INFORME EN EL QUE ES JUSTIFIQUEN ELS ASPECTES ESTABLERTS
ALS ARTICLES 28, 100, 101 i 116.4 DE LA LLEI 9/2017 DE
CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC
EN RELACIÓ AMB EL
CONTRACTE SE SERVEIS “D’ADMINISTRACIÓ DE BASES DE
DADES, MANTENIMENT, SUPORT I DESENVOLUPAMENT EN
L’ENTORN E-BUSINESS SUITE I SUPORT A ORACLE PBCS
(PLANNING AND BUDGETING CLOUD SERVICE) DEL SISTEMA DE
GESTIÓ ERP ORACLE DEL CRG”
DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE
De conformitat amb el previst als articles 28, 100, 101 i 116.4, de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant, LCSP), a l’expedient de contractació s’han de justificar els
aspectes que es detallen en els referits preceptes de la norma abans
esmentada. A tal efecte, el present informe té per finalitat donar
compliment a allò establert als esmentats articles i s’emet, per tant, per
tal de justificar els aspectes que s’estableixen a continuació en relació
amb el contracte de serveis D’ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES,
MANTENIMENT, SUPORT I DESENVOLUPAMENT EN L’ENTORN EBUSINESS SUITE I SUPORT A ORACLE PBCS (PLANNING AND
BUDGETING CLOUD SERVICE) DEL SISTEMA DE GESTIÓ ERP
ORACLE DEL CRG
I) Objecte del Contracte: Provisió de serveis de manteniment
d’aplicacions informàtiques, desenvolupaments i administració de bases
de dades i entorn del sistema de Gestió Oracle E-Business Suite del
CRG, així com manteniment, desenvolupaments i suport a l’entorn
d’aplicacions Oracle Planning and Budgeting Cloud Service (PBCS)
II) Necessitats a satisfer:
Naturalesa de les necessitats: El Centre de Regulació Genòmica (en
endavant CRG), des del 2005, utilitza Oracle E-Business Suite com a
sistema de gestió ERP. Durant tots els anys que han transcorregut
s’han anat fet desnvolupaments i modificacions que han estat
necessaries per adaptar el sistema a les necessitats del Centre; també,
al 2013, es va completar una migració d’aplicacions a l’ultima
actualització de la versió 12i dels següents moduls:








HRMS
Grants Accounting
Purchasing
Inventory
Order Management
iProcurement
General Ledger





Account Payable
Account Receivable
Fixed Assets

Addicionalment, al 2016 va contractar els serveis de Desenvolupament i
Suport de l’entorn d’aplicacions Oracle Planning i Budgeting Cloud
Service (PBCS) que permet obtenir i treballar les dades amagatzemades
i treballades a l’entorn eBusinessSuite de forma més ràpida i eficient.
Extensió de les necessitats:
És necessari un servei de manteniment que cobreixi l’estabilitat i
fiabilitat de la informació d’aquests mòduls així com la integració de les
diferents aplicacions del CRG amb l’ERP eBusiness Suite..
També és necessari contractar un servei, en la mateixa linia, que
cobreixi el manteniment de l’entorn de Producció, Preproducció i
Desenvolupament i els entorns de Producció i Desenvolupament de
QSUITE i INTEUM.
Finalment és necessari un servei de manteniment de cobreixi
l’estabilitat i fiabilitat de l’informació gestionada per l’entorn PBCS
III) Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte: Mitjançant el
present contracte es satisfaran, de forma directa, clara i proporcional,
les necessitats que s’especifiquen en el punt primer de la present
memòria.
El manteniment de l’integritat de l’informació econòmico-financera
continguda i gestionada pel sistema ERP i PBCS, de tots els recursos
humans i materials, així com la seva explotació eficient per
l’administració del CRG, per tal de garantir la gestió i la seva provisió a
tots els agents interns i externs (patrons, subvencionadors, etc), fa
indispensable comptar amb un servei que permeti adequar els
aplicatius a l’entorn dinàmic del centre, així com solventar de forma
ràpida i eficient qualsevol error o problema que pugui esdevenir en els
aplicatius.
D’acord amb l’exposat, i tenint en consideració les condicions detallades
en aquest document, es justifica la necessitat i idoneïtat de procedir a la
contractació del servei esmentat, i a tal efecte, correspon iniciar el
present expedient de contractació.
IV) Insuficiència de mitjans propis de l’entitat per a realitzar la
prestació objecte del contracte

Insuficiència de mitjans personals: L’entitat compta amb una plantilla
adequada a la gestió operativa de tasques d’administració, amb un
coneixement limitat a l’explotació del sistema implementat, sense que es
compti amb el grau de coneixement tècnic suficient que permeti
treballar-hi a nivell d’administrador de sistemes o d’especialista en els
aplicatius per cobrir els requeriments mencionats en el punt II.
Insuficiència de mitjans materials: L’entitat no compta amb els mitjans
materials apropiats per poder donar compliment a l’objecte del
contracte que precisa. L’objecte del contracte es fonamenta en provisió
de coneixement i servei per a donar suport i desenvolupament d’un
programari de gestió, on l’actiu és l’informació, és a dir, un intangible.
El CRG no compta amb aquest intangible en els seus actius materials.
V) Pressupost 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.
El pressupost de licitació s’ha calculat considerant els preus de mercat,
i considerant els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses
calculats per a la seva determinació:
El conveni col·lectiu de les dues empreses que fins ara han prestat
aquests serveis és el següent:

En el conveni es marca com a jornada laboral 1.800 hores anuals.
Les taules salarials són les següents. S’ha estimat la categoria
salarial d’un tècnic de nivell avançat, d’acord amb la naturalesa
de les tasques que es realitzen.

Total Salari Analista de Sistemas (Grupo III – BII): 25.187€/bruts x 1,33
= 33.498,71€ cost empresa/any. Jornada laboral: 1.800h/any. Equival
a 18,61€/hora
Com a referència de l’estructura de costos del sector, s’han considerat
els Ratis sectorials. Ed. Accid
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la
informática, Grandes y Medianas empresas con beneficios 2016.
Gastos de Personal: 33,07%
L’oferta obtinguda mitjançant consulta al mercat pels lots 1 i 2 és:
78,20 €/h pel responsable del servei i de 63,70€/h pel tècnic
especialista i Consultor / Programador Senior Oracle eBS. Si
considerem que el 33,07% correspon a costos de personal, el seu preu
equivalent al cost de personal és igual a 25,86€/h i 21,06€/h
respectivament superior en els dos casos als 18,61€/h de conveni. Per
tant, el preu cobreix uns costos laborals raonables, segons conveni i
segons estudi de costos de mercat.
L’oferta obtinguda mitjançant consulta al mercat pel lot 3 és: 75,00
€/h. Si considerem que el 33,07% correspon a costos de personal, el
seu preu equivalent al cost de personal = 24,80€/h, superior als
18,61€/h de conveni. Per tant, el preu cobreix uns costos laborals
raonables, segons conveni i segons estudi de costos de mercat.
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:
LOT 1: PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ DE BASES DE
DADES DEL SISTEMES EBUSINESS SUITE DEL SISTEMA DE GESTIÓ
ERP ORACLE DEL CRG

ERP DBA horas €/h
total importe
Rble del Servicio
72 78,20 €
5.630,40 €
Técnico sénior especialista DBA Oracle 288 63,70 €
18.345,60 €
23.976,00 €
Costos Directes
65,38%
15.675,51 €
Dels quals, Costos laborals

33,07%

7.928,86 €

Costos Indirectes
Altres despeses (Grals, Bfci industr)
TOTAL:
IVA:
TOTAL + IVA:

26,03%
8,59%
100,00%
21%

6.240,95 €
2.059,54 €
23.976,00 €
5.034,96 €
29.010,96 €

Total LOT 1: 23.976,00 € / any (IVA excl)
LOT

2: PRESTACIÓ DE SERVEIS DE MANTENIMENT, SUPORT,
DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA EBUSINESS SUITE ERP ORACLE DEL
CRG
ERP Business Suite horas €/h
total importe
Dir Projecte 240 78,20 €
18.768,00 €
Consultor tècnic 1200 63,70 €
76.440,00 €
TOTAL:
95.208,00 €
Costos Directes
65,38%
62.246,99 €
Dels quals, Costos laborals

33,07%

31.485,29 €

Costos Indirectes
Altres despeses (Grals, Bfci industr)
TOTAL:
IVA:
TOTAL + IVA:

26,03%
8,59%
100,00%
21%

24.782,64 €
8.178,37 €
95.208,00 €
19.993,68 €
115.201,68 €

Total LOT 2: 95.208,00 € / any (IVA excl)
LOT 3: PRESTACIÓ DE SERVEIS MANTENIMENT, SUPORT I
DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA PLANNING AND BUDGETING
CLOUD SERVICE (PBCS) DEL SISTEMA DE GESTIÓ ERP ORACLE DEL
CRG

PBCS (Hyperion) horas €/h
total importe
Personal Tècnic 252 75,00 €
18.900,00 €
18.900,00 €
Costos Directes
65,38%
12.356,82 €
Dels quals, Costos laborals

33,07%

6.250,23 €

Costos Indirectes
Altres despeses (Grals, Bfci industr)
TOTAL:
IVA:
TOTAL + IVA:

26,03%
8,59%
100,00%
21%

4.919,67 €
1.623,51 €
18.900,00 €
3.969,00 €
22.869,00 €

Total LOT 3: 18.900 € / any (IVA excl)
Total pressupost base de licitació:

138.084,00 € € (IVA excl)

VI)
Valor estimat del contracte: S’entén per valor estimat del
contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit,
pagador segons les estimacions realitzades.
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de
conformitat amb l’article 101 de la LCSPS, el següent:
L’organ de contractació considerarà l’import total, sense incloure
l’Impost sobre el Valor Afegit, a pagar segons les seves estimacions.
Desglossament del valor estimat del contracte:
-

Pressupost base de licitació (sense IVA): 138.084,00 €
Possible pròrroga: 1 any. 138.084,00 €
Possibles modificacions: N/A
Possibles opcions eventuals: N/A

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 276.168,00 €

VII) Durada del contracte: Es preu durada de contracte d’un any i
una possible pròrroga d’un any més. Considerem que un any és el
temps mínim necessari per tal que una empresa pugui entendre i
gestionar adequadament les necessitats del CRG, a tots els nivells. Un
cop assolit aquest objectiu, proposem poder fer una pròrroga d’un any
més, per acabar de verificar que el servei funciona de forma òptima.
VIII) Justificació del procediment utilitzat per l’adjudicació del
contracte: El present contracte s’adjudicarà mitjançant procediment
obert, de conformitat amb el que s’estableix a la LCSP, essent

necessària la preparació dels plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques que regeixin la corresponent
licitació.
IX) Justificació de la no divisió en lots: L’expedient conté tres lots.
X)

Criteris de solvència:
Atenent a que l’objecte del contracte és la provisió de serveis de
serveis d’ADMINISTRACIÓ DE BASES DE DADES, MANTENIMENT,
SUPORT I DESENVOLUPAMENT EN L’ENTORN E-BUSINESS
SUPORT A ORACLE PBCS (PLANNING AND BUDGETING
SERVICE) DEL SISTEMA DE GESTIÓ ERP ORACLE DEL CRG,
seu valor estimat és de 276.168,00 €, es proposen els

SUITE I
CLOUD

i que el
següent

criteris de solvència:
Solvència tècnica o professional:
Obligatòrietat de la presentació d’un mínim de tres dels següents
mitjans:
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els
últims cinc anys que inclogui import, dates i el destinatari,
públic o privat, dels mateixos. 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; en el seu cas, aquests
certificats seran comunicats directament a l’òrgan de
contractació per l’autoritat competent.
b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques,
integrades o no a l’empresa, participants en el contracte,
especialment aquells encarregats del control de qualitat.
Igualment, s’acompanyarà una declaració responsable per mitjà
de la qual l’empresa nomena l’equip de treball que s’encarregarà
d’executar el servei, adjuntant les titulacions acadèmiques i
professionals del citat equip de treball, d’acord amb allò
establert a la clàusula 5 del Plec de Prescripcions Tècniques.
c) Descripció de les instal·lacions tècniques, maquinària, material i
equipament tècnic del que es disposarà per l’execució dels
treballs, a la que s’adjuntarà la documentació acreditativa
pertinent.

d) Certificats de Partnership en Oracle E-Business Suite i Oracle
Planning Budgeting Cloud Service.
e) Indicació de la part del contracte que l’empresari té
eventualment el propòsit de subcontractar, amb especificació
del servei a subcontractar i l’empresa que el portarà a terme.
Solvència econòmica i financera:
Obligatòrietat de la presentació d’un mínim d’un dels següents mitjans:
a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit
al que es refereixi el contracte, referit com a màxim als tres
últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o
d’inici de les activitats de l’empresari per import igual o superior
a 1,5 vegades el valor estimat del contracte.
b) En els casos en que resulti apropiat, justificant de l’existència
d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per
import igual o superior a 1,5 vegades el valor estimat del
contracte.
c) Patrimoni net, o bé rati entre actius i passius, al tancament de
l’últim exercici econòmic pel qual estigui vençuda l’obligació
d’aprovació de comptes anuals per import igual o superior a 1,5
vegades el valor estimat del contracte.

XI)

Criteris d’adjudicació:

De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del
contracte de referència, es proposen els següents criteris d’adjudicació:
-

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor: 30
punts
- Metodologia del servei de manteniment. El licitador haurà de
detallar com seran prestats els serveis que s’inclouen en
l’oferta tècnica pels serveis inclosos al Plec Tècnic. Fins a 10
punts
- Capacitats de l’equip tècnic. El licitador haurà de detallar
l’experiència i formació de l’equip tècnic que eventualment
prestarà el servei. Fins a 10 punts

- Procediments de seguiment de les incidències, canals de
comunicació per a la notificació i seguiment en relació a les
diferents activitats de manteniment correctiu, preventiu i
evolutiu, així com a la coordinació entre els responsables del
projecte per part del licitador i del CRG. Fins a 10 punts
-

Criteris
d’adjudicació
automàtiques: 70 punts

avaluables

mitjançant

fórmules

De conformitat amb l’article 146.2 de la LCSP, per a l’avaluació de
les ofertes conforme a criteris quantificables mitjançant la mera
aplicació de fórmules, s’utilitzaran les següents:
-

Formula preu: L’oferta econòmica serà valorada a partir de la
fórmula següent i atenent-nos al Preu total ofertat per lot:
P=(50*M)/OF
On P és la puntuació obtinguda, M és l’oferta mínima i Of
l’oferta corresponent al licitador que es valora
Les
ofertes
seran
presumptament
anormals
o
desproporcionades quan s’oferti una reducció superior al 20%
del pressupost de licitació
- Nivell d’Oracle Partnership del licitador (Silver, Gold o
Platinum). Fins a 10 punts
Els licitadors que no aportin un certificat de Partnership
Oracle com a mínim de nivell Silver seran exclosos. Es valorarà
amb la següent puntuació
Nivell Silver:
Nivell Gold:
Nivell Platinum:

0 Punts
5 punts
10 punts

- Fórmula temps de resposta d’incidències de Manteniment
Correctiu: Fins a 10 punts
L’oferta tècnica serà valorada a partir de la fórmula següent i
atenent-nos al temps de resposta d’acord als tipus de prioritat
alta, mitja i baixa, per lot. Donat que els correctius
d’incidència urgent i normal són prou exigents, s’incentiva la

reducció en les hores d’incidències de nivell baix, la qual cosa
eleva la qualitat global:
LOT 1:
P ((2*Tm min)/Tm OF))+((8*Tb min)/Tb OF))
On P és la puntuació obtinguda,
Tm min és el temps de resposta més baix de prioritat mitja, en
hores de dies laborables
Tb min és el temps de resposta més baix de prioritat baixa, en
dies laborables
Tm OF és el temps de resposta de prioritat mitja de l’oferta que
es valora
Tb OF és el temps de resposta de prioritat baixa de l’oferta que
es valora
Els temps de resposta seran iguals o inferiors als valors de
referència detallats a continuació, essent excloses les
empreses que ofertin uns temps de resposta superiors.
Tm: 8 hores
Tb: 5 dies laborables
Tot i que no es puntúa, la prioritat alta en dies laborables ha
de ser com a mínim de 2 hores, i en dies festius ha de ser com
a mínim de 24 hores. S’exclouran les empreses que ofereixin
temps superiors.
LOTS 2 i 3:
P=((1*Ta min)/Ta OF)+((2*Tm min)/Tm OF))+((7*Tb min)/Tb
OF)
On P és la puntuació obtinguda,
Ta min és el temps de resposta més baix de prioritat alta, en
hores de dies laborables
Tm min és el temps de resposta més baix de prioritat mitja, en
hores de dies laborables
Tb min és el temps de resposta més baix de prioritat baixa, en
dies laborables

Ta OF és el temps de resposta de prioritat alta de l’oferta que
es valora.
Tm OF és el temps de resposta de prioritat mitja de l’oferta que
es valora
Tb OF és el temps de resposta de prioritat baixa de l’oferta que
es valora
Els temps de resposta seran iguals o inferiors als valors de
referència detallats a continuació, essent excloses les
empreses que ofertin uns temps de resposta superiors.
Ta: 8 hores
Tm: 24 hores
Tb: 40 dies laborables
XII) CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
S’estableixen per aquest contracte les següents condicions especials
d’execució:
- Consideracions de tipus econòmic: Segons Clàusula 20 del
plec de Clàusules Particulars
- Consideracions relacionades amb la innovació: No aplica
- Consideracions de tipus mediambiental: No aplica
- Consideracions de tipus social: Segons Clàusula 20 del plec de
Clàusules Particulars
XIII) FINANÇAMENT
Els fons per finançar aquest contracte provenen de subvencions anuals
per a funcionament del centre de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 31 de Juliol de 2018

Signat:
Yann Dublanche.
Responsable de IT.

CPISR-1 C Yann
Dublanche DNI X7805082D

Digitally signed by CPISR-1 C Yann
Dublanche - DNI X7805082D
DN: c=ES, o=Centre de Regulació
Genòmica, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
ou=Administració, title=Responsable
TIC, sn=Dublanche,
givenName=Yann,
serialNumber=X7805082D,
cn=CPISR-1 C Yann Dublanche - DNI
X7805082D
Date: 2018.08.01 18:02:45 +02'00'

