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CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL SISTEMA SAP DE
L’EMPRESA PÚBLICA SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES
Informe de necessitat
1.- Objecte
És objecte d’aquest document, justificar la necessitat de la contractació del servei de
manteniment del sistema SAP de l’empresa pública Sistema d’Emergències Mèdiques,
S.A.
2.- Justificació de la necessitat i idoneïtat
2.1. Necessitat
La justificació del servei radica en que el sistema de gestió informàtica SAP permet el
control financer, pressupostari, costos, logístics, facturació i contractuals de SEM. El SAP
ha d’estar mantingut de manera que es puguin solucionar les incidències pròpies de la
gestió del sistema en uns terminis establerts, així com programar el manteniment
preventiu i evolutiu segons les necessitats del sistema en qüestió.
El manteniment preventiu es realitza de manera periòdica per minimitzar les incidències
que precisen d’una acció correctiva, i per tant, per a minimitzar els temps de inoperativitat
del sistema.
El manteniment evolutiu és precís per adaptar el sistema a les necessitats específiques
de canvis normatius importants i per l’evolució en el temps de les estratègies, objectius
de negoci de SEM, estudis i evolucions tecnològiques. Aquest concepte pot motivar a
l’expedient una possible modificació de contracte.
2.2. Idoneïtat
Es precisa la contractació d’aquest servei a una empresa que sigui especialista en
manteniments de SAP, i que compti amb certificats que emeti el propi fabricant de SAP
per a desenvolupar les tasques previstes en el PPT.
2.3. Antecedents
El 2018 el SEM va contractar per procediment obert (exp. 2017-000241) el servei de
manteniment del sistema SAP de característiques similars a l’actual. El servei objecte
d’aquest document es la renovació del servei al seu venciment, 19 de maig de 2020.
3.- Carència de mitjans
Al SEM li manca en l’actualitat l’equip humà i els recursos materials necessaris per a dur
a terme aquest servei, motiu pel qual es precisa una contractació externa.
4.- Lots
Sí: ☐

No: ☒

No és possible dividir la present contractació en lots, ja que cal executar el manteniment
de forma global.
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5. Dades econòmiques
a) Sistema de determinació del preu:
En primer lloc, cal posar de manifest que la configuració del servei, d’acord amb els plecs,
no preveu l’obligació d’adscriure un nombre determinat de personal a l’execució del
contracte, ni una dedicació exclusiva al mateix, sinó que estableixen una determinada
cobertura horària, així com, a través d’uns compromisos de nivell de servei, l’obtenció
d’un determinat resultat de resposta, amb independència del número de personal adscrit
a l’execució del contracte.
Aquest contracte té dos línies econòmiques:


Manteniment preventiu i correctiu.
Per fer el càlcul d’aquest concepte s’han utilitzat preus mitjos de mercat que
s’estimen en 40€/h (iva no inclòs) , existint perfils de consultors que tenen preus
superiors i inferiors al mig, segons la seva certificació o/i experiència. En l’anàlisi
es determina que el preu mig per jornada de 8 hores en l’atenció remota i possible
presencial seria aproximadament de 320€.
Segons les dades de dedicació del servei 2018-2019 pel manteniment correctiu i
preventiu ha estat de 354 jornades. Es preveu un increment del 10% de jornades
degut a l’atenció de correctius i preventius dels nous evolutius i projectes que es
desenvoluparan entre 2020 i 2022. Les jornades totals previstes serien 389 (3.112
hores anuals).
Per tant el producte dels dos conceptes donaria el següent import pel manteniment
preventiu i correctiu: 124.480,00 € (iva no inclòs) per any.



Manteniment evolutiu
Per fer el càlcul d’aquest concepte s’han utilitzat els preus mitjos de mercat. En
l’anàlisi es determina que el preu mig per jornada de 8 hores en l’atenció remota i
possible presencial seria aproximadament de 320€.
Es preveu un consum de 400 jornades anuals (3.200 hores anuals) en evolutius,
segons l’experiència de SEM i la previsió de canvis a realitzar cada any de
contracte.
Per tant el producte dels dos conceptes donaria el següent import pel manteniment
evolutiu: 128.000€ (iva no inclòs) per any.
Aquesta borsa d’hores es consumirà a mesura que s’acordin i es realitzin els
evolutius.

A banda d’aquests conceptes, es preveu una possible modificació de contracte vinculada
al manteniment evolutiu en global.
La modificació vinculada al manteniment evolutiu es preveu per donar resposta a la
necessitat d’evolució tècnica, a l’evolució del negoci i al compliment de les noves
normatives que s’aprovin en la durada del contracte.
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El cost d’aquestes modificacions s’estima amb un import màxim del 20% del preu del
contracte.
En els costos referits en aquest informe, estan incloses totes les despeses previstes com
puguin ser els costos salarials, de seguretat social, els de formació permanent obligatòria,
assegurances, prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut, i que els costos laborals
respecten els salaris derivats de l’aplicació del conveni sectorial corresponent, i per tant,
no existiran altres costos derivats.
D’altra banda, als efectes del què preveu l’apartat 2.3 de l’article 159 de la Llei 5/2017
del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de
creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades
i sobre emissions de diòxid de carboni, s’ha verificat que el pressupost de licitació és
adequat per donar compliment a les obligacions socials de l’empresa adjudicatària que
se’n deriven per aplicació del Conveni Col·lectiu estatal d’empreses de consultoria i
estudis de mercat i de l’opinió pública, que afecta a les empreses consultores de
planificació, organització d’empreses i comptable, inclosos serveis d’informàtica vigent,
aplicable a les empreses que es dediquen a aquest tipus d’activitats, tai i com s’exposa a
continuació:

ROL
Titulat
de
superior *

Grup/
conveni
grau

Grup I

nivell

Salari anual

Jornada
conveni

salari hora

25.189,20€

1.800h/any

13,99€/h

*categoria màxima del conveni
D’acord amb aquestes condicions salarials, els costosos directes mínims per despeses
socials dels serveis a contractar són:
TASCA

HORES

Manteniment
preventiu
i 3.112
correctiu
Manteniment
3.200
evolutiu

despeses vacances
SS (aprox (aprox
Total €/h
hora màx. 31%)
8,4%)

cost total

13,99€/h

4,34€/h

1,18€/h

19,51€/h

60.707,33 €

13,99€/h

4,34€/h

1,18€/h

19,51€/h

62.423,99 €

total

123.131,32 €

salari/

Es verifica que existeix marge suficient per a abordar tots els costos indirectes associats,
com la formació permanent obligatòria, assegurances, prevenció de riscos laborals o la
vigilància de la salut. Per tot l’anterior, als efectes del que preveu l’apartat 2.3 de l’article
159 de la Llei 5/2017 del 28 de març, s’ha verificat que el preu/hora pres com a referència
per la licitació és adequat per donar compliment a les obligacions de l’empresa
adjudicatària. En tot cas, és coneguda la pràctica habitual de les empreses del sector TIC
de pagar salaris als seus treballadors per sobre del valor del conveni amb pactes
departamentals o personals de manera que, respecte de la tarifa/hora a pagar de 40€/h,
resulta un desglossament de costos de:
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CONCEPTE
Costos directes
Costos indirectes
Benefici industrial

DETALL
Salari
Estructura
8%
8%

IMPORT
34,48 €
2,76 €
2,76 €

Fent el sumatori dels conceptes el preu base de licitació (1 any) seria de 252.480,00€
(iva no inclòs) més 50.496,00€ (iva no inclòs) de modificació, un total de 302.976,00€
(iva no inclòs). El valor estimat del contracte per a dos anys seria de 555.456,00€.
A més, les licitacions anteriors partien d’un preu hora de 45€/h sense IVA al 2013, de
38,25€/h sense IVA al 2015, i de 40€/h sense IVA al 2017 i aquestes van ser adjudicades
per 38,25€/h, 30,5€/h i 30,5€/h respectivament. En la licitació del 2013 la concurrència va
ser de 5 empreses, en el 2015 de 2 empreses i en el 2017 de 3 empreses. En aquesta
licitació del 2019 s’ha licitat un preu màxim de 40€/h sense IVA per mantenir la
concurrència respecte la darrera licitació.
Per tot l’anterior, als efectes del que preveu l’apartat 2.3 de l’article 159 de la Llei 5/2017,
del 28 de març, s’ha verificat que el pressupost de licitació és adequat per donar
compliment a les obligacions socials de l’empresa adjudicatària.
b) Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:

Pressupost base de licitació sense IVA: 252.480,00 €
Modificacions: 50.496,00 € (20%)
Pròrrogues: 252.480,00 €
Total VALOR ESTIMAT: 555.456,00 €

c) Pressupost base de licitació:
Pressupost base de licitació sense IVA: 252.480,00 €
IVA al 21%: 53.020,80 €
Total pressupost base de licitació amb IVA: 305.500,80 €

d) Sistema de pagament al contractista
L’empresa adjudicatària emetrà una factura mensual, on es reflectirà la quota fixa del
servei i una quota variable segons la relació d’hores consumides per evolutius
(acompanyats d’una còpia de l’acta que acorda el tancament d’un evolutiu i que estigui
creat amb tota la documentació en el SOLMAN).
Les factures tindran ordre de pagament per part del responsable del contracte una vegada
hi hagi acta acordada i signada de seguiment mensual del manteniment.
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Si cal aplicar penalitats, SEMSA realitzarà una diligència on constarà el concepte i import,
i procedirà a realitzar el descompte corresponent en la factura mensual en la que s’apliqui
la penalitat.
6. Termini de durada del contracte
El contracte tindrà una durada d’1 any, des del moment de la signatura del contracte.
Es preveu una pròrroga fins un màxim de 12 mesos.
Aquesta pròrroga podrà ser menor en el cas que el SEM determini la necessitat tècnica
de fer una nova licitació.
El termini d’execució s’iniciarà a l’endemà de la signatura del contracte.
7. Tramitació de l’expedient
La present contractació es proposa que sigui:
Ordinària: ☒

Urgent: ☐

8. Solvència de les empreses licitadores

a) Solvència econòmica i financera
Volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereixi el contracte, referit al millor exercici
dins dels tres darrers disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats
de l’empresari i presentació de les ofertes igual o superior 800.000,00 euros.
☒ Mitjà per acreditar la solvència: Aportar els comptes anuals aprovats i dipositats en el
Registre Mercantil corresponents a l’exercici de volum anual de negoci més elevat dels
tres darrers exercicis esmentats. Els empresaris no obligats a presentar les comptes en
registres oficials podran aportar, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
b) Solvència tècnica o professional
☒
Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que
els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de (com a màxim els tres últims
anys), en què s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.
Mínim exigible: L’acreditació d’aquesta solvència tècnica o professional s’efectuarà
mitjançant la relació dels principals serveis efectuats en els tres darrers anys, de igual o
similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, amb import anual
acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior al 70 per cent de l’anualitat
mitjana del contracte.
Mitjà d’acreditació: Declaració responsable.
c) Classificació empresarial
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CPV del contracte 50324100-3- Serveis de manteniment de sistemes.
L’objecte del contracte està inclòs en l’àmbit de classificació d’algun dels grups i subgrups
de classificació vigents, atenent al codi CPV del contracte
Grup V, Subgrup V-3, categoria 3
9. Compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte determinats mitjans
personals o materials
D’acord amb la definició del servei descrit en el punt 5.13 i 5.14 del PPT, l’estructura
mínima requerida d’equip de manteniment a proposar ha de ser:










Cap de projecte o responsable gestió servei.
Consultor responsable àrea de facturació (SD) .
Consultor responsable àrea gestió de finances (FI, TR, AM, Tercers).
Consultor responsable àrea gestió de comptabilitat pressupostària (EAPS).
Consultor responsable àrea gestió de comptabilitat analítica (CO).
Consultor responsable àrea gestió de contractació (RM, PPS i SRM).
Consultor responsable àrea gestió de compres (MM) .
Consultor responsable àrea gestió manteniment (PM) i Magatzems (MM).
Consultor responsable àrea administració de sistemes, solution manager, suport
tècnic i integracions.

Per la prestació del servei objecte del contracte, el licitador s’ha de comprometre a
adscriure un cap de projecte o responsable de gestió de servei i, com a mínim, un
responsable a cadascun d’aquestes àrees, tot i que la dedicació no ha de ser exclusiva,
ja que la dedicació s’estableix per una determinada cobertura horària, un abast de servei,
uns compromisos de nivell de servei, qualitat del servei i planificació d’evolutius del
sistema.
Els licitadors es comprometen a dedicar i adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personal i materials necessaris per efectuar les funcions objecte del contracte. Motiu pel
qual pot proposar més d’un responsables per àrea o un mateix responsable per diferents
àrees en funció de la seva experiència. Addicionalment a aquesta estructura mínima
podrà adscriure altres consultor SAP, tècnics SAP i administradors de sistemes SAP per
donar cobertura al servei sota la coordinació dels responsables d’àrea.

Perfils mínims a considerar i requisits mínims per cada perfil:
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Cap de projecte o responsable gestió del servei





Màxim responsable operatiu del contracte junt amb el responsable del servei designat
per SEM. Coordina l’execució del servei i la coordinació dels equips tècnics del servei.
Experiència en gestió de projectes SAP, d'implantació i/o manteniment per a Sector
Públic de més de 5 anys.
Coneixements de metodologia SAP Activate.
Titulació Superior.

Consultor responsable àrea






Interlocutor únic amb usuari clau de la seva àrea de responsabilitat al que se li
assignaran les peticions de la seva àrea, que resoldrà o derivarà i assignarà a altres
equips sota la seva responsabilitat i coordinació. Junt amb el responsable del servei
es responsable de coordinar-se amb altres responsables d’àrea en cas de sol·licituds
mixtes. Cada àrea del servei es pot correspondre amb un mòdul o conjunt de mòduls.
Experiència en el mòdul o conjunt de mòduls de la seva àrea en projectes
d’implantació i/o manteniment de sistemes SAP per a Sector Públic de més de 5 anys.
Certificat SAP en algun dels mòduls de la seva responsabilitat.
Titulació Superior.

Mitjà d’acreditació: presentació certificats SAP, titulacions
responsable, que es presentarà en fase de classificació.

i

declaració

Els currículums han d’anar al sobre B per poder valorar l’experiència.
10. Criteris d’adjudicació
Aquesta licitació conté criteris d’adjudicació que valoren la qualitat del servei, pel que pren
especial rellevància l’experiència de l’equip proposat per l’execució del servei per tal de
garantir-la.
Es considera imprescindible que l’oferta presentada per qualsevol licitador acrediti un
mínim de qualitat en aquells criteris que depenen de judicis de valor per la qual cosa
s’exclouran aquelles ofertes que obtinguin menys de un 50% de la puntuació màxima
possible d’aquest apartat.
Es proposen els següents criteris de valoració, vinculats amb l’objectiu del contracte:
A) CRITERIS QUE DEPENEN DE JUDICIS DE VALOR

49

La valoració de les ofertes tindrà en compte la qualitat en la manera d’oferir
el servei. La puntuació total en aquest apartat serà, com a màxim, de
QUARANTA NOU (49) punts. La puntuació es distribuirà segons s’indica.
El licitador quedarà exclòs de la licitació quan la puntuació que aconsegueixi
en aquest apartat de Criteris que Depenen de Judicis de Valor sigui inferior al
50% de la seva puntuació màxima (49 punts).
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Model de servei

10

Aquest apartat es valorarà amb un màxim de DEU (10) punts.
En el PPT es descriuen per cadascun dels subcriteris els requeriments. Els
licitadors han de proposar de forma clara, detallada i amb la major concreció
possible, per cadascun dels subcriteris, la organització del servei, els
procedeiments de treball i la metodología a aplicar.
En aquest criteri es valorarà la qualitat de les propostes dels licitadors en
relació a cadascun dels elements que es detallen a continuació per assolir els
objectius del servei requerit.
Els punts es ditriburiran de la següent forma:
-

Administració de Sistemes: suport, manteniment correctiu i preventiu
(3 punts)
Suport a l’usuari (excepte adminitració de sistemes) (2 punts)
Manteniment correctiu, preventiu (excepte adminitració de sistemes)
(2 punts)
Manteniment evolutiu (3 punts)

Aquesta valoració serà per cadascun dels punts:
- Excel.lent: 100% de la puntuació.
- Bona: 65% de la puntuació.
- Acceptable: 35 % de la puntuació.
- Insuficient: 0% de la puntuació.
Model gestió i relació

5

Aquest apartat es valorarà amb un màxim de CINC (5) punts.
El licitadors han de realitzar una proposta detallada de la gestió del servei i
model de relació ( en tots els nivells) per tal de garantir el model de servei
definit, el compliment del procediments i nivells de servei.
Els punts es distribuiran de la següent manera:
-

Control i seguiment: organització, procediment, metodologia, eines i
documentació pel control i seguiment del servei. Es valorará contingut
i l’adaptació al servei de les propostes per garantir els objetius
requerits (4 punts)
Aquesta valoració serà per cadascun dels punts:
o Excel.lent: 100% de la puntuació. Garanteix de manera excelent
els objectius.
o Bona: 50 % de la puntuació. No concreta o no es tan idònea per
garantir les objetius.
o Insuficient: 0% de la puntuació. Propostes insuficients.
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-

Procediment de relació i coordinació del licitador amb tercers que
desenvolupin projectes que puguin afectar el sistema SAP del SEM
durant la durada del contracte. Es valorarà la compatibilitat, flexibilitat
i transparència d’aquesta coordinació (1 punt)
Aquesta valoració serà per cadascun dels punts:
o Excel.lent: 100% de la puntuació.
o Bona: 50 % de la puntuació.
o Insuficient: 0% de la puntuació.

Equip de treball

15

Aquest apartat es valorarà amb un màxim de QUINZE (15) punts.
Per la seva valoració es tindrà en compte les capacitats del personal dedicat
al servei solicitat en la present contractació. En concret es valorarà l’expertesa
addicional a la mínima exigida de l’equip proposat per l’execució del contracte
d’acord amb els treballs realitzats previament i que més s’assemblin a l’objecte
d’aquest contacte, sector i ámbit.
Per la valoriació d’aquest criteri els licitadors hauran d’omplenar el quadre que
s’adjunta al model d’oferta indicant els anys addicionals d’experiència dels
perfils que adscriuran al contracte. Només es valorarà l’experiència addicional
si aquesta està relacionada amb l’objecte contractual i es correspon al sector
públic i/o a l’àmbit sanitari.
S’aportarà taula resum adjunta i detall del currículum de l’equip adscrit a
l’execució del servei:

Els punts es distriburiran de la següent forma:








Cap de projecte o responsable gestió servei, màxim 2 punt.
Consultor responsable àrea de facturació (SD) , màxim 2 punts.
Consultor responsable àrea gestió de finances (FI, TR, AM, Tercers),
màxim 1 punt.
Consultor responsable àrea gestió de comptabilitat pressupostària
(EAPS), màxim 2 punts.
Consultor responsable àrea gestió de comptabilitat analítica (CO),
màxim 1 punt.
Consultor responsable àrea gestió de contractació (RM, PPS i SRM) ,
màxim 2 punts.
Consultor responsable àrea gestió de compres (MM), màxim 1 punt.
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Consultor responsable àrea gestió manteniment (PM) i Magatzems
(MM), màxim 2 punts.
Consultor responsable àrea administració de sistemes, solution
manager, suport tècnic i integracions, màxim 2 punts.

La puntuació s’atorgarà per a cada subcriteri de la següent manera:




De 1 i 2 anys addicionals: 25% de la puntuació.
Més de dos anys i fins 4 anys addicionals: 60 % de la puntuació.
Més de 4 anys addicionals: 100% de la puntuació

Com no s’exigeix un nombre determinat de professionals a adscriure, en cas
que els licitadors ofereixin més d’un professional per a l’execució del contracte
en cada posició, per l’atorgament de la puntuació caldrà que tots els perfils
oferts tinguin una experiència com a mínim superior a 5 anys en el mòdul
proposat, i la distribució de punts per cada subcriteri serà proporcional al
nombre de professionals proposat i es valoraran individualment.

Model de transició del servei

9

Aquest apartat es valorarà amb un màxim de NOU (9) punts.
Els licitadors han de realitzar una proposta amb una descripció detallada amb
la metodologia, planificació, procediments, dedicació en l’acollida, prestació i
devolució del servei.
Es valorarà aquella proposta que minimitzi l’impacte en el servei garantint la
seva qualitat.
Els punts es distribuiran de la següent forma:
-

Excel.lent: 100% de la puntuació. Detallada i imínim impacte.
Bona: 65% Detallada i amb més impacte.
Regular: 35%: No detallada i amb més impacte.
Insuficient: 0% No detallada i amb molt impacte.

Millores

10

Aquest apartat es valorarà amb un màxim de DEU (10) punts.
Es valoraran les següents millores, que els licitadors hauran de detallar sense
increment de cost del servei:
- Propostes vinculades a la millora continua de la usabilitat,
coneixement del sistema i d’explotació de dades per part dels usuaris
claus funcionals i de sistemes. (2 punts)
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-

-

Propostes d’evolució funcional, tecnològica i normativa del sistema
aplicables al SEM, amb un dimensionament temporal aproximat.(6
punts)
Propostes de serveis d’acompanyament, assesorament i suport expert
respecte del sistema SAP (2 punts)

Aquesta valoració serà:
- Excel.lent: 100% de la puntuació. Propostes més complertes,
detallades i considerades per SEM addients i aplicables en la seva
totalitat.
- Bona: 65% de la puntuació. Propostes complertes, detallades i
considerades per SEM addients i aplicables en un grau elevat.
Acceptable: 35 % de la puntuació: Propostes complertes, detallades i
considerades per SEM addients i aplicables en un grau baix.
Insuficient: 0% de la puntuació. Propostes no complertes, detallades
i considerades per SEM no addients ni aplicables.
B) CRITERIS VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

51

La valoració de les ofertes tindrà en compte aspectes econòmics associats.
La puntuació total en aquest apartat serà, com a màxim, de CINQUANTA UN
(51) punts. La puntuació es distribuirà segons s’indica.
51

OFERTA ECONÒMICA
Puntuació:

51 punts

El licitador haurà d’indicar el preu de la seva oferta econòmica, incloent totes
les despeses necessàries per a dur a terme el servei durant tota la vigència
del contracte.
Es valorarà l’oferta econòmica que s’ofereixi pels serveis que són objecte del
contracte durant el termini d’1 any.
A l’oferta econòmica més baixa se li atorgarà la màxima puntuació, i a la resta
d'ofertes se’ls atorgarà la puntuació que correspongui d’acord amb la fórmula
següent:
1.-La oferta económica per la quota fixa: Màxim licitació sense IVA 124.480,00 35
euros.

2.-La oferta económica per lo quota variable: Màxim licitació sense IVA es de 16
40 €/hora.
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El preu que es presenti per hores d’evolutius multiplicat pel número d’hores
previstes anualment (3.200 hores) serà el resultat de l’oferta econòmica del
licitador per la part de manteniment evolutiu funcional.

Qualsevol proposta que superi els imports màxims de qualsevol dels
conceptes sol·licitats, o el de la totalitat de la licitació, serà exclosa del procés
d’avaluació.
Total

100

11. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
Les ofertes podran ser considerades anormals o desproporcionades en els casos en què
acumulativament es donin les següents dues circumstàncies (a + b).
a. En relació a l’oferta econòmica:


En el cas que hi hagi un únic licitador, quan l'oferta estigui un 15% (o més) per
sota del pressupost base de licitació.



En el cas que es presentin 2 ò 3 licitadors, quan les ofertes estiguin un 10% (o
més) per sota de la promig (P) de les ofertes presentades.



En el cas que es presentin 4 ò més licitadors, si existeixen ofertes que estiguin un
15% (o més) per sobre del promig a (P1) de les ofertes presentades, en aquest
cas, es procedirà al càlcul d’un nou promig (P2) només amb les ofertes no incloses
en el supòsit anterior i seran considerades anormals aquelles que estiguin un 15%
(o més) per sota de P2.

(Aquesta fórmula s’aplicarà per cadascun dels sots-criteris de l’oferta econòmica, en cas
que existeixin. En aquest cas, s’entendrà que concorre la primera circumstància i es
procedirà a analitzar si concorre la circumstància b).
b. En relació a la resta de criteris (criteris no quantificables automàticament i resta
de criteris valorables de forma automàtica diferents a l’oferta econòmica)
En el cas que hi hagi un sola oferta quan la puntuació obtinguda sigui inferior en 15 unitats
percentuals respecte de la màxima puntuació dels criteris.
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Si n’hi ha 2 ò 3, quan la puntuació total obtinguda en els mencionats criteris sigui inferior
en més de 10 unitats percentuals al promig les puntuacions obtingudes de les ofertes
presentades i admeses.
Si n’hi ha 4 o més i existeixen puntuacions que siguin superiors a l’esmentat promig (P1)
en més de 15 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’un nou promig (P2) només
amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat i seran considerades anormals
aquelles que estiguin un 15% (o més) per sota de P2.
12. Garantia definitiva
Sí: ☒
No: ☐
Import: 5% del pressupost base de licitació (IVA exclòs)
Forma de constitució: D’acord amb el plec de clàusules administratives
13. Condicions especials d’execució
És condició especial d’execució del contracte que es compleixi en tot moment el conveni
col·lectiu sectorial i territorial que li sigui d’aplicació als treballadors que puguin
desenvolupar tasques a l’empara d’aquest contracte.
Aquesta condició té al mateix temps el caràcter d’obligació contractual essencial, i el seu
incompliment pot donar lloc a la resolució del contracte.
Respecte el tractament de dades:
El contractista resta sotmès a la normativa nacional i de la Unió Europea sobre protecció
de dades.
14. Condicions essencials del contracte
Les següents condicions es consideren d’obligació contractual essencial:









El contractista només pot destinar les dades de forma exclusiva a les finalitats
indicades a l’apartat “protecció de dades”.
El contractista resta sotmès a la normativa nacional i de la Unió Europea sobre
protecció de dades.
L’adjudicatari ha de presentar abans de la formalització del contracte, una
declaració sobre on estan ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis
associats a aquests. Igualment haurà de comunicar qualsevol canvi en les dades
facilitades.
El contractista haurà de complir amb els acords de nivell de servei (ANS) que es
publiquen en el PPT.
El contractista ha d’assignar de forma estable d’un interlocutor fix al llarg del
període de prestació del contracte amb coneixements del model funcional i tècnic
del SEM
El contractista ha de garantir l’estabilitat de l’equip de treball, és a dir, ha d’haverhi els mínims canvis de recursos assignats. Només es permet la rotació del
personal dins del propi equip, sense superar un màxim d’un 20% dins del període
de vigència del contracte, exceptuant casos de força major.
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L’adjudicatari resta obligat a mantenir durant l’execució del contracte els perfils
professionals requerits i, en el seu cas, els continguts a la seva oferta. El canvi de
consultor assignat es produirà per aprovació del SEM. L’adjudicatari haurà
d’invertir el temps necessari per rebre el coneixement del servei i el sistema SAP,
així com transferir-ho al final del contracte, sense cap cost addicional pel SEM
amb plenes garanties de continuïtat del servei.
El contractista resta obligat a realitzar reunions mensuals presencials de
seguiment i a presentar tota la informació relativa al servei de manteniment, així
com la justificació de l’execució de borsa d’hores d’evolutius.

L’incompliment d’aquests punts podria ser causa de resolució del contracte.
15. Penalitats
Sense perjudici de la facultat de SEM de resoldre el contracte per incompliment, d’acord
amb la normativa vigent en matèria de contractació administrativa, es marquen les
següents penalitats:


Aplicació de les penalitats segons la taula de ANS (Acord de nivell de servei) que
s’aplicarà sobre la facturació trimestral (període d’avaluació).

ANS
Temps màxim atenció
Temps màxim atenció
Temps màxim atenció
Temps resolució
Temps resolució
Temps resolució
Incidències reobertes
Desplegament en productiu amb
errors

Prioritat

Objectiu

Alta
Mitja
Baixa
Alta
Mitja
Baixa

15 min
1 hora
1 hora
4 hores
8 hores
24 hores
5% màxim

2%
1%
1%
2%
1%
1%
1%

Periòde de
medició
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral

2%

Trimestral

Cumpliment Penalització
>=95%
>=95%
>=95%
>=95%
>=95%
>=90%

1% màxim

Nº icidències
min comput
5
5
5
5
5
5
5

El còmput per avaluar els ANS serà trimestral.



Temps màxim atenció: Temps des de que se li assigna tiquet per Service Desk al
nivell 2 fins que l’adjudicatari el comença a treballar.
Temps màxim resolució: des de que se li assigna tiquet per Service Desk al nivell
2 fins que l’adjudicatari el soluciona (còmput de temps mesurat quan la incidència
està en mans de l’adjudicatari).
Per calcular-la, es sumaran tots els percentatges dels indicadors que incompleixen
i s’aplicarà sobre la facturació trimestral.
Es tindrà en compte a l’hora d’aplicar penalitats el fet de que és possible que no
hi hagi temps de solapament pel traspàs de coneixement, i per tant que es puguin
demorar els terminis previstos en els ANS. Perquè no hi hagi cap problema, el
sistema de control del que es poden derivar penalitzacions no començarà a
aplicar-se fins el segon trimestre del contracte.
L’aplicació de les penalitats serà a decisió del SEM, i aquestes no seran aplicades
de forma automàtica. Es tindrà en consideració la satisfacció del funcionament
global del servei, així com l’esperit resolutiu de l’adjudicatari.
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En el cas que l’import de penalització d’aquests conceptes acumuli el 10% del valor
d’adjudicació anual, es podrà procedir a la finalització del contracte.
16. Persona responsable del contracte
Per part del SEM la responsable del contracte serà María Teresa Guardia Segarra.
17. Modificació del contracte
Sí: ☒

No: ☐

Es preveu una possible modificació de contracte vinculada al manteniment evolutiu en
global.
La modificació vinculada al manteniment evolutiu es preveu per donar resposta a la
necessitat d’evolució tècnica, a l’evolució del negoci i al compliment de les noves
normatives que s’aprovin en la durada del contracte.
El cost d’aquestes modificacions s’estima amb un import màxim del 20% del preu inicial
del contracte.
18. Subcontractació
Sí: ☐

No: ☒

No, perquè la prestació del contracte requereix d’una alta especialització tècnica i el
proveïdor es compromet a l’adscripció concreta d’uns determinats perfils.
19. Revisió de preus
Sí: ☐

No: ☒

20.Termini de garantia
Sí: ☒

No: ☐

Durant tota la vigència del contracte.
21. Dades de caràcter personal
S’habilita el (contractista), encarregat del tractament, per tractar per compte de (òrgan de
contractació), responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessàries per
prestar el servei.
Si: ☒

No: ☐
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L’adjudicatari pot accedir a dades personals de salut (tindrà accés a les dades d’incidents
amb els que factura el departament facturació). També tindrà accés a dades personals i
dades de pagament/cobrament de tercers amb els que SEM manté algun tipus de relació
d’acord amb la seva activitat.
Per aquest motiu, cal mantenir la confidencialitat, durant i després de l’execució del
contracte, de tota la informació a la qual es pugui tenir accés durant el desenvolupament
de la prestació del servei. Les persones que pertanyin a l’equip de treball,
independentment de la seva funció, quedaran subjectes al compromís de confidencialitat
que s’estableix per a l’adjudicatari.
Els tractaments a realitzar per donar complir a les finalitats del contracte que comporten
necessàriament del tractament de dades poden consistir en:
_ Recollida
_ Estructuració
_ Conservació
_ Consulta
_ Difusió
_ Acarament
_ Supressió
_ Comunicació

_ Registre
_ Modificació
_ Extracció
_ Comunicació per transmissió
_ Interconnexió
_ Limitació
_ Destrucció

S’adjunta Annex de clàusules contractuals per a encàrrecs de tractament de dades
personals.
22. Contingut de la proposta a presentar pels licitadors
Els licitadors hauran d’incloure el contingut de la seva proposta tècnica en el sobre B,
incloent tota aquella informació que considerin oportuna per a una millor claredat de la
proposta.
Les propostes dels licitadors hauran d'ajustar-se al previst en el plec de prescripcions
tècniques i la seva presentació suposarà l'acceptació del contingut de la totalitat
d'aquestes prescripcions o condicions, sense excepció o reserva alguna.
Es considera necessari que el licitador detalli en la seva proposta, com a mínim, els
apartats següents. La no inclusió d’aquests apartats suposarà la no avaluació de l’oferta.


Presentació i organització general de l’empresa
Es realitzarà de forma breu i esquemàtica una descripció de l’actual organització
de l’empresa licitadora



Model de servei
Descripició clara, detallada i amb la major concreció possible de la organització
del servei, els procdeiments de treball i la metodologia a aplicar per cadascun dels
serveis que es descriuen en el PPT.



Model de gestió i relació
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Descripció detallada de la gestió del servei i model de relació ( en tots els nivells)
per tal de garantir el model de servei definit, el compliment del procediments i
nivells de servei


Equip de Treball
Relació de mitjans tècnics i materials que el licitador aportarà per al compliment
del servei. Detall de l’experiència dels equips adscrits al servei, indicant taula
resum i detall del currículum del equip adscrit a l’execució del servei:



Model de transició del servei.
Descripció detallada de la metodologia, planificació, procediments, dedicació en la
acollida, prestació i devolució del servei, minimitzant impactes en el servei.



Propostes de millores
Descripció detallada de les següents propostes de millora, sense increment de
cost del servei:
o Propostes vinculades a la millora continua de la usabilitat, coneixement del
sistema i d’explotació de dades per part dels usuaris claus funcionals i de
sistemes.
o Propostes d’evolució funcional, tecnològica i normativa del sistema
aplicables al SEM, amb un dimensionament temporal aproximat.
o Propostes de serveis d’acompanyament, assesorament i suport expert
respecte del sistema SAP.

23. Model d’oferta econòmica
Els licitadors hauran d’incloure la seva oferta econòmica en el sobre C, seguint el següent
format:
El/la
Sr./Sra.......................................................................................................
amb
residència a ......................................., al 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 ................., 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
les quantitats següents:
Concepte

Import
unitari

Import màxim sortida Oferta
licitador
(sense IVA)
sense IVA total
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Preu Anual Manteniment
Preventiu i Correctiu
Preu Anual Manteniment
40,00
Evolutiu
(3.200 hores a
€
40,00 €/hora)

124.480,00 €

0,00 €

128.000,00 €

0,00 €

Oferta licitador total sense IVA 0,00 €
No es podran superar els imports màxims establerts per a cada concepte econòmic.

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.
(lloc i data )
Signatura de l’adjudicatari o de l’apoderat

CLÀUSULES CONTRACTUALS PER A ENCÀRRECS DE TRACTAMENT DE DADES
PERSONALS
1. Objecte de l’encàrrec del tractament
Mitjançant aquestes clàusules s’habilita el (contractista), encarregat del tractament, per
tractar per compte de SEM, responsable del tractament, les dades de caràcter personal
necessàries per prestar el servei d’assegurança objecte d’aquest contracte, expedient
2019-0001062.
El tractament consistirà en:
L’adjudicatari pot accedir a:
-

Dades personals de salut (tindrà accés a les dades d’incidents amb els que factura
el departament facturació).
Dades personals i dades de pagament/cobrament, contractació de tercers amb els
que SEM manté algun tipus de relació d’acord amb la seva activitat.

Els tractaments a realitzar poden consistir en:
_ Recollida
_ Estructuració
_ Conservació
_ Consulta
_ Difusió
_ Acarament
_ Supressió
_ Comunicació

_ Registre
_ Modificació
_ Extracció
_ Comunicació per transmissió
_ Interconnexió
_ Limitació
_ Destrucció

2. Identificació de la informació afectada
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Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, el
SEM, responsable del tractament, posa a disposició del (contractista), encarregat del
tractament, la informació que es descriu a continuació:




Nom i cognoms dels afectats per incidents
DNI
Dades detallades dels incidents

Categories de persones interessades: Afectats per incidents




Nom i cognoms, adreça dels tercers
DNI
Dades bancaries, dades fiscals, dades contractuals.

Categories de persones interessades: tercers amb els que SEM manté algun tipus de
relació d’acord amb la seva activitat.
3. Durada
Aquest encàrrec té la durada d’aquest contracte de serveis, incloses les pròrrogues.
4. Obligacions de l’encarregat del tractament
L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a:
a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva
inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les
dades per a finalitats pròpies.
b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament (òrgan
de contractació).
Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals (en endavant LOPDGDD) i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (en endavant RGPD), l'encarregat
n’ha d’informar immediatament el responsable.
c) Incorporar els tractaments que duu a terme en execució d’aquest encàrrec al seu
Registre de les categories d’activitats de tractament efectuades per compte del
responsable (òrgan de contractació), amb el contingut de l’article 30.2 de l’RGPD:
1. El nom i cognoms, i dades de contacte de l'encarregat i del responsable del
tractament, i del delegat de protecció de dades.
2. Les categories de tractaments efectuats per compte del responsable.
3. Si escau, les transferències internacionals de dades personals a un tercer país o
organització internacional, inclosa la identificació d’aquest país o aquesta organització
internacional, i en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 1,
paràgraf segon de l’RGPD, la documentació de garanties adequades.
4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
relatives a:
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La pseudonimització i el xifrat de dades personals.
La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma
ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les
mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.
(L’encarregat del tractament pot establir altres mesures tècniques i
organitzatives que consideri adients).
d) No comunicar les dades a tercers, tret que tingui l'autorització expressa del responsable
del tractament, en els supòsits legalment admissibles.
El contractista pot comunicar les dades a altres contractistes, encarregats del
tractament del mateix responsable, d'acord amb les instruccions de (l’òrgan de
contractació) responsable. En aquest cas, l’òrgan de contractació ha d’identificar,
prèviament, el contractista o contractistes als quals s'han de comunicar les dades, les
dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la
comunicació.
Si l'empresa contractista ha de transferir dades personals a un tercer país o a una
organització internacional, en virtut del Dret de la Unió o dels estats membres que li
sigui aplicable, ha d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera
prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.
e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi
tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte.
f) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen,
de forma expressa a seguir les instruccions del responsable, a respectar la
confidencialitat, en els termes que el responsable exigeixi i a complir les mesures de
seguretat corresponents, de les quals cal informar aquestes persones autoritzades
convenientment.
g) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix
l'obligació que estableix l'apartat anterior.
h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les
persones autoritzades per tractar dades personals.
i) En relació amb l’exercici dels drets següents:
1. Accés
2. Rectificació
3. Supressió
4. Limitació del tractament
5. Portabilitat de dades
6. Oposició (així com els drets relacionats amb les decisions individuals
automatitzades, inclosa la realització de perfils)
L’encarregat del tractament tramitarà, per compte del responsable, les sol·licituds
d’exercici formulades per les persones afectats i, en el termini màxim establert per la
normativa, l’ha de remetre al responsable perquè resolgui la petició.
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j) Dret d’informació
L'encarregat del tractament, en el moment de recollir les dades, ha de facilitar que el
responsable informi dels tractaments de dades que es duran a terme en els termes
establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
k) Notificació de violacions de la seguretat de les dades
L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense dilació
indeguda, i a través del Coordinador de Dades del SEM , de les violacions de la
seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement,
juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència.
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:
1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals,
incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats
afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de
contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les
dades personals.
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de
la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per
mitigar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho
sigui, la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.
L’incompliment d’aquesta obligació constitueix una infracció (greu o lleu) sotmès al
règim sancionador previst al Títol IX de la LOPDGDD.
L'encarregat del tractament assistirà al responsable per tal que aquest comuniqui les
violacions de la seguretat de les dades a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(en endavant APDCAT), si escau.
La informació que es faciliti al responsable, com a mínim, el següent:
a. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals,
incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats
afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals
afectats.
b. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de
contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
c. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les
dades personals.
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d. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació
de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades
per mitigar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho
sigui, la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.
L'encarregat del tractament assistirà al responsable perquè aquest pugui comunicar
als interessats, si escau, sense dilació indeguda, les violacions de la seguretat de les
dades, quan sigui probable que la violació suposi un alt risc per als drets i les llibertats
de les persones físiques.
La comunicació s’ha de fer en un llenguatge clar i senzill i, com a mínim, cal:
a) Explicar la naturalesa de la violació de dades.
b) Indicar el nom i les dades de contacte del delegat de protecció de dades o d’un
altre punt de contacte en què es pugui obtenir més informació.
c) Descriure les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les
dades personals.
d) Descriure les mesures adoptades o proposades pel responsable del tractament
per posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si
escau, les mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.
l) Valorar, conjuntament amb el responsable del tractament, si procedeix la realització de
l’avaluació d’impacte en la protecció de dades.
m) Valorar, conjuntament amb el responsable del tractament, si procedeix la realització
de la consulta prèvia a l’APDCAT.
n) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que
compleix les seves obligacions, així com per permetre i contribuir a la realització
d’auditories o les inspeccions que efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat pel
responsable.
o) Aplicar, conjuntament amb el responsable del tractament, les mesures tècniques i
organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat apropiat al risc, que en tot
cas, inclogui antre altres, les següents:
a) La pseudonimització i el xifrat de les dades personals.
b) La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència
permanents dels sistemes i serveis de tractament.
c) La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma
ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
d) Un procés de verificació, avaluació i valoració de l'eficàcia de les mesures tècniques
i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
Si s’ha dut a terme l’avaluació de l’impacte relativa a la protecció de dades, de la qual
derivin mesures específiques, i/o si l’encarregat del tractament s’ha adherit a un codi de
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conducta o mecanisme de certificació per demostrar el compliment dels requisits de
seguretat en matèria de protecció de dades (indicar el codi de conducta, el segell, la
certificació o l’estàndard on es defineixen les mesures aplicables), ha d’aplicar aquestes
mesures.
També ha d’adoptar totes aquelles altres mesures que, tenint en compte el conjunt de
tractaments que duu a terme, siguin necessàries per garantir un nivell de seguretat
adequat al risc.
p) Designar, d’acord amb l’article 34 de la LOPDGDD, un delegat de protecció de dades
i comunicar-ne la identitat i les dades de contacte al responsable.
q) Destí de les dades
A elecció del responsable, suprimir o retornar totes les dades personals un cop hagi
finalitzat la prestació dels serveis de tractament, i suprimir les còpies existents llevat que
es requereixi la conservació de les dades personals en virtut dels supòsits previstos a la
LOPDGDD.
r) Subcontractació
No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest encàrrec
que comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis auxiliars necessaris per
al normal funcionament dels serveis de l'encarregat.
Si cal subcontractar algun tractament, s’ha de comunicar prèviament de forma fefaent al
responsable, amb una antelació de 30 dies. Cal indicar els tractaments que es pretén
subcontractar i identificar de forma clara i inequívoca l'empresa subcontractista i les seves
dades de contacte. La subcontractació es pot dur a terme si el responsable no manifesta
la seva oposició en un termini de 10 dies.
Els encarregats subcontractistes, als quals els hi són d’aplicació les obligacions d’aquest
apartat 4 d’aquest encàrrec, queden obligats solament davant l’encarregat principal que
assumirà la responsabilitat total de l’execució de l’encàrrec.
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