi = Vi
3r Puntuació total d’una oferta:
Aquest esquema previ s’aplicarà per cada criteri per separat, i la puntuació total d’una
oferta serà la suma de les puntuacions dels seus criteris:
Ptot = ∑

k

A on:
Pk = Puntuació del criteri ja puntuat de l’oferta
Ptot = Puntuació total d’una oferta pels criteris sotmesos a judici de valor
basats en judicis de valor
“k” = pot prendre 1 pel primer criteri, 2 pel segon criteri, fins ”n” criteris
criteris sotmesos a judici de valor
La valoració/puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos
a judici de valor serà de 25 punts, és a dir la suma dels diferents PMax de cada criteri
és de 25 punts.
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Per tots els subapartats, es valorà positivament la concisió i la brevetat. No es
valoraran descripcions genèriques i teòriques de metodologies si no és concreta com
seria la seva aplicació particular als serveis contractats a aquesta licitació.
La valoració es realitzarà, de manera ponderada entre totes les ofertes admeses
segons s’ha explicat prèviament, atenent als conceptes i barems següents:
1. Manteniment Correctiu: 3 punts (PMax)
Metodologia proposada i com s'organitzaran els recursos (humans, eines,
materials, llicències, infraestructura, suports extens, etc....)
Es farà una valoració fins a un màxim de 3 punts en base a una comparació
qualitativa de totes les ofertes.
Es valoraran positivament els beneficis per ATL que es puguin inferir de la
proposta. La metodologia i organització haurà de demostrar el coneixement de
bones pràctiques i la viabilitat de garantir els SLAs i la òptima resposta a les
incidències i la gestió dels problemes.
2. Manteniment Evolutiu: 7 punts (PMax)
Metodologia de treball del paquet de treball de Bossa d'hores - Millores ETAP
Cardener: Presa de requisits, desenvolupament, desplegament, proves, verificació
i documentació, etc...
Es farà una valoració fins a un màxim de7 punts en base a una comparació
qualitativa de totes les ofertes
Es valoraran positivament els beneficis per ATL que es puguin inferir de la
proposta. La metodologia i organització haurà de demostrar el coneixement de
bones pràctiques i la capacitat de realitzar gestió de canvis, gestió de la
configuració, entorn de proves, desplegament de modificacions, validacions finals,
visualització del flux del treball, estat del progrés de la bossa d’hores.....
3. Transferència de coneixement: 10 punts (PMax)
El licitador ha d’explicar en aquest sub-apartats una proposta esborrany de sobre
quins aspectes considera que s’haurà de fer una transferència de coneixement als
tècnics d’ATL per evitar una dependència de proveïdors externs a l’hora de
administrar i mantenir els sistema en el futur. També ha d’explicar la manera de
fer-ho (eines, freqüència, implicats....)
Es valorarà una valoració fins a un màxim de 10 punts en base a una comparació
quantitativa i qualitativa de totes les ofertes desglossant els criteri de valoració en
aquests dos punts:



Descripció de sobre que punts s'ha de fer una transferència de
coneixement als tècnics d'ATL. Fins a un màxim de 5 punts
De quina manera es realitzarà. Fins a un màxim de 5 punts
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Els esforços dedicats per part de l’adjudicatari a realitzar aquestes tasques anirien
imputats contra la bossa d’hores del Lot 3, sempre amb el vist-i-plau previ del
coordinador tècnic d’ATL.
3. Proposta de plantilles per les peticions de canvi: 5 punts (PMax)
Es farà una valoració fins a un màxim de 5 punts en base a una comparació
quantitativa i qualitativa de totes les ofertes.
El servei SCADA rep peticions constants de canvis de diferents departaments i per
raons molt diverses, per aquesta raó i donada la complexitat i la tendència dels
sistemes grans a desordenar-se amb el temps, ATL en un intent de madurar la
gestió de les peticions d’aquest canvis, i amb el objectiu de donar resposta àgil,
eficient, consistent, coherent, sense errors, minimitzar les revisions “retreball” i que
satisfaci les expectatives dels peticionaris i també les necessitats dels usuaris
finals de l’SCADA, vol implantar 2 noves plantilles pels diferents tipus de peticions
que es realitzaran durant la bossa d’hores:
o Plantilla 1: Petició d’una modificació: nova instal·lació (nou PLC), nou
equip, nova pantalla, nova funcionalitat fins a un màxim de 3 punts
o Plantilla 2: Petició d’incidència (qualsevol cosa que s’ha realitzat en el
passat i que té un comportament no desitjat). fins a un màxim de 2
punts
Els licitadors hauran de proposar un model per cadascuna de les plantilles. Es
valoraran positivament els beneficis per ATL que es puguin inferir de la proposta.
La proposta haurà de demostrar el coneixement de bones pràctiques en la gestió
de les modificacions en la configuració SCADA d’un Centre de Control Crític.
Només a mode d’exemple en totes o algunes de les plantilles el peticionari hauria
d’indicar: PLC implicat, adreça ip del nou PLC, croquis de la nova pantalla,
pantalles generals afectades pel canvi, motiu de la necessitat del canvi, unitats
d’enginyeria de les variables analògiques, fotos de les noves instal·lacions, data
objectiu per la posta en marxa, tipologia de cada alarma,
necessitats
d’historització, captura de pantalla del error, nom de la pantalla afectada, etc,.....
Sempre fer referència a tipus d’informació necessària per configurar genèricament
un SCADA/Historian i la integració amb els PLCs. En cap moment es demana
concretar amb les tecnologies, arquitectura i aplicacions d’ATL que conformen el
servei SCADA a ATL.
Es tracta de presentar un disseny funcional i conceptual el més exhaustiu possible
de les 2 plantilles de peticions sense concretar en les eines informàtiques o
documents per poder-ho implementar.
 Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics objectius:
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a
judici automàtics serà de 45.

El format per a presentar aquest apartat és l´ANNEX 4.
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La puntuació mínima exigida en aquest apartat per a poder resultar adjudicatari/a
serà de 15 punts.

Idoneïtat recurs amb el rol de “Consultor”
Certificacions personals:
 CSI Intouch 2017 (o posterior): 10 punts

20
10

Sense aquesta certificació: 0 punts
Certificacions personals:
 CSI Historian Server 2017 (o posterior): 4 punts
Sense aquesta certificació: 0 punts
Certificacions personals:
 CSI Application Server 2017 (o posterior): 1 punt
Sense aquesta certificació: 0 punts
Experiència (fins a un màxim de 2 punts):
 Per cada any de participació en un projecte o servei amb
aquesta tecnologia (Intouch) realitzant
modificacions/evolucions en SCADA: 0,5 punts

4

1

2

Sense una experiència mínima acumulada d’un any: 0 punts
Formació acadèmica [fins un màxim de 2 punts]
 Estudis tècnics d’enginyeria tècnica o grau: 2 punts

2

Sense aquesta formació: 0 punts
Formació acadèmica [fins un màxim d’1 punts]
 Estudis tècnic d’enginyeria superior o màster: 1 punt

1

Sense aquesta formació: 0 punts
Ampliació del equip tècnic: Una persona més amb el rol de “Consultor”
– 2º complint els dos requisits següents (5 punts):
 Certificació personal :
o CSI Intouch 2017 (o posterior)
 (i) Experiència personal:
o Un mínim de dos anys de participació en projectes o serveis
amb aquesta tecnologia (Intouch) realitzant modificacions en
SCADA.

5

Aquest segon consultor estaria disponible per cobrir baixes laborals de
la persona amb el rol de “Consultor” (principal) i/o per fer un màxim del
20% de la bossa d’hores.
Sense proposta de la incorporació d’una persona més amb el rol de
Consultor, que tingui com a mínim els dos supòsits anteriors: 0 punts
Certificació empresarial:
 Indicar si el licitador té acreditació "Wonderware System Integrator
Partner - Certified Archestra" i un link a la pagina web oficial a on es
pugui comprovar: https://www.wonderware.es/integradores/directoriode-integradores/) [15 punts]

15

Sense disposar de l’acreditació de la certificació empresarial: 0 punts
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Certificació empresarial:
 Indicar si el licitador té acreditació Rockwell Automation "Recognized
System Integrator" or "Solution Partner" i un link a la pagina web
oficial a on es pugui comprovar [5 punts]

5

El format per a presentar aquesta acreditació és el model de
l’ANNEX 7
Sense disposar de l’acreditació de la certificació empresarial: 0 punts
TOTAL CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS



45

Criteris econòmics automàtics:

Criteris econòmics automàtics [fins a un màxim de 30 punts]. La valoració màxima del
preu de les ofertes serà de 30 punts sobre un total de 100, i es calcularà de forma
automàtica mitjançant la següent fórmula:

[

(

) (

)]

On,
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
P = Punts de criteri econòmic.
Om = Oferta més baixa
Ov = Oferta a valorar
IL = Import de licitació
VP = Valor Ponderació.

En aquesta licitació:
P=30
VP=1,5 (S’ha fixat aquest valor donat que en el serveis a contractar hi
ha un ús intensiu de mà d’obra, més del 80% de l’import total del
contracte)
Es presentarà el pressupost complimentant la plantilla subministrada en l’ANNEX 4.
12. Límits i paràmetres per a la determinació d’ofertes amb valors anormals o
desproporcionats
En aplicació del que preveu l’article 149.2 de la LCSP, es consideraran presumptes
ofertes anormalment baixes en el seu conjunt, els casos següents:
- Quan la baixa ofertada pel licitador expressada en % respecte al tipus, sigui
superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les baixes,
també expressada en % respecte el tipus de licitació.
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La mitjana aritmètica es calcularà tenint en compte totes les ofertes, llevat dels
següents supòsits:
- Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 5: no es tindran en compte ni l’oferta amb
el preu més alt ni l’oferta amb el preu més baix.
- Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 10: no es tindran en compte ni les 2
ofertes amb el preu més alt ni les 2 ofertes amb el preu més baix.
- Quan el nombre d’ofertes sigui igual o inferior a 2 no es considerarà que hi ofertes
anormalment baixes.
13. Limitació de l’adjudicació a un nombre determinat de lots
No. Els licitadors que vulguin participar en el procés de licitació podran licitar de
manera independent a cadascun dels tres lots. Cada licitador podrà participar en el Lot
1, i/o en el Lot 2 i/o en el Lot 3
L’avaluació de cada oferta serà segons les condicions especifiques de licitació de cada
lot.
14. Garantia definitiva

x

5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs
5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs
Contractes reservats (exempts de prestar la garantia definitiva)

15. Causes resolució contracte
No es contempla cap condició concreta.
16. Responsable del contracte
Sergio Torok Lopez, Responsable SCADA i Comunicacions, assistit pel departament al
que està adscrit(Automatització i Telecontrol).
17. Supòsits, circumstàncies i condicions previstes com a causa de modificació
del contracte
No es contemplen
18. Cessió
Atenent a l’article 214 de la LCSP, no es permet la cessió del contracte per entendre
que la naturalesa de la prestació contractada és de caràcter intel·lectual (consultoria
informàtica) i, per tant, el contingut de la proposició i les qualitats tècniques del
personal que forma part de l’equip contractat van ser motius determinants de la seva
adjudicació.
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19. Subcontractació
Possibilitat: Si
En aquest contracte s’estableixen com a tasques crítiques les assignades a les figures
de Coordinador del servei, Tècnic(s) 24x7 i Consultor , atenent a la seva vinculació
directa amb el resultat de les prestacions contractades i a les responsabilitats que se’n
deriven.
Per aquest motiu, i atenent a allò previst a l’article 215.2 e) de la LCSP, els licitadors
no podran concertar amb tercers la realització dels treballs assignats a les figures de:
 Lot 1:
o Coordinador del servei
o Tècnic 24x7 1º, Tècnic 24x7 2º, Tècnic 24x7 3º
o Consultor
 Lot 2:
o Coordinador del servei
o Consultor
 Lot 3:
o Coordinador del servei
o Consultor
20. Revisió de preus
Possibilitat: No
21. Termini de garantia
Tres (3) mesos
22. Penalitats
En cas de compliment defectuós de la prestació del servei objecte del contracte per
responsabilitat de l’adjudicatari, s’imposaran a l’empresa adjudicatària les següents
penalitats:

En cas de substituir la persona responsable en la prestació del servei (Coordinador
del servei) per causa de força major però sense la sol·licitud prèvia i autorització
formal del responsable del contracte:
2% sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada infracció.
En cas de substituir la persona de referent tecnològic en la prestació del servei de
manteniment evolutiu (Consultor) per causa de força major però sense la sol·licitud
prèvia i autorització formal del responsable del contracte:
2% sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada infracció.
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En cas de no realitzar els informes de seguiment corresponents (Coordinador del
servei – Lot 1):
0,5% sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada infracció.
Referent a les tasques de manteniment correctiu (Lot 1 i 3), en cas de no assolir els
temps de resposta TRI i TAI (SLAs definits en el plec de prescripcions tècniques):
1% sobre el valor del contracte de la partida del pressupost referent a la prestació
del servei per cada infracció.
Referent a les tasques de manteniment evolutiu (Lot 1 i 3), en cas de no assolir els
temps de resposta (definits en el plec de prescripcions tècniques):
0,5% sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada infracció.
Referent a les tasques de manteniment evolutiu (Lot 2), en cas de no assolir en un
període de tres mesos la mitjana d’assistència presencial definida en el plec de
prescripcions tècniques:
0,5% sobre el valor del contracte de prestació del servei per cada infracció.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de
les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a
l’empresa adjudicatària o, si escau per no poder-se deduir dels pagaments esmentats,
sobre la garantia constituïda.
Atenent a l’article 194 de la LCSP, en cas d’incompliment parcial o en el cas de
compliment defectuós o demora en l’execució en què no estigui prevista una penalitat
específica, o en cas que l’aplicació de les penalitats previstes no cobreixi els danys
causats a l’Administració, s’exigirà al contractista una indemnització per danys i
perjudicis.
23. Condicions especials d’execució
La

empresa

adjudicatària

aplicarà

bones

Mobilitat

pràctiques

en

matèria

de:

sostenible:

- Donar preferència a la utilització de mitjans audiovisuals (videoconferència, etc.)
com a forma d’interrelació, en les reunions de seguiment del contracte així com pel
seguiment d’incidències sempre que sigui viable.
Residus:
- Reduir les impressions el màxim possible d’acord amb les necessitats i lliurar tots
els documents generats preferentment en format electrònic.
- Utilitzar preferentment paper 100% reciclat i amb un procés de fabricació lliure de
clor en les impressions. Realitzar les impressions a doble cara, i en blanc i negre
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24.- Tractament de dades personals de caràcter personal
x No
Sí, respecte dels tractaments següents:

Sant Joan Despí a data signatura electrònica,

UNITAT SOL·LICITANT
SCADA i Comunicacions
Càrrec: Responsable SCADA i Comunicacions

RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓ
Càrrec: Director d'Operació
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ANNEX 1
Declaració compromís compliment actuacions preventives de
minimització dels efectes de la covid-19

El/la
Sr/Sra.
......................................................,
amb
residència
a
....................................., carrer ................................ número ........, i amb NIF
.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte “…………………”, número de
clau d’expedient ………………………, Lot nº...........
en nom propi / en nom i
representació de l’empresa ...........................,

DECLARA :
Que en cas de resultar adjudicatari, es compromet a aportar, abans d'iniciar els
treballs, un "Protocol de seguretat enfront al risc d’exposició al SARS-CoV-2” per tal de
garantir les condicions de protecció dels treballadors enfront a la COVID 19, validat pel
seu servei de prevenció

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data)
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ANNEX 2
Model de presentació oferta econòmica i de qualitat sotmesa a
criteris automàtics LOT 1

El/la Sr./Sra. ............................................................., en nom propi o com a (càrrec) de
l’empresa (nom), en nom i representació d’aquesta empresa, amb residència al
carrer........................ número........, i amb NIF................., declara que, assabentat/ada
de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser empresa adjudicatària
del contracte ................., Lot nº........... amb expedient número .......... ................ ,es
compromet en nom propi / en nom i representació de l’empresa ............................. a
executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat
total de: ..........................€ (xifra en lletres i en números), de les quals .......................€,
es corresponen al preu del contracte i ....................€ es corresponen a l'Impost sobre
el Valor Afegit (IVA):
(Faci’s servir el model de pressupost desglossat que s’inclou el Plec de prescripcions tècniques i es facilita al sobre
digital corresponent).

LOT 1

Preu €/Unitat

Unitats

Preu €
(IVA exclòs)

GESTIÓ
Preparació

Marc de treball

Preu alçat

1

-

Seguiment Tècnic

Mesos

24

-

Traspàs servei (80 hores)

Hores

80

-

Mesos

24

-

MANTENIMENT

CORRECTIU

Manteniment Correctiu (24x7)
MANTENIMENT

PREVENTIU

Mesos

Monitorització 8x5

Mesos

24

-

Tasques periòdiques

Mesos

24

-

832

-

MANTENIMENT

EVOLUTIU

Bossa d'hores - Millora continua Infoplus

Hores
Hores

TOTAL - LOT 1-

La valoració màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics tindrà
un valor de 45 punts:

Idoneïtat recurs amb el rol de "Coordinador del servei"
En possessió del certificat:
 ITIL V3: “Foundation” level i/o ITIL 4: “Foundation” level - 5
punts
En cas de no disposar de la certificació: 0 punts
En possessió del certificat:

ITIL V3: Tenir alguna certificació de “Practitioner” o
“Intermediate” i/o “Expert” i/o “Master” level i/o
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ITIL 4: "Managing Professional” i/o “Strategic Leader” o
“Master” level. 5 punts

En cas de no disposar de la certificació: 0 punts
 Per cada any d’experiència de coordinació d’equip de
manteniment 24x7 per un Operador d’aigua (distribució i/o
potabilització) o qualsevol altre Operador Crític designat
pel CNPIC: 1 punt [ fins a un màxim de 5 punts]

-

Cap experiència o menor d'un any: 0 punts
Idoneïtat recurs amb el rol de “Consultor”
Formació i/o experiència en tecnologia Infoplus.21 i CIM I/O. [fins a
un màxim de 8 punts] a partir de les següents combinacions
possibles:
 Per cada any de participació en un projecte o servei amb
aquesta tecnologia: 2 punts
 Per cada curs de formació oficial realitzada per Aspentech
(o un representant autoritzat): 1 punt.
Sense experiència mínima d'un any o sense formació oficial: 0
punts
Formació i/o experiència en tecnologia GCS (Graphic console
System) [fins a un màxim d’1 punt] a partir de les següents
combinacions possibles:
 Per cada any de participació en un projecte o servei amb
aquesta tecnologia: 0,25 punts.
 Per cada curs de formació oficial realitzada per Aspentech
(o un representant autoritzat): 1 punt.
Sense experiència ni formació oficial: 0 punts
Formació i/o experiència en tecnologia KepserverEx [fins a un
màxim de 2 punts] a partir de les següents combinacions
possibles:
 Per cada any de participació en un projecte o servei amb
aquesta tecnologia: 0,5 punts.
 Per cada curs de formació oficial realitzada per Kepware (o
un representant autoritzat): 1 punt.
Sense experiència ni formació oficial: 0 punts
 Certificació personal “ThingWorx Kepware Fundamentals
Certification 2020”: 1 punt
En cas de no disposar de la certificació: 0 punts
Formació i/o experiència en tecnologia SVN [fins un màxim de 0,5
punts]
 Participació en el desplegament de com a mínim un
servidor SVN i d’un client: 0,5 punts
Sense experiència: 0 punts
Formació acadèmica [fins un màxim d’1 punt]
 Estudis tècnics d’enginyeria tècnica o grau: 1 punt

-

-

-

-

-

-

Sense aquesta formació: 0 punts
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Formació acadèmica [fins un màxim de 0,5 punts]
 Estudis tècnic d’enginyeria superior o màster: 0,5 punts

-

Sense aquesta formació: 0 punts
Idoneïtat recurs amb el rol de Tècnic 24x7” – 1º
Formació i/o experiència en tecnologia Infoplus.21 i CIM I/O. [fins a
un màxim d’1 punt] a partir de les següents combinacions
possibles:
 Per cada any de participació en un projecte o servei amb
aquesta tecnologia: 0,25 punts.
 Per cada curs de formació oficial realitzada per Aspentech
(o un representant autoritzat): 0,5 punt.
Sense experiència ni formació oficial: 0 punts
Formació i/o experiència en tecnologia KepserverEx [1 punts] a
partir de les següents combinacions possibles
 Per cada any de participació en un projecte o servei amb
aquesta tecnologia: 0,25 punts.
 Per cada curs de formació oficial realitzada per
KepserverEX (o un representant autoritzat): 0,25 punt.
 Certificació personal “ThingWorx Kepware Fundamentals
Certification 2020”: 0,25 punt
Sense experiència ni formació oficial ni certificat: 0 punts
Experiència com a tècnic de guàrdies 24x7 [fins a un màxim d’1
punts]
 Per cada any com a membre d’un equip de guàrdies 24x7
per un operador d’aigua (distribució i/o potabilització) o
qualsevol altre Operador Crític designat pel CNPIC: 0,25
punts

-

-

-

Sense experiència acumulada mínima d’un any: 0 punts
Idoneïtat recurs amb el rol de Tècnic 24x7” – 2º
Formació i/o experiència en tecnologia Infoplus.21 i CIM I/O. [fins a
un màxim d’1 punt] a partir de les següents combinacions
possibles:
 Per cada any de participació en un projecte o servei amb
aquesta tecnologia: 0,25 punts.
 Per cada curs de formació oficial realitzada per Aspentech
(o un representant autoritzat): 0,5 punt.
Sense experiència ni formació oficial: 0 punts
Formació i/o experiència en tecnologia KepserverEx [1 punts] a
partir de les següents combinacions possibles
 Per cada any de participació en un projecte o servei amb
aquesta tecnologia: 0,25 punts.
 Per cada curs de formació oficial realitzada per
KepserverEX (o un representant autoritzat): 0,25 punt.
 Certificació personal “ThingWorx Kepware Fundamentals
Certification 2020”: 0,25 punt
Sense experiència ni formació oficial ni certificat: 0 punts
Experiència com a tècnic de guàrdies 24x7 [fins a un màxim d’1
punts]
 Per cada any com a membre d’un equip de guàrdies 24x7
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per un operador d’aigua (distribució i/o potabilització) o
qualsevol altre Operador Crític designat pel CNPIC: 0,25
punts
Sense experiència acumulada mínima d’un any: 0 punts
Idoneïtat recurs amb el rol de Tècnic 24x7” – 3º
Formació i/o experiència en tecnologia Infoplus.21 i CIM I/O. [fins a
un màxim d’1 punt] a partir de les següents combinacions
possibles:
 Per cada any de participació en un projecte o servei amb
aquesta tecnologia: 0,25 punts.
 Per cada curs de formació oficial realitzada per Aspentech
(o un representant autoritzat): 0,5 punt.
Sense experiència ni formació oficial: 0 punts
Formació i/o experiència en tecnologia KepserverEx [1 punts] a
partir de les següents combinacions possibles
 Per cada any de participació en un projecte o servei amb
aquesta tecnologia: 0,25 punts.
 Per cada curs de formació oficial realitzada per
KepserverEX (o un representant autoritzat): 0,25 punt.
 Certificació personal “ThingWorx Kepware Fundamentals
Certification 2020”: 0,25 punt
Sense experiència ni formació oficial ni certificat: 0 punts
Experiència com a tècnic de guàrdies 24x7 [fins a un màxim d’1
punts]
 Per cada any com a membre d’un equip de guàrdies 24x7
per un operador d’aigua (distribució i/o potabilització) o
qualsevol altre Operador Crític designat pel CNPIC: 0,25
punts

-

-

-

Sense experiència acumulada mínima d’un any: 0 punts
Ampliació del equip tècnic: Una persona més amb el rol de “Tècnic 24x7” 4º amb com a mínim un dels següents supòsits (1 punt):
 Amb experiència acumulada mínima d’una any com a membre d’un
equip de guàrdies 24x7 per un operador d’aigua (distribució i/o
potabilització) o qualsevol altre Operador Crític designat pel CNPIC.
 (o) Formació oficial en tecnologia Infoplus.21 i CIM-IO per Aspentech
(o un representant autoritzat)
Sense proposta de la incorporació d’una persona més amb el rol de
“Tècnic 24x7” - 4º, que tingui com a mínim un dels dos supòsits anteriors:
0 punts
Ampliació del equip tècnic: Una persona més amb el rol de “Consultor”
– 2º amb perícia en totes dues següents tecnologies (1 punt). Cada perícia
es podrà acreditar amb una experiència mínima o amb una formació mínima o
amb una certificació:
 Tecnologia Infoplus.21 i CIM-IO:
o Un mínim d’un any de participació en un projecte o servei amb
aquesta tecnologia i/o
o Curs de formació oficial realitzada per Aspentech (o un
representant autoritzat)
 (i) Tecnologia KepserverEx:
o Un mínim d’un any de participació en un projecte o servei
amb aquesta tecnologia. i/o
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o
o

Curs de formació oficial realitzada per KepserverEX (o un
representant autoritzat). i/o
Certificació personal “ThingWorx Kepware Fundamentals
Certification 2020”.

Sense proposta de la incorporació d’una persona més amb el rol de
Consultor, que tingui perícia en els dos supòsits anteriors: 0 punts
Certificació empresarial:
 Indicar si el licitador té acreditació Rockwell Automation "Recognized
System Integrator" or "Solution Partner" i un link a la pagina web
oficial a on es pugui comprovar [5 punts]

-

El format per a presentar aquesta acreditació és el model de
l’ANNEX 7
Sense disposar de l’acreditació de la certificació empresarial: 0 punts
TOTAL CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS

-

I per a què consti, signo aquesta proposició tècnica a .................................
(data)
Signatura,

Responsable del tractament: Direcció de Sistemes
Finalitat: Gestionar els contractes subscrits per l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat i fer-ne el seguiment.
Legitimació: Missió realitzada en interès públic i obligació legal aplicable al responsable.
Destinataris: Les dades es comunicaran al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i, en els
casos legalment previstos, es poden publicar al diari oficial corresponent, a la plataforma de contractació de la
Generalitat de Catalunya i al Portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya. Les dades no es comunicaran a
altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hagueu consentit expressament
de manera prèvia. Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels
serveis TIC per compte del responsable.
Drets de les persones interessades: Sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o l’oposició
al tractament.eATL.registre@atl.cat
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ANNEX 3
Model de presentació oferta econòmica i de qualitat sotmesa a
criteris automàtics LOT 2
El/la Sr./Sra. ............................................................., en nom propi o com a (càrrec) de
l’empresa (nom), en nom i representació d’aquesta empresa, amb residència al
carrer........................ número........, i amb NIF................., declara que, assabentat/ada
de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser empresa adjudicatària
del contracte ................., Lot nº........... amb expedient número .......... ................ ,es
compromet en nom propi / en nom i representació de l’empresa ............................. a
executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat
total de: ..........................€ (xifra en lletres i en números), de les quals .......................€,
es corresponen al preu del contracte i ....................€ es corresponen a l'Impost sobre
el Valor Afegit (IVA):
(Faci’s servir el model de pressupost desglossat que s’inclou el Plec de prescripcions tècniques i es facilita al sobre
digital corresponent).

LOT 2
MANTENIMENT

Unitats

Preu €/Unitat

Preu €
(IVA exclòs)

EVOLUTIU

Bossa d'hores - Alta/Baixa Equips Infoplus

Hores

1664

TOTAL - LOT2 -

La valoració màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics tindrà
un valor de 45 punts:

Idoneïtat recurs amb el rol de “Consultor” – Mobilitat [fins a un màxim de
5 punts]
 Amb Carnet de conduir , Vehicle i Possibilitat de desplaçament a
l’ETAP Cardedeu 2 vegades per setmana: 5 punts

-

Aquests desplaçaments no tindran dret a reclamar compensació
econòmica de cap tipus per part de l’adjudicatari a ATL.
Sense complir aquest requeriment: 0 punts
Idoneïtat recurs amb el rol de “Consultor” – com a creador/ modificador
de pantalles HMI al SCADA [fins a un màxim de 11 punts] a partir de les
següents combinacions possibles:

-

Formació i/o experiència en el producte GCS (Graphic console System) [DD
(Display Designer), OPCON, ACCESS] [fins a un màxim de 11 punts]:
 Per cada any de participació en un projecte o servei amb aquesta
tecnologia realitzant modificacions de pantalles (o creació de noves): 2
punts.
 Per cada curs de formació oficial realitzada per Aspentech (o un
representant autoritzat): 2 punts
Sense experiència ni formació oficial : 0 punts
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Idoneïtat recurs amb el rol de “Consultor” - com a creador/ modificador
de definicions i tags a la base de dades en temps real de l’SCADA
Formació i/o experiència en tecnologia Infoplus.21 (I Aspen
SQLPlus, Infoplus.21 Administrator, Definition Editor, Process
Explorer, CIM-IO, Resta de productes relacionats d'Aspentech)
[fins a un màxim de 11 punts a partir de les següents combinacions
possibles ]:
 Per cada any de participació en un projecte o servei amb
aquesta tecnologia realitzant alta/baixa d’equips i/o
estacions : 2 punts
 Per cada curs de formació oficial realitzada per Aspentech
(o un representant autoritzat): 2 punt.
Sense experiència mínima d'un any o sense formació oficial: 0
punts
Formació acadèmica [fins un màxim de 2 punts]
 Estudis tècnics d’enginyeria tècnica o grau: 2 punts
Sense aquesta formació: 0 punts
Formació acadèmica [fins un màxim d’1 punts]
 Estudis tècnic d’enginyeria superior o màster: 1 punt

-

-

-

-

Sense aquesta formació: 0 punts
Ampliació del equip tècnic: Una persona més amb el rol de “Consultor”
– 2º amb perícia en totes dues següents tecnologies (10 punts). Cada perícia
es podrà acreditar amb una experiència mínima o amb una formació mínima:
 Tecnologia Infoplus.21 i CIM-IO:
o Un mínim de dos anys de participació en un projecte o servei
amb aquesta tecnologia realitzant alta/baixa d’equips i/o
o Curs de formació oficial realitzada per Aspentech (o un
representant autoritzat)
 (i) Formació i/o experiència en el producte GCS:
o Un mínim de dos anys de participació en un projecte o servei
amb aquesta tecnologia realitzant modificacions de pantalles o
(o creació de noves) i/o
o Curs de formació oficial realitzada per Aspentech (o un
representant autoritzat)

-

Aquest segon consultor estaria disponible per cobrir baixes laborals de
la persona amb el rol de “Consultor” (principal)
Sense proposta de la incorporació d’una persona més amb el rol de
Consultor, que tingui perícia en els dos supòsits anteriors: 0 punts
Certificació empresarial:
 Indicar si el licitador té acreditació Rockwell Automation "Recognized
System Integrator" or "Solution Partner" i un link a la pagina web
oficial a on es pugui comprovar [5 punts]

-

El format per a presentar aquesta acreditació és el model de
l’ANNEX 7
Sense disposar de l’acreditació de la certificació empresarial: 0 punts
TOTAL CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS
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I per a què consti, signo aquesta proposició tècnica a .................................
(data)
Signatura,

Responsable del tractament: Direcció de Sistemes
Finalitat: Gestionar els contractes subscrits per l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat i fer-ne el seguiment.
Legitimació: Missió realitzada en interès públic i obligació legal aplicable al responsable.
Destinataris: Les dades es comunicaran al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i, en els
casos legalment previstos, es poden publicar al diari oficial corresponent, a la plataforma de contractació de la
Generalitat de Catalunya i al Portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya. Les dades no es comunicaran a
altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hagueu consentit expressament
de manera prèvia. Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels
serveis TIC per compte del responsable.
Drets de les persones interessades: Sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o l’oposició
al tractament.eATL.registre@atl.cat
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ANNEX 4
Model de presentació oferta econòmica i de qualitat sotmesa a
criteris automàtics LOT 3

El/la Sr./Sra. ............................................................., en nom propi o com a (càrrec) de
l’empresa (nom), en nom i representació d’aquesta empresa, amb residència al
carrer........................ número........, i amb NIF................., declara que, assabentat/ada
de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser empresa adjudicatària
del contracte ................., Lot nº........... amb expedient número .......... ................ ,es
compromet en nom propi / en nom i representació de l’empresa ............................. a
executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat
total de: ..........................€ (xifra en lletres i en números), de les quals .......................€,
es corresponen al preu del contracte i ....................€ es corresponen a l'Impost sobre
el Valor Afegit (IVA).
(Faci’s servir el model de pressupost desglossat que s’inclou el Plec de prescripcions tècniques i es facilita al sobre
digital corresponent).

LOT 3
MANTENIMENT

Preu €/Unitat

Unitats

Preu €
(IVA exclòs)

CORRECTIU

Disponibilitat (8x5) Suport incidències ETAP Cardener

Mesos

24

-

Bossa d'hores

Hores

832

-

Dietes - Dinar*

Dietes

12

25,00 €

300,00 €

Desplaçaments

12

145,00 €

1.740,00 €

MANTENIMENT

EVOLUTIU

Bossa d'hores - Millores ETAP Cardener

Desplaçament ETAP Cardener (km i peatges) *

TOTAL - LOT 3*No es podrà modificar les partides que apareguin amb import fix no zero en el pressupost lliurat
per ATL, essent motiu d'exclusió aquelles proposicions que no respectin aquesta instrucció.

La valoració màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics tindrà
un valor de 45 punts:
Idoneïtat recurs amb el rol de “Consultor”
Certificacions personals:
 CSI Intouch 2017 (o posterior): 10 punts

-

Sense aquesta certificació: 0 punts
Certificacions personals:
 CSI Historian Server 2017 (o posterior): 4 punts
Sense aquesta certificació: 0 punts
Certificacions personals:
 CSI Application Server 2017 (o posterior): 1 punt

-

-

Sense aquesta certificació: 0 punts
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Experiència (fins a un màxim de 2 punts):
 Per cada any de participació en un projecte o servei amb
aquesta tecnologia (Intouch) realitzant
modificacions/evolucions en SCADA: 0,5 punts

-

Sense una experiència mínima acumulada d’un any: 0 punts
Formació acadèmica [fins un màxim de 2 punts]
 Estudis tècnics d’enginyeria tècnica o grau: 2 punts

-

Sense aquesta formació: 0 punts
Formació acadèmica [fins un màxim d’1 punts]
 Estudis tècnic d’enginyeria superior o màster: 1 punt

-

Sense aquesta formació: 0 punts
Ampliació del equip tècnic: Una persona més amb el rol de “Consultor”
– 2º complint els dos requisits següents (5 punts):
 Certificació personal :
o CSI Intouch 2017 (o posterior)
 (i) Experiència personal:
o Un mínim de dos anys de participació en projectes o serveis
amb aquesta tecnologia (Intouch) realitzant modificacions en
SCADA.

-

Aquest segon consultor estaria disponible per cobrir baixes laborals de
la persona amb el rol de “Consultor” (principal) i/o per fer un màxim del
20% de la bossa d’hores.
Sense proposta de la incorporació d’una persona més amb el rol de
Consultor, que tingui com a mínim els dos supòsits anteriors: 0 punts
Certificació empresarial:
 Indicar si el licitador té acreditació "Wonderware System Integrator
Partner - Certified Archestra" [15 punts]

-

El format per a presentar aquesta acreditació és el model de
l’ANNEX 8
Sense disposar de l’acreditació de la certificació empresarial: 0 punts
Certificació empresarial:
 Indicar si el licitador té acreditació Rockwell Automation "Recognized
System Integrator" or "Solution Partner" i un link a la pagina web
oficial a on es pugui comprovar [5 punts]

-

El format per a presentar aquesta acreditació és el model de
l’ANNEX 7

Sense disposar de l’acreditació de la certificació empresarial: 0 punts
TOTAL CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS

-

I per a què consti, signo aquesta proposició tècnica a .................................
(data)
Signatura,
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Responsable del tractament: Direcció de Sistemes
Finalitat: Gestionar els contractes subscrits per l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat i fer-ne el seguiment.
Legitimació: Missió realitzada en interès públic i obligació legal aplicable al responsable.
Destinataris: Les dades es comunicaran al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i, en els
casos legalment previstos, es poden publicar al diari oficial corresponent, a la plataforma de contractació de la
Generalitat de Catalunya i al Portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya. Les dades no es comunicaran a
altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hagueu consentit expressament
de manera prèvia. Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels
serveis TIC per compte del responsable.
Drets de les persones interessades: Sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o l’oposició
al tractament.eATL.registre@atl.cat
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ANNEX 5
Declaració responsable de certificació empresarial com
“Aspentench Partner” LOT 1, LOT 2

El/la
Sr/Sra.
......................................................,
amb
residència
a
....................................., carrer ................................ número ........, i amb NIF
.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte “…………………”,Lot
nº........... número de clau d’expedient ………………………, en nom propi / en nom i
representació de l’empresa ...........................,

DECLARA :
Que l’empresa ....................... disposa de la certificació empresarial d’Aspentech
partner (en qualsevol de les seves varietats) a la regió Europa, tal com es pot
comprovar en la següent url publica:
https://www.aspentech.com/en/partners

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data)
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ANNEX 6
Declaració responsable de certificació empresarial com
"Wonderware System Integrator Partner - Registered" LOT 3

El/la
Sr/Sra.
......................................................,
amb
residència
a
....................................., carrer ................................ número ........, i amb NIF
.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte “…………………”,Lot
nº........... número de clau d’expedient ………………………, en nom propi / en nom i
representació de l’empresa ...........................,

DECLARA :
Que l’empresa ....................... disposa de la certificació empresarial "Wonderware
System Integrator Partner - Registered" o superior. (*)

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data)
*No especificar la certificació superior en cas de disposar-ne, atès que es valora en criteris objectius
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ANNEX 7
Declaració responsable de certificació empresarial com Rockwell
Automation "Recognized System Integrator" or "Solution Partner" LOT 1,
LOT 2 i LOT 3
El/la
Sr/Sra.
......................................................,
amb
residència
a
....................................., carrer ................................ número ........, i amb NIF
.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte “…………………”,Lot
nº........... número de clau d’expedient ………………………, en nom propi / en nom i
representació de l’empresa ...........................,

DECLARA :
Que l’empresa ....................... disposa de la certificació empresarial Rockwell
Automation "Recognized System Integrator" o "Solution Partner", tal com es pot
comprovar en la següent url publica:
https://locator.rockwellautomation.com/SystemIntegrator

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data)
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ANNEX 8
Declaració responsable de certificació empresarial com
"Wonderware System Integrator Partner - Certified Archestra" LOT 3
El/la
Sr/Sra.
......................................................,
amb
residència
a
....................................., carrer ................................ número ........, i amb NIF
.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte “…………………”,Lot
nº........... número de clau d’expedient ………………………, en nom propi / en nom i
representació de l’empresa ...........................,

DECLARA :
Que l’empresa ....................... disposa de la certificació empresarial "Wonderware
System Integrator Partner - Certified Archestra", tal com es pot comprovar en la
següent url publica:
https://www.wonderware.es/integradores/directorio-de-integradores

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data)
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ANNEX 9
Adscripció o dedicació de mitjans personal o materials a
l’execució del contracte LOT 1

El/la
Sr/Sra.
......................................................,
amb
residència
a
....................................., carrer ................................ número ........, i amb NIF
.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte “…………………”,Lot
nº........... número de clau d’expedient ………………………, en nom propi / en nom i
representació de l’empresa ...........................,
Es compromet:
En cas de resultar adjudicatari d’aquest contracte i durant la totalitat de la seva
vigència, a l’adscripció permanent dels recursos humans i materials, i a mantenir-los
durant tota la seva vigència i de manera continuada (**), tret de raó justificada per
causa de força major (en cap cas per raons organitzatives del mateix consultor)
acceptada prèviament i explícita per part del responsable del contracte d’ATL.




Equip humà (4 rols i un mínim de tres persones (*) per desenvolupar tots els
rols):
o Coordinador del servei:
 Formació tècnica mínima d’enginyer tècnic o grau.
 Feines de gestió
 Supervisor de la prestació del servei
 Facturació i seguiment del contracte
o Tècnic(s) 24x7 (1º, 2º i 3º):
 Membre de l’equip de guàrdia 24x7. La persona de guàrdia forma
part d’un calendari rotatiu on totes les setmanes de l’any estan
cobertes per algú de l’equip.
 Expert en les tecnologies involucrades que pot donar una resposta
satisfactòria davant una incidència, en horari 24x7 quan està de
guàrdia.
 Un mínim de tres persones concurrents desenvolupant aquest rol
o Operador de monitorització:
 Tècnic que monitoritza els sistemes i rep les notificacions
automàtiques del sistema de monitorització.
o Consultor especialitzat
 Expert en les tecnologies involucrades, d’alternatives tecnològiques
i coneixedor de les bones pràctiques en el sector per definir i liderar
millores i canvis en els sistemes del Centre de Control d’ATL.
 Tasques de manteniment evolutiu (Implementació Bossa d’hores)
Recursos materials:
o Llicències de desenvolupament per tots els components amb software:
 Infoplus.21, CIM I/O, etc. (Aspentech)
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o

o

Entorn replicat per desenvolupar/testejar a les oficines de l’adjudicatari:
 1 Servidor amb Infoplus.21
 2 servidors amb KepserverEx
Accés al suport oficials dels fabricants de software com a integradors:
Aspentech

(*)
L’empresa
proposada
com
adjudicatària
haurà
d’acreditar
la
formació
i
experiència de les persones que formaran part de l’equip tècnic en els termes
establerts en el plec de bases tècniques d’aquesta licitació. Aquesta acreditació
constarà,
com
a
mínim,
del
currículum
amb
tot
l’historial
professional.
(**) En cas d’esdevenir una causa de força major, l’adjudicatari/a del contracte ha de
comunicar i acreditar aquesta circumstància i sol·licitar autorització a ATL per a la
substitució de la persona afectada amb una antelació mínima de 15 dies, sempre
amb
el
mateix
(o
superior)
perfil
professional
i
gènere.
(***) Aquests tècnics tenen el perfil establert segons el corresponent PPTP

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data)
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ANNEX 10
Adscripció o dedicació de mitjans personal o materials a
l’execució del contracte LOT 2
El/la
Sr/Sra.
......................................................,
amb
residència
a
....................................., carrer ................................ número ........, i amb NIF
.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte “…………………”,Lot
nº........... número de clau d’expedient ………………………, en nom propi / en nom i
representació de l’empresa ...........................,
Es compromet:
En cas de resultar adjudicatari d’aquest contracte i durant la totalitat de la seva
vigència, a l’adscripció permanent dels recursos humans i materials, i a mantenir-los
durant tota la seva vigència i de manera continuada (**), tret de raó justificada per tret
de raó justificada per causa de força major ** (en cap cas per raons organitzatives del
mateix consultor) acceptada prèviament i explícita per part del responsable del
contracte d’ATL.




Equip humà (2 rols i un mínim de dos persones (*) per desenvolupar tots
els rols):
o Coordinador del servei:
 Formació tècnica mínima d’enginyer tècnic o grau.
 Feines de gestió
 Supervisor de la prestació del servei
 Facturació i seguiment del contracte
o Consultor especialitzat
 Expert en les tecnologies involucrades, d’alternatives
tecnològiques i coneixedor de les bones pràctiques en el sector
per definir i liderar millores i canvis en els sistemes del Centre de
Control d’ATL.
 Tasques de manteniment evolutiu (Implementació Bossa
d’hores)
Recursos materials:
o No es contemplen

(*) L’empresa proposada com adjudicatària haurà d’acreditar la formació i
experiència de les persones que formaran part de l’equip tècnic en els termes
establerts en el plec de bases tècniques d’aquesta licitació. Aquesta acreditació
constarà,
com
a
mínim,
del
currículum
amb
tot
l’historial
professional.
(**) En cas d’esdevenir una causa de força major, l’adjudicatari/a del contracte ha de
comunicar i acreditar aquesta circumstància i sol·licitar autorització a ATL per a la
substitució de la persona afectada amb una antelació mínima de 15 dies, sempre
amb
el
mateix
(o
superior)
perfil
professional
i
gènere.
(***) Aquests tècnics tenen el perfil establert segons el corresponent PPTP

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data)
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ANNEX 11
Adscripció o dedicació de mitjans personal o materials a
l’execució del contracte LOT 3

El/la
Sr/Sra.
......................................................,
amb
residència
a
....................................., carrer ................................ número ........, i amb NIF
.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte “…………………”,Lot
nº........... número de clau d’expedient ………………………, en nom propi / en nom i
representació de l’empresa ...........................,
Es compromet:
En cas de resultar adjudicatari d’aquest contracte i durant la totalitat de la seva
vigència, a l’adscripció permanent dels recursos humans i materials, i a mantenir-los
durant tota la seva vigència i de manera continuada (**), tret de raó justificada per tret
de raó justificada per causa de força major ** (en cap cas per raons organitzatives del
mateix consultor) acceptada prèviament i explícita per part del responsable del
contracte d’ATL.




Equip humà (2 rols i un mínim de dos persones (*) per desenvolupar tots
els rols):
o Coordinador del servei:
 Formació tècnica mínima d’enginyer tècnic o grau.
 Feines de gestió
 Supervisor de la prestació del servei
 Facturació i seguiment del contracte
o Consultor especialitzat
 Expert en les tecnologies involucrades, d’alternatives
tecnològiques i coneixedor de les bones pràctiques en el sector
per definir i liderar millores i canvis en els sistemes del Centre de
Control d’ATL.
 Tasques de manteniment evolutiu (Implementació Bossa
d’hores)
Recursos materials:
o Disposar de llicències de desenvolupament de Wonderware a les seves
oficines i al portàtil de postes en marxa:
 Intouch (System Platform)
o Entorn replicat per desenvolupar/testejar a les oficines de l’adjudicatari:
 1 Servidor amb Intouch i amb RsLinx Classic Gateway
o Accés al suport oficials dels fabricants de software com a integradors:
Intouch (Wonderware)
o Disposar de vehicle propi i capacitat de desplaçament a l'ETAP
Cardener (Pantà de La Llosa del Cavall)
o Portàtil de postes en marxa amb Llicències de desenvolupament
Intouch
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(*)
L’empresa
proposada
com
adjudicatària
haurà
d’acreditar
la
formació
i
experiència de les persones que formaran part de l’equip tècnic en els termes
establerts en el plec de bases tècniques d’aquesta licitació. Aquesta acreditació
constarà,
com
a
mínim,
del
currículum
amb
tot
l’historial
professional.
(**) En cas d’esdevenir una causa de força major, l’adjudicatari/a del contracte ha de
comunicar i acreditar aquesta circumstància i sol·licitar autorització a ATL per a la
substitució de la persona afectada amb una antelació mínima de 15 dies, sempre
amb
el
mateix
(o
superior)
perfil
professional
i
gènere.
(***) Aquests tècnics tenen el perfil establert segons el corresponent PPTP

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data)
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ANNEX 12
LOT 1

Declaració responsable de proximitat a les Oficines Centrals d'ATL

El/la
Sr/Sra.
......................................................,
amb
residència
a
....................................., carrer ................................ número ........, i amb NIF
.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte “…………………”,Lot nº...........
número de clau d’expedient ………………………, en nom propi / en nom i
representació de l’empresa ...........................,

DECLARA :
Que l’empresa ....................... disposa d’una oficina a menys de 200 km de les Oficines
Centrals d'ATL: Carrer de Sant Martí de l'Erm, 30, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona
i que el personal amb el rol de Tècnic(s) 24x7 (1º, 2º i 3º) està adscrit a aquest centre
de treball.
Adreça:
 Carrer: ...............................
 Numero:.............................
 CP: ....................................
 Ciutat:.................................
Com es pot comprovar en la següent imatge extreta de Google Maps:
(exemple d’imatge:)

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data)
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ANNEX 13

Declaració responsable de mobilitat a l’ETAP Cardedeu LOT 2

El/la
Sr/Sra.
......................................................,
amb
residència
a
....................................., carrer ................................ número ........, i amb NIF
.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte “…………………”,Lot nº...........
número de clau d’expedient ………………………, en nom propi / en nom i
representació de l’empresa ...........................,

DECLARA :
Que la persona amb el rol de “Consultor” disposa de carnet de conduir , vehicle i (de
manera usual) la possibilitat de desplaçament a l’ETAP Cardedeu 2 vegades per
setmana

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data)
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