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INFORME DE NECESSITATS DE CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT DEL
PROGRAMARI DE GESTIÓ DE SOL·LICITUDS iSOLVER
A Contractació
FETS
1. En data 18 de febrer de 2019 mitjançant resolució del president delegat de
Xaloc, es va iniciar la tramitació de l’expedient per a la contractació del servei
de manteniment de l’aplicatiu informàtic de gestió de sol·licituds iSolver.
2. En data 13 de març de 2019 es van aprovar, per mitjà de resolució del
president delegat de l’organisme, els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques, i va convocar-se la corresponent
licitació mitjançant procediment negociat sense publicitat. L’anunci de licitació
corresponent va publicar-se al Perfil del Contractant de XALOC, en data 14 de
març de 2019
3.

Havent transcorregut el termini establert per a la presentació de propostes, que
finalitzava el dia 25 de març de 2019, no s’ha presentat cap proposta per
aquesta licitació, tal com acredita el certificat de l’eina Sobre Digital de data 26
de març de 2019

4.

Atès que el preu anual de manteniment de l’aplicatiu establert a les condicions
econòmiques era el mateix que el del contracte anterior, i atenent-nos a la
realitat dels preus de mercat actual i la voluntat de realitzar un contracte de
quatre anualitats sumada a la impossibilitat legal de preveure revisions en el
preu que possibilitin l’actualització anual del preu, s’ha decidit actualitzar-lo a
1.340,00€ (iva no inclòs) anual.

5.

L’Àrea de Serveis Informàtics i Sistemes de Xaloc, així com el servei
d’Assistència Comptable als Ajuntaments, utilitzen un programari de gestió de
tiquets o sol·licituds anomenat iSolver de l’Empresa Horizoon Software SL.

6.

Aquest programari requereix un manteniment que
obligatòriament i com a mínim els següents aspectes:
- Manteniment correctiu: correcció o
funcionament o disfunció del producte.
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- Manteniment evolutiu: lliurament de noves versions del producte que
recullin canvis legislatius.
- Manteniment perfectiu: lliurament de noves versions del producte per
raons de qualitat en la millora del rendiment i l’eficiència.
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7. L’empresa Horizoon Software SL com a fabricant del producte, és
propietària del codi font de l’aplicació i té el coneixement per oferir amb
garanties el servei de manteniment.
PROPOSTA
Es proposa la contractació del servei de manteniment de l’aplicatiu per un any,
prorrogable anualment per 3 anualitats addicionals i per un import màxim anual de
1.340,00€ + IVA.
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