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NECESSITAT DE CONTRACTAR

L’ajuntament de Girona disposa dels programaris Firmadoc i SicalWin, desenvolupats per l’empresa
Aytos Berger-Levrault, per les tasques de gestió documental i comptabilitat. Degut a la criticitat
d’aquests sistemes, és molt important disposa dels darrers desenvolupament d’aquests programaris,
així com de la possibilitat de poder obrir consultes tècniques relatives a incidències produïdes pel seu
funcionament.
Aquestes tasques únicament es poden realitzar per part de l’empresa desenvolupadora del
programari, donat que és qui te els coneixements necessaris per poder resoldre les incidències i per
poder fer nous desenvolupaments sobre el codi font dels sistemes.
2

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és el servei de manteniment dels programaris de gestió documental i
comptabilitat implantats a l’ajuntament de Girona, amb una durada d’un any prorrogable per un any
addicional.
L’objecte del contracte no és la contractació de personal.
3

INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

Per tal de poder executar aquests serveis, cal disposar d'uns coneixements profunds del funcionament
del programari objecte el contracte, dels que només pot disposar el desenvolupador del programari.
Per tant, l'ajuntament de Girona no disposa de suficients mitjans propis per poder dur a terme les
tasques objecte del contracte.
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SERVEIS REQUERITS

Es requereixen els següents serveis amb una durada d’un any, prorrogable per un any addicional:
x Abast del servei de manteniment:
◦ Firmadoc para SicalWin
◦ Firmadoc Mobile
◦ CI Firmadoc
x Suport al client
◦ Servei d’atenció telefònica en horari laboral de dilluns a divendres
◦ Atenció telefònica especialitzada pels programaris de l’empresa Aytos Berger-Levrault
◦ Accés a serveis via web, per FAQs, manuals i altra documentació
◦ Obertura i seguiment d’incidències via web
x Actualitzacions del programari
◦ Actualitzacions de producte
◦ Manteniment legal, per adaptar els programaris a les noves disposicions legals d’obligat
compliment
◦ Manteniment correctiu
◦ Revisió i correcció de possibles inconsistències de dades provocades per un
funcionament incorrecte del programa
x Durada del contracte d’un any a partir de la data d’adjudicació del contracte, prorrogable per
un any addicional

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
Annex Resolució: JGL 08/02/19 - AN - PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PARTICULARS

DOC_ID: 7198869
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: 0US3G-NG6B2-GQAC3
Data d'emissió: 26 de febrero de 2019 a les 9:48:16
Pàgina 2 de 2

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretari accidental de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 08/02/2019 13:53

SIGNAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

DOC_ID: 7149157

Altres: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: CX9ME-R63SK-YE6IY
Data d'emissió: 31 de enero de 2019 a les 9:34:09
Pàgina 2 de 2

El document ha estat signat per :
1.- Cap de Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat

ESTAT

APROVAT

17/01/2019 14:25

Pàgina 2
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR RELATIVA ALS ASPECTES TÈCNICS

L’adjudicatari haurà de presentar una memòria tècnica, seguint el següent índex:
x Descripció i abast del servei de suport
x Descripció i abast del servei de manteniment del programari
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EXECUCIÓ DEL PROJECTE

6.1 Interlocució
L’empresa adjudicatària nomenarà un Service Manager per a la interlocució amb l’ajuntament de
Girona, per a qualsevol aspecte (administratiu, tècnic, de serveis, etc.) relacionat amb el contracte.
6.2 Confidencialitat
L’adjudicatari es compromet a mantenir la confidencialitat de totes les dades relatives al servei, en
especial les contrasenyes, les configuracions, el tipus de programari i les seves versions i l’arquitectura
dels sistemes.

