CONTR/2021/206
Tipus: Serveis

MOD/2022/90

REUNITS
D'una part el senyor Enric Gonzalez i Margarit i de l'altra el senyor José Palet Pujol.
ACTUEN
El senyor Enric Gonzalez i Margarit nom i representació de FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA -d'ara endavant FGC-, empresa pública amb
domicili a Barcelona, c/ dels Vergós, 44, en la seva qualitat de Director de Tecnologies
de la Informació i les Comunicacions i el senyor José Palet Pujol en qualitat de
representant legal de la societat de DELOITTTE CONSULTING, SLU-d'ara endavant
anomenada l'EMPRESA-, amb domicili Madrid, Pl. Pablo Ruiz Picasso, 1.
Reconeixent-se ambdues parts legitimació i capacitat per a subscriure aquest
document,
FAN CONSTAR
I.- Que el dia 10 de novembre 2021 van subscriure un contracte relatiu servei per
implementar un model analític d explotació de dades, anàlisis d indicadors i quadres
de comandaments amb una eina BI integrat amb SAP per a les àrees de manteniment
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb una vigència inicial fins el
de 2022, adjudicat a traves del corresponent procés de licitació amb Ref. PO 21/21
(CONTR/2021/206).
IIde data
contracte relatiu al servei per implementar un model analític d explotació de dades,
anàlisis d indicadors i quadres de comandaments amb una eina BI integrat amb SAP
per a les àrees de manteniment de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per
ampliar el termini de la contractació fins 31 de desembre de 2022 i incrementar
4
III.- Que és d'interès d'ambdues parts procedir a la modificació de l'esmentat contracte
i a tal efecte l'articulen

PACTES
Primer.- Objecte contracte
Es modifica el contracte relatiu al servei per implementar un model analític
d explotació de dades, anàlisis d indicadors i quadres de comandaments amb una
eina BI integrat amb SAP per a les àrees de manteniment de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya.

Segon.- Objecte modificació
ojecte,

rquitectura
de dades dels projectes de quadre de comandament per tal de garantir la correcta
posada en producció i posterior manteniment dels informes en PowerBI.
En aquest sentit les tasques a realitzar són les següents:
Conèixer la situació actual de la bb.dd. FGC_QC_STAGING analitzant les dades
-la.
optimitzant el model de dades i reduint el temps de càrrega de la informació.
-IS.
Vincular els nous informes al nou model de dades i assegurar la correcte actualització
GC_QC_STAGING.

Tercer.- Preu
les condicions que es detallen a continuació:
Import del contracte inicial:
Import del contracte modificat:
garantia fins al 5%

Quart .Es mo
31.12.2022.

fins al

Cinquè.- Clàusula residual
En tot allò no modificat per aquest document, queda vigent el contracte subscrit el 10
de novembre de 2021

Sisè- Formalització
electrònica.
PER FGC
José Palet Pujol
Representant

Enric Gonzalez i Margarit
Director de Tecnologies de
la
Informació
i
les
Comunicacions

Signat electrònicament

Signat electrònicament

