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1.

INTRODUCCIÓ
1.1. Antecedents

El Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf es va constituir el passat 1 d’abril de 2019,
resultat de la integració del Consorci Sanitari del Garraf (que gestionava l’Hospital
Residència Sant Camil, l’Hospital Sant Antoni Abat i el Centre de Rehabilitació), en el
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès (que gestionava l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès).
L’any 2010 el Consorci Sanitari del Garraf va implantar el sistema ERP SAP per a la gestió
financera i logística, i aquest sistema es va estendre al Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
al 2018, de forma que les dues entitats ja compartien la mateixa plataforma per
gestionar la comptabilitat i el seus processos logístics i d’aprovisionament.
Un cop es va fer efectiva la creació del nou consorci al 2019, es va realitzar la
consolidació financera en la nova entitat, així com l’activació completa de tots els
processos de compres i logística. Amb la posada en funcionament del CSAPG, també s’ha
posat en marxa a l’entorn SAP un mòdul de facturació assistencial, que ha permès
unificar els processos de facturació i cobraments de l'activitat Hospitalària,
Sociosanitària i Social de tots els centres que integren el nou consorci.
1.2. Seus i centres d’activitat del CSAPG
Els diferents centres d’activitat del CSAPG són:
Centre
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès (HCAP)
Seu Social
Hospital Residència Sant Camil (HRSC)
Hospital Sant Antoni Abat (HSAA)
Centre de Rehabilitació (CR)

Adreça
Carrer de l'Espirall, 61
08720 Vilafranca del Penedès
Ronda Sant Camil s/n
08810 Sant Pere de Ribes
Carrer Sant Josep 21-23
08800 Vilanova i la Geltrú
Rambla Exposició 87
08800 Vilanova i la Geltrú
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2.

OBJECTE DEL CONTRACTE

El present contracte es divideix en dos lots.
*** El servei ha de complir amb tots els requeriments legals vigents en el moment de la
seva contractació.
L’objecte del primer lot, Lot 1 és:


La contractació del servei de SAP Enterprise Support per totes les llicències de
SAP ja adquirides amb anterioritat pel Consorci Sanitari del Penedès i Garraf,
(d’ara en endavant CSAPG) i les futures llicències de SAP que es puguin adquirir
durant tota la vigència del contracte.
o La contractació d’aquesta part del Lot 1, serà amb efectes a partir del
proper 01 de juliol de 2023.



Així com l’adquisició de noves llicències de SAP ECC 6.0 per ampliar la dotació de
la instal·lació actual, per tal de donar resposta als nous projectes que se’n derivin
del present contracte.

L’objecte del segon lot, Lot 2, és:


El manteniment de sistema operatiu i programari bàsic actual del sistema SAP
ECC 6.0.així com la realització de tasques d'administració.



Donar suport als usuaris del sistema SAP ECC 6.0.



La prestació del servei de manteniment preventiu, correctiu, normatiu i evolutiu
major i menor.



La formació als usuaris de l’aplicació per la posada en marxa dels nous projectes.



La contractació del Lot 2, serà amb efectes a partir del proper 01 de gener de
2023.

Els serveis del Lot 2 seran prestats en les versions instal·lades a cada moment durant la
vigència del contracte i han de cobrir tant la versió estàndard com totes les
parametritzacions i desenvolupaments realitzats, bé siguin les solucions que presta el
sistema a la organització, com les integracions amb altres aplicacions de software ja
desenvolupades o a desenvolupar, així com la col·laboració amb altres serveis de
desenvolupament que precisi de forma directa o indirecta la participació dels servei
objecte del contracte.
Són també objecte d'aquest Lot 2, tots els treballs de col·laboració i suport que puguin
ser necessaris de forma addicional en el cas de migració de versió de qualsevol dels seus
components, i que siguin sol·licitats per l’ens contractant.
També és objecte del present Plec de Condicions l’establiment de les prestacions de
suport organitzatiu, necessàries per a realitzar la prestació del servei de forma integral:
enregistrament d’incidències i requeriments, seguiment de tasques i projectes amb
informacions de resum mensual per tal de fer un correcte seguiment del contracte.
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2.1. Descripció de la situació actual
A l’Annex 1 del present plec es descriuen els principals processos implementats en
l’entorn SAP del CSAPG.
3.

ABAST DEL SERVEI
3.1. Lot 1 – Manteniment i adquisició de llicències

Els serveis a dur a terme per part de l’adjudicatari del Lot 1 han de comprendre els
següents àmbits d’actuació:


Renovació del manteniment de les llicències de SAP de la instal·lació actual del
CSAPG.



Ampliació de les llicències SAP que siguin necessàries per l’execució dels
projectes que se’n derivin del present contracte.

Els licitadors hauran de presentar en el sobre A de documentació general de l’oferta una
declaració conforme tenen la qualitat de VAR de SAP, és a dir, que el licitant estigui
autoritzat a comercialitzar productes de SAP, així com que pugui oferir VAR delivered
suport per a totes les llicències que cal adquirir i mantenir.
La no presentació d’aquesta declaració serà motiu d’exclusió de la licitació.
L’acreditació efectiva com a VAR de SAP serà sol·licitada a l’empresa proposada com a
adjudicatària juntament amb tota la documentació prèvia a l’adjudicació del contracte.
La no presentació en la fase d’adjudicació del document acreditatiu com a VAR de SAP,
suposarà la no formalització del contracte amb el licitador proposat inicialment com
adjudicatari, i la sol·licitud d’aquesta documentació, al següent licitador que tingui la
millor puntuació per ordre decreixent.
El servei a oferir, ha de cobrir els requeriments que a continuació s'enumeren:
3.1.1. Lot 1 – Manteniment de llicències
Les llicències que actualment CSAPG té adquirides i per a les que es demana el SAP
ENTERPRISE SUPPORT són les següents:


SAP Developer User: Usuaris Nominals autoritzats per accedir a les eines de
desenvolupament proporcionades amb el programari llicenciat amb el propòsit
de fer modificacions i/o complements per al Programari llicenciat.



SAP Professional User: Usuaris autoritzats per a realitzar la operativa
relacionada i administració del sistema.
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Base de dades SQL: MS SQL Enterprise Edition com a sistema gestor de base de
dades.



1 SAP ERP Foundation Estarter.



1 ERP Component for ERP Package.

En les següents quantitats:
Llicència SAP
SAP Application Developer User
SAP Application Professional User
SAP ERP Foundation Starter
ERP Component for ERP Package
MS SQL Server Enterprise Edition

Quantitat
1
54
1
1
1

Respecte aquestes llicències, l’adjudicatari haurà de proveir el SAP ENTERPRISE
SUPPORT, un cop finalitzi l’anterior contracte, això serà el proper 30 de juny de 2023.
Per tant la contractació d’aquesta part del Lot 1, serà amb efectes a partir del proper 01
de juliol de 2023.
3.1.2. Lot 1 – Adquisició de llicències
El CSAPG no està obligat a adquirir un número concret de productes SAP per compte
d’aquesta partida alçada ni a exhaurir aquesta bossa. No obstant, l’adjudicatari restarà
obligat a subministrar el nombre de productes que el CSAPG necessiti en cada moment,
sempre i quan no excedeixi el pressupost màxim de licitació en concepte d’aquesta
partida alçada.
Així, el preu d’adjudicació per aquest concepte correspondrà amb els 34.000,00 €, IVA
exclòs previstos per aquesta partida.
En qualsevol cas, el preu final del contracte serà el resultat d’aplicar el descompte
ofertat per l’adjudicatari respecte el preu unitari màxim anual previst per a cada
producte (segons quadre adjunt), als productes SAP efectivament lliurats al CSAPG.
Productes SAP
SAP Application Developer User
SAP Application Professional User
SAP ENTERPRISE

MS SQL Server Enterprise Edition

Preu unitari màxim anual (sense IVA)
6.000 €/unitat
3.200 €/unitat
22% respecte el preu dels productes
adquirits, un cop afegit el 8% corresponent
al MS SQL Server Enterprise Edition.
8% respecte el preu dels productes adquirits
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3.2. Lot 2 – Administració, manteniment i suport del sistema SAP
Els serveis a dur a terme per part de l'adjudicatari del Lot 2 han de comprendre els
següents àmbits d'actuació:


Donar continuïtat al model de treball per la consolidació i manteniment del
sistema SAP, que permeti la correcta gestió i resolució de dubtes i necessitats de
suport plantejats, tant pels usuaris finals com pels responsables funcionals, així
com dels ajustaments que es detectin com a necessaris en el decurs del
funcionament del sistema en fase de consolidació contínua i manteniment.



Donar continuïtat als protocols de relació entre tots els agents involucrats en
l'activitat de l’ens contractant: responsables funcionals i tècnics, Sistemes de
gestió de farmàcia, etc.



Donar continuïtat al model de treball i protocols finalment definits per la
consolidació i manteniment del sistema SAP, si és necessari, contemplant
elements de transferència de coneixement, p.ex. als serveis informàtics de l’ens
contractant.



Anàlisi i definició de funcionalitats addicionals, que han de donar resposta a les
necessitats detectades durant el procés de consolidació i manteniment dels
processos de gestió de l’ens contractant.



Configuració i implementació d'aquestes funcionalitats addicionals de forma
integrada i consistent amb el model de gestió econòmica i financera definit i
instrumentalitzat en el sistema SAP, en l'entorn de desenvolupament SAP ECC
6.0.



Definició i implementació, sobre el sistema SAP, dels processos de conversió,
actualització i integració d'informació que siguin requerits per la posada en
marxa de les funcionalitats addicionals.



Adaptació de la documentació afectada per les evolucions funcionals del model
de gestió de l’ens contractant.



Posada en marxa, contemplant aspectes de comunicació i formació als usuaris
finals de les referides funcionalitats.

A continuació és desenvolupen amb més detall els diferents serveis que formen part
d’aquest Lot 2 de manteniment, administració i suport de l’entorn SAP del CSAPG:
3.2.1. Lot 2 – Administració de Sistemes SAP
Donar cobertura als serveis necessaris d'administració del sistema SAP, que siguin
necessaris, a petició de l’ens contractant o com a conseqüència de les tasques
realitzades durant el manteniment.
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• Manteniment del sistema (suport, manteniment correctiu i perfectiu)
• Monitoratge del sistema (manteniment preventiu)
A continuació es detallen dites tasques :
3.2.1.1. Manteniment del Sistema
La responsabilitat d'administrar el sistema podrà ser compartida entre l'adjudicatari i
l’ens contractant, quedant acordat i establert a l’inici del contracte les funcions bàsiques
a realitzar per a cadascuna de les parts.
Les tasques que es realitzin per al servei d'administració d’utilities i components SAP,
hauran de ser encarregades expressament per l’ens contractant o proposades per
l'empresa adjudicatària en previsió de l'aparició de problemes en el rendiment, aspectes
tecnològics o per a resoldre incidències.
Les tasques mínimes a realitzar són:
• TMS (Transport Management System): Transports dins del sistema de
consolidació i/o producció, en els casos necessaris. Els consultors de l'empresa
adjudicatària realitzen els transports a producció i es responsabilitzen de la
parametrització del sistema de transports i resolució de problemes que puguin
sorgir.
• Administració de mandants: L'empresa adjudicatària i l’ens contractant
consensuaran el landscape (sistemes i mandants) de l'entorn.
• Administració d'usuaris: Els consultors de l'empresa adjudicatària assessoraran
a l’ens contractant en les tasques d'administració d'usuaris, perfils i política de
passwords.
• Manteniment de Programari SAP i Utilities.
• Actualització del programari SAP en les versions instal·lades:
o Hot packages i LCP
o Kernel del sistema SAP
o Aplicació de notes de sistema
o Implantació i adequació de upgrades de SAP ECC 6.0 i Utilities
o Actualitzacions del S.O. que siguin precises per al bon funcionament del
sistema SAP.
L'empresa adjudicatària realitzarà les actualitzacions del sistema i l'aplicació de notes
per fallada en els processos actuals o per modificacions legals a petició de l’ens
contractant. Aquestes accions han de dur-se a terme en algun cas amb el sistema no
operatiu, per la qual cosa es consensuarà l'horari amb l’ens contractant.
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Si s'ha de realitzar fora de l'horari laboral s'informarà del cost addicional que això
comporti que en cap cas podrà superar el 35% del valor tarifat en una actuació similar
dins de la jornada preestablerta.
L'empresa adjudicatària posarà en coneixement les actuacions en matèria
d'administració del sistema a l’ens contractant, consensuant conjuntament els
procediments a seguir.
3.2.1.2. Monitoratge del Sistema
L'empresa adjudicatària haurà de realitzar de forma periòdica, i acordada amb l’ens
contractant, tasques de revisió dels sistemes objecte del present contracte, per avançarse a l'aparició de possibles problemes que repercuteixin negativament en el
funcionament o en el rendiment de la solució tecnològica.
Si com a conseqüència d'aquestes revisions es detecta la necessitat de realitzar algun
tipus d'actuació sobre el sistema SAP, s’haurà de documentar i notificar als Serveis
Informàtics de l’ens contractant per a la seva planificació i implementació.
Les tasques de monitoratge inclouen els següents punts:
• Validació de les actualitzacions del sistema i components SAP.
• Validació dels jobs.
• Validació de dumps d'ABAPs.
• Validació de log del sistema.
• Validació de correcte comportament de les integracions actives.
Es realitzarà també l'anàlisi de càrrega del sistema, validant almenys els següents punts:
• Validació de la base de dades: creixement, ocupació, etc.
• Validació dels buffers.
• Administració de memòria.
• Anàlisi de problemes de rendiment.
• Temps de resposta.
Com a resultat del monitoratge, l’empresa adjudicatària emetrà un informe amb
periodicitat mensual, amb l'estat del sistema i de les accions/recomanacions per
solucionar o millorar el rendiment del mateix.
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3.2.2. Lot 2 – Gestió del servei i la demanda
Té l’objectiu de fer complir els nivells de qualitat i disponibilitat del servei. Accions de
mesurar, reportar periòdicament, realitzar el seguiment i aplicar millores de servei
identificades.
Servei que inclou la gestió centralitzada del servei garantint en tot moment el model de
servei definit, el compliment dels procediments i nivells de servei, així com la gestió del
coneixement entre els diferents equips.
3.2.3. Lot 2 – Tasques de suport a usuari
El suport consistirà en aquelles tasques que impliquen una acció sobre el sistema
d'informació, sense arribar a ser correccions o millores a l'aplicació, ni afectació a
objectes tècnics. Són accions a realitzar a la major brevetat possible, per la qual cosa,
normalment no seran planificades. No es tindrà en consideració el grau d'esforç que
requereix la seva realització per ser, generalment, de petita envergadura.
Per suport a l'usuari entenem:
• Atenció i resposta als dubtes, consultes i peticions d'usuari sobre el sistema.
• Ajut a la correcció d'errors en la introducció de dades per l'usuari.
• Registre i solució de consultes al usuaris de les aplicacions sobre els
procediments d'operació.

3.2.4. Lot 2 – Tasques de manteniment normatiu, preventiu i evolutiu
3.2.4.1. Manteniment normatiu
Consisteix en les modificacions necessàries de la solució SAP derivades de canvis
normatius o legislatius, que es puguin produir durant la vigència del contracte. Es
tractaran com a evolutius majors si la seva durada es superior a 8h. L’adjudicatari
presentarà l’estimació de l’esforç necessari per fer l’adaptació normativa i en el Comitè
de Direcció del projecte s’avaluarà, aprovarà i prioritzarà l’activitat.
3.2.4.2. Manteniment preventiu
Durant l'execució dels treballs, objecte d'aquest Plec, s'hauran de proposar, des d'un
enfocament proactiu, millores i/o canvis, d'impacte limitat, en el sistema SAP. Es basarà
en la informació de seguiment que es recopilarà periòdicament, de la qual s'extrauran
les conclusions que permetran proposar accions encaminades a la millora contínua.
Exemples clars de manteniment preventiu son:
• Proposar la substitució d'un desenvolupament a mida en ABAP per una
parametrització adequada.
• Identificar patrons de defectes, de necessitat de suport presencial o de formació,
així com proposar les solucions més adequades.
10

EXP. CSAPG 2022/08
MANTENIMENT SAP

Aquestes iniciatives seran objecte d'estudi de viabilitat, d'aprovació, de planificació, de
disseny i de construcció i d'implantació i posada en marxa pel Comitè de Seguiment del
projecte.
3.2.4.3. Manteniment correctiu, adaptatiu o evolutiu menor
Aquest servei inclourà la incorporació de petits canvis en el sistema SAP, dirigits a la
consolidació, en termes d'ajustament, estabilització, optimització, etc. de les
funcionalitats implantades, amb un esforç de desenvolupament limitat (màxim 8 hores)
i sense que suposi un canvi en els processos existents ni un risc per l'estabilització del
sistema implantat.
Exemple de tasques d'aquesta categoria podrien ser, per exemple, l'addició d'un camp
preexistent en un informe o la creació d'un determinada dada organitzativa.
En el cas que la proposta d'adaptació suposi un canvi important en el sistema establert
i que, per tant, requereixi una dedicació continuada de recursos (superior a les 8h), es
considerarà manteniment evolutiu major.
Les tasques a dur a terme dins del manteniment o evolutiu menor principalment són:
• Nova parametrització com a conseqüència de la petició dels usuaris degut a
modificacions en les especificacions del sistema, que permetin agilitzar i millorar
la seva gestió i els seus processos.
• Nous desenvolupament per implementar peticions d’usuaris amb l’objectiu
optimitzar o millorar la seva forma de treball. Les peticions de manteniment
adaptatiu o evolutiu menor seran avaluades, aprovades i prioritzades en el
Comitè de Seguiment del projecte.

3.2.4.4. Manteniment evolutiu major o nous desenvolupaments
Aquest servei inclourà noves funcionalitats (requeriments funcionals o tècnics) a afegir
a les existents, demandades pels usuaris o responsables funcionals, que representen un
increment o modificació substancial de les funcionalitats o processos ja implantats, i que
també requeriran una nova fase de consolidació.
S’ha calculat una borsa d’hores pel manteniment evolutiu. El volum d’hores destinat a
cada evolutiu així com la data de subministrament de la solució, es pactarà evolutiu a
evolutiu. Els licitadors hauran de proposar tècniques i procediments eficients de gestió
dels evolutius que permetin assolir la posada en marxa de les diferents peticions dintre
del període establert amb la màxima qualitat i garanties d’èxit. Els mínims requeriments
són:
 Pel CSAPG un evolutiu és tot allò que millori de manera substancial el sistema SAP.
En qualsevol cas mantenir les funcionalitats que ja existeixen no es considera
evolutiu. No es considerarà evolutiu, i sí correctiu, l’aplicació de notes de SAP per a
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complir canvis legals, com per exemple nous tipus de IVA o adaptacions dels
pressupostos anuals, entre altres, només es considerarà la dedicació si cal tocar
algun desenvolupament que no sigui actualitzat per la nota de SAP.
Presentació d’un càlcul de dedicació detallat per cada evolutiu que el CSAPG
demani. Presentant una planificació i qui el lidera. La dedicació una vegada
aprovada no es podrà variar, així doncs caldrà un bon anàlisi previ.
Facturació de l’evolutiu una vegada el canvi estigui estable en productiu, i acceptat
per part del CSAPG.
Els evolutius han de seguir una metodologia d’implantació acordada amb CSAPG.
L’adjudicatari s’encarregarà de redactar o/i modificar els manuals.
L’adjudicatari s’encarregarà de formar als usuaris clau de cada mòdul afectat per
canvis.

CSAPG no s’obliga a gastar la partida de la borsa d’hores d’evolutius, només es pagarà
a l’adjudicatari la part que s’hagi executat i aprovat anterior i posteriorment per
ambdues parts
3.2.4.5.

Documentació de les tasques realitzades

L’adjudicatari documentarà les especificacions funcionals i es descriuran els nous
processos, programes i parametritzacions realitzades per cada nou procés o nova
funcionalitat. L'empresa adjudicatària documentarà segons el format i les plantilles
definides.
Aquesta documentació generada en català serà propietat de l’ens contractant.
4.

DEFINICIÓ D’ETAPES I DURADA

S’estableixen dues etapes per tal de fer efectiva, de forma segura i no traumàtica,
l’assumpció del servei per part del contractista, de manera que s’asseguri la continuïtat
de la provisió del servei amb l’abast i la qualitat acordats.
4.1. Etapa I: transició.
Durant aquesta etapa el contractista centrarà els seus esforços en:




Garantir d’una forma efectiva la transferència del servei, amb la finalitat de
minimitzar-ne l’impacte i mantenir els mateixos nivells de servei proporcionats als
usuaris fins al moment de l’adjudicació, de manera que el procés sigui el més
transparent possible.
Analitzar la situació de partida del servei i definir el pla de treball en el curt i mig
termini.
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Implantar i/o utilitzar les eines necessàries per al compliment de les especificacions
del present contracte: registre i gestió d’incidències, inventari de servidors i serveis,
gestió de compliment dels nivells de servei i documentació.
Presentar l’estructura de l’equip funcional implementada.

S’estableix un període màxim de 60 dies de durada per a la fase de transició durant el
qual el CSAPG no aplicarà les penalitzacions pactades per incompliment dels nivells de
servei acordats amb el contractista.
4.2. Etapa II: inici aplicació SLA’s.
Una vegada finalitzada la fase de transició, qualsevol incompliment per part del
Contractista dels nivells de servei acordats, serà sancionat amb l’aplicació de les
penalitzacions establertes en el present contracte.
4.3. Devolució del Servei.
A la finalització del contracte, el Contractista restarà obligat a col·laborar en el procés
de devolució del servei garantint l’adequat traspàs de coneixement i documentació.
4.4. Proposta de pla de transició i de devolució
La proposta del licitador respecte al pla de transició i al pla de devolució del servei,
s’especificarà tenint en compte la terminologia següent:
 Empresa encarregada del manteniment actual: És el proveïdor que, en l’actualitat,
es fa càrrec del servei objecte d’aquest plec.
 Nou adjudicatari: És l’adjudicatari futur de la present licitació i per tant qui serà
responsable de la provisió del servei objecte de la licitació.
 Fase de captura del coneixement: És la fase prèvia a la fase de transició, durant la
qual el nou adjudicatari realitzarà amb el suport de l’empresa actual la captura del
coneixement i la transferència tecnològica necessària que li permetrà assolir la
provisió definitiva del servei al final de la fase de transició. S'estableix, a tal efecte, un
període inicial per la de captura del coneixement amb una durada màxima d'un mes
(entre 15 i 30 dies, segons oferta del licitador) a comptar des de la signatura del
contracte, en la qual el nou contractista es coordinarà amb el contractista sortint i el
responsable del contracte a efectes de captura del coneixement i d'acord amb l'oferta
presentada pel licitador. Durant aquest període inicial el nou contractista no
facturarà per cap concepte.
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Definició del pla de transició i devolució del servei:
El licitador haurà d’incloure en la seva oferta tècnica:


Proposta de pla de transició:
o Definició del marc temporal i recursos necessaris per dur a terme el pla de
transició.
o Planificació detallada de la fase de captura del coneixement, la duració
prevista i el seu grau d’implicació.
o Planificació i dedicació prevista per l’auditoria de servei, parametrització
SAP, ús de mòduls, integracions i circuits implementats...
o Planificació detallada de la fase de transició pròpiament dita, duració
prevista i definició dels nivells de servei oferts fins a l’estabilització definitiva,
que han d’ésser com a mínim els senyalats com a mínims en aquest plec.



Proposta del pla de devolució del servei:
o Definició de la durada del pla de devolució ofert.
o Quantificació del recursos que es considerin necessaris per realitzar la
transferència de coneixement i la transferència tecnològica.
o Mètode previst per fer la transferència de coneixement (paral·lel, tallers,...).
o Requeriments que es demanin al nou adjudicatari per completar la correcta
transferència de coneixements i la transferència tecnològica, per tipus de
serveis.
o També s’ha de proposar el pla de lliurament de:






Coneixement. Determinar el nombre de sessions de traspàs i
tipologies d’aquestes (tallers, conferències, formació d’equips
mixtes)
Documentació. Determinar la documentació tècnica que és
lliurarà, els terminis de lliurament i, en cas que siguin
necessàries, planificació i tipologia de les sessions d’explicació
de la documentació.
Infraestructura. Determinar les accions a emprendre en el
traspàs de la infraestructura de maquinari i programari.
Servei. Determinar les condicions del pla de traspàs del servei,
incloent el pla de comunicació de canvi a l’usuari.
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5.

ACORDS DE NIVELL DE SERVEI (SLA’s) I PENALITZACIONS

S’estableixen els acords de nivell de servei (SLA’s) com l’eina que defineix els
requeriments i les necessitats de servei contractades pel CSAPG, la cripticitat i la
possibilitat d’establir prioritats en les accions a emprendre pel Contractista.
5.1. Tipus d’incidències i prioritat
Les incidències es classificaran en quatre graus segons la gravetat:
Crítica: no disponibilitat d’una funció crítica del sistema, que impedeix dur a
terme de forma correcta processos crítics del negoci i que no es poden posposar
ni dur a terme d’una forma alternativa sense perjudicar l’operació.
Urgent: no disponibilitat d’una funció que afecta a múltiples usuaris, que, tot i
ser important per a l’operació, es pot posposar o es pot dur a terme d’una forma
alternativa ni que sigui temporalment.
Moderada: no disponibilitat d’una funció que afecta a un usuari, que, tot i ser
important per a l’operació, es pot posposar o es pot dur a terme d’una forma
alternativa ni que sigui temporalment.
Baixa: qualsevol altra incidència que no encaixi en els casos anteriors.
5.2. Requeriments de nivell de servei
L’adjudicatari haurà de garantir els temps màxims de resposta i resolució que es
reflecteixen a la taula següent:

Concepte

Paràmetres

Temps de resposta

Gestió d’actuacions i
accions correctives

Temps màxim de resolució per al 90% de les
actuacions segons la prioritat establerta

Nivell mínim
incidències
Baixa
< 2h horari adm.
Moderada < 2h horari adm.
Urgent < 2h horari 24x7
Crítica
< 1 hora 24x7
Baixa
< 15 dies laborables
Moderada < 5 dies laborables
Urgent < 3 dies laborables
Crítica

% màxim d’actuacions reobertes

< 8 hores

< 10 %
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Concepte

Paràmetres
Anàlisi de la petició i dimensionament

Gestió d’actuacions
evolutives

Compliment d’estimacions d’esforç previst
Compliment de Treballs en termini previst

Nivell mínim
incidències
< 5 dies laborables (objectiu
individual) / 90%
Desviació d’execució vs. Execució
< 10% /90% peticions
Desviació d’execució vs. Execució
< 15% /90% peticions

Els licitadors podran oferir uns nivells de servei superiors (reduint els temps indicats).
5.3. Seguiment de la qualitat / Penalitzacions
Durant el desenvolupament dels serveis requerits, el CSAPG realitzarà el seguiment dels
nivells de qualitat establerts i aplicarà un sistema de mesura contínua de la qualitat,
segons els estàndards vigents en cada moment. En aquesta línia podrà determinar els
estàndards i eines metodològiques a emprar en cada moment.
El nivell ofert per qui resulti adjudicatari del servei, constituirà un Acord de Nivell de
Servei (ANS), el compliment del qual es mesurarà en una periodicitat mensual durant
tota la durada de la prestació del servei pel comitè de seguiment del projecte , i l’
incompliment de l’ANS, serà motiu de penalització amb els criteris establerts a l’apartat
de penalitzacions d’aquest document, i la seva reiteració de la rescissió del contracte.
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Penalització
màxima
global

Serveis

Penalització
màxima per
servei

Penalització
màxima per
indicador

Objectiu ANS

Temps de
resposta

90% (2 h adm)
Baixa
90% (2 h adm)
Moderada
90% (2h 7x24)
Urgent
80% (1h 7x24)
Crítica
90% (15 dies) Baixa
90% (5 dies)
Moderada
90% (48 hores)
Urgent
80% (8 hores)
Crítica
10%

0,5%

<90% (3 dies)

2%

90% (<10%)

4%

90% (15%)

2%

2%

Correctiu

12%

Temps màxim
de resolució
7%

20%

3%
Evolutiu

8%

2%
4%

2%







Penalit
zacions

Indicador ANS

Actuacions
reobertes
Temps de
resposta
Compliment
d’estimacions
d’esforç
Compliment de
treballs en
termini i esforç
previst

0,5%
0,5%
0,5%
1%
2%
2%
2%
3%

Pel càlcul de les penalitzacions en cas de no arribar als nivells de serveis
establerts, s’utilitzarà la mitja mensual dels valors aconseguits pels indicadors.
Les penalitzacions es calcularan com percentatge de la facturació mensual
total.
La reiteració en l’incompliment dels nivells de servei suposarà un augment del
percentatge de penalització proporcional al nombre de períodes en l’any en els
que no s’hagin complert.
El pagament de la penalització per l’ incompliment dels nivells compromesos
per contracte es realitzarà amb una reducció de l’ import de la següent factura.
La no incorporació d’aquesta reducció a la corresponent factura de l’ import
per qualsevol causa (tramitació, incidència en terminis de facturació, etc.) no
eximirà a l’adjudicatari de la seva obligació de pagament.

Com a norma general, queden excloses les penalitzacions en els indicadors quan:


Existeixin situacions extraordinàries que portin a alteracions que desvirtuïn la
mitja.
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Que la raó de la desviació se degui a components que no estan sota la
responsabilitat de l’adjudicatari.

El CSAPG valorarà i tindrà en compte de forma positiva els compliments positius de
l’adjudicatari, de forma que es podran realitzar compensacions en el cas que el grau de
compliment dels ANS estigui en general per sobre del previst en períodes trimestrals. En
aquest cas no s’aplicarien penalitzacions.
Les situacions extraordinàries seran avaluades i aprovades en l’àmbit del comitè de
seguiment del servei.
6.

GOVERN DEL SERVEI

Per tal que es puguin assolir els objectius establerts en aquest plec de prescripcions
tècniques, es proposa aquesta organització del servei:

L’ens contractant seleccionarà un responsable del manteniment per coordinar i fer el
seguiment d’aquest. Mitjançant la figura d’un Responsable del servei, l’ens contractant
controlarà el compliment dels terminis acordats, així com la qualitat i l’adequació dels
serveis objecte d’aquest contracte i de la seva execució.
Les comunicacions i reunions de seguiment del servei seran en llegua catalana.
L’ens contractant nomenarà interlocutors per a les diferents fases del Manteniment.
Aquests interlocutors tindran la responsabilitat de validar les adaptacions i correccions
del sistema que estiguin sota la seva responsabilitat.
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Addicionalment, i al marge de les figures directives, l’ens contractant posarà a disposició
del model de relació altres interlocutors de caire més tècnic com poden ser l’àrea
d’Explotació, Suport, etc. si s’escau.
6.1. Comitè de Direcció del Servei
Les seves funcions són:
 Supervisar la marxa del servei.
 Avaluar, aprovar, prioritzar i fer el seguiment del manteniment evolutiu major
o nous desenvolupaments i manteniment normatiu
 Prendre decisions per minimitzar els efectes d’imprevistos que afectin a
l’objectiu i abast del servei.
Els assistents a aquest comitè són:
 Director Econòmic-financer
 Director de Sistemes d'Informació
 Responsable del projecte
 Director de Projecte de l'adjudicatari
 Cap de Projecte de l'adjudicatari
El Cap de Projecte de l'adjudicatari assistirà també a aquestes reunions, sent el
responsable de l’elaboració de la documentació de seguiment del projecte necessària i
també d’elaborar l’acta de les reunions d’aquest Comitè.
A l’inici del servei es reunirà una vegada al mes, tot i que es podrà convocar amb
caràcter extraordinari sempre que es consideri necessari. Un cop finalitzada la fase
inicial de transició la periodicitat de les reunions s’adapta a la càrrega del treball de
cada fase del servei.
El període màxim per a la celebració del Comitè de Direcció del Projecte és semestral
Les competències d'aquest comitè són:
 Facilitar els mitjans tant humans i materials necessaris per realitzar les tasques
encomanades.
 Realitzar un seguiment periòdic del projecte a fi d’assabentar-se del
compliment de les fites que s’hagin fixat.
 Avaluar, aprovar, prioritzar i fer el seguiment de les tasques del manteniment
evolutiu major o nous desenvolupaments i els evolutius normatius.
 Aprovar les mesures excepcionals que a proposta de la Direcció de Projecte
siguin oportunes per adreçar el curs del projecte en cas d’haver-hi desviacions
temporals.
 Aprovar canvis en els referencials de seguiment del projecte, bé sigui de l’àmbit,
del calendari o referent al pressupost.
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6.2. Comitè de Seguiment del Servei
A les reunions establertes, aquest Comitè:
 Serà informat de la situació del projecte i de les estimacions de finalització
 Serà informat de l’evolució dels riscos i mesures associades.
 Haurà d’avaluar, aprovar, prioritzar i fer el seguiment de les tasques de
manteniment que no són pròpies del Comitè de Direcció del Servei.
En aquest comitè s’analitzaran tendències i es prendran decisions relatives a la marxa
ordinària del servei.
Aquest comitè estarà format pels següents membres:
 Responsable del projecte
 Responsable funcional
 Cap de Projecte de l'adjudicatari
 Qualsevol altre participant del projecte a sol·licitud del comitè.
A l’inici del servei i durant la fase de transició, es reunirà setmanalment, tot i que es
podrà convocar amb caràcter extraordinari sempre que es consideri necessari.
Un cop finalitzada la tasca de transició, la periodicitat de les reunions s’adapta a la
càrrega del treball de cada fase del servei.
El període màxim per a la celebració del Comitè de Seguiment és cada dos mesos.
Es reunirà, amb les següents competències:
 Avaluar, aprovar, prioritzar i fer el seguiment de les tasques de manteniment
evolutiu i correctiu del sistema.
 Fer el seguiment del compliment de les tasques.
 Avaluar els lliurables detallats.
7.

CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL SERVEI
7.1. Descripció de la metodologia a utilitzar

Es requereix que els oferents indiquin a la seva proposta de forma detallada, la
metodologia que utilitzaran, per a l’execució del conjunt de serveis objecte d’aquesta
contractació.


Es considera imprescindible la utilització d’una eina de gestió del servei que pugui
oferir com a mínim les següents característiques:
o Estat de les sol·licituds en curs i històriques.
o Informes d’estat dels treballs i resums periòdics dels esforços dedicats per
tasca.
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o Repositori de documentació.
o Informes de seguiment i traçabilitat dels ANS.
o Planificació de tasques.
7.2. Capacitació mínima de l’equip adscrit al projecte
Els coneixements mínims d’aquest equip clau consisteixen en


Experiència acreditable en configuració de sistemes SAP ECC, en els mòduls
implantats al CSAPG i la gestió d’aplicacions financeres en l’àmbit hospitalari



Coneixements i experiència acreditable en el disseny, desenvolupament i gestió
d’integracions entre sistemes d’informació.

L’ oferent indicarà l’estructura de direcció i gestió plantejada pel projecte. En
l’estructura proposada haurà de constar un cap de projecte amb experiència
demostrable (acreditada documentalment mitjançant certificat en gestió de projectes
PMP, PRINCE2 o equivalent) i degudament acreditat per a desenvolupar l’activitat i
gestió del projecte, objecte d’aquesta licitació.
Dins de l’equip com a mínim caldrà cobrir els següents mòduls de SAP a nivell funcional
y tècnic:







Consultor SAP FI amb més de 5 anys d’experiència en el sector Salut
Consultor SAP MM amb més de 5 anys d’experiència en el sector Salut
Consultor de Facturació Assistencial amb més de 5 anys d’experiència en el
Sector a Catalunya
Arquitecte d’integracions amb més de 5 anys d’experiència
Consultor Sènior BASIS amb més de 5 anys d’experiència
Programador Sènior ABAP amb més de 5 anys d’experiència

L’oferent ha d’indicar de forma detallada l’equip mínim que es compromet a adscriure
al projecte, diferenciant l’equip que proposa dedicar de manera permanent (parcial o
completament) al servei licitat en aquest contracte per part del CSAPG i l’equip que
proposa mantenir com a “pool” per la seva participació segons necessitats del servei.
Aportant la següent informació per a cada un dels membres del mencionat equip clau
(tant el permanent com l’integrant del pool):







Nom i cognoms
Titulació Acadèmica
Data d’incorporació a l’empresa
Temps d’experiència en àmbit hospitalari
Rol a realitzar dins de l’equip de treball
Percentatge de dedicació
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Coneixements en mòduls i aplicacions en l’entorn del SAP econòmic i financer
implantats al CSAPG
 Projecte / Aplicació
 Tecnologia
 Rol desenvolupat dins l’equip
 Temps d’experiència

7.3. Informes de control per a la gestió del servei
Caldrà que l’adjudicatari lliuri, per cada període (mensual), un informe amb les dades
següents, en el format editable que es defineixi i amb els continguts següents:
 Planificació de treballs, incloent:
- Informe classificat de les incidències de manteniment i peticions de
suport ja resoltes i validades per usuari amb indicació d’esforç emprat
- Informe classificat de les incidències de manteniment i peticions de
suport pendents
- Temps mig de resolució de les incidències de manteniment i peticions de
suport (classificades)
- Informe d’actuacions reobertes en el període
 Planificació dels evolutius i projectes amb indicador d’esforços previstos.
 Anàlisi de desviacions
 Control de Riscos del projecte
 Informe de seguiment
 Actes de reunions
 Actes d’aprovació
7.4. Productes resultants del servei
El programari i tots els productes resultants de l’execució del contracte seran propietats
del CSAPG.
Es requerirà a l’adjudicatari l’aportació de la següent documentació, en el format que es
determini:
 Per actuacions correctives, documentació tècnica associada a la resolució de la
incidència.
 Pel que fa als evolutius majors:
o Pla de proves unitàries ( tècniques i funcionals ).
o Pla de proves d’integració ( tècniques i funcionals ).
o Pla de posada en funcionament i Pla de contingència.
o Pla de gestió del canvi.
o Actualització de Manuals d’usuari.
o Actualització i/o redacció de dissenys funcionals i tècnics.
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8.

o Actualització de Manuals d’operació.
o Qualsevol altre documentació aplicable a aquest tipus de treball
o Requeriments mínims d’instal·lació
o Etc.
Serà necessari aportar una planificació detallada dels projectes, en la qual es
detallaran les diferents activitats a desenvolupar per cadascuna de les fases
detallades en funció de la metodologia aportada. També s’han de detallar les
diferents fites pels diferents lliuraments del projecte.
REQUERIMENTS DE SEGURETAT

Objectiu
L’empresa adjudicatària es compromet a prendre totes les mesures tècniques i
organitzatives al seu abast per garantir l’objectiu de seguretat de la informació, que es
basa en els tres principis següents:




La confidencialitat de la informació, assegurant que només hi accedeixen les
persones que han estat autoritzades a fer-ho
La integritat de la informació, assegurant que la informació i els mètodes que la
processen són exactes i complerts.
La disponibilitat d’aquesta informació, assegurant que els usuaris autoritzats
tenen accés a aquestes dades, mòduls i aplicacions quan ho necessitin.

Igualment, es compromet a prendre les mesures que preveu la normativa en vigor en
matèria de seguretat de la informació i protecció de dades de caràcter personal.
L’adjudicatari ha de complir els requisits establerts pel Reglament UE 2016/679, del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques en allò que respecte al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades, per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i de garantia dels drets digitals, i pel Reial Decret 1720/2007, de 21
de desembre, en tot allò que sigui d'aplicació, i tota altra norma relacionada que estigui
vigent.
Accés a dades personals, o de caràcter reservat
L’empresa adjudicatària es compromet a no accedir innecessàriament a aquelles dades
a les quals tingui accés per raó de la tasca que té encomanada.
Sempre que calgui manipular dades es treballarà amb dades de proves, simulades o
fictícies. Un cop acabat el desenvolupament o prova, s’esborraran totes les dades
manipulades, tant si són fictícies com reals.
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En cas que sigui necessari accedir a les dades reals, l’empresa i els seus treballadors es
comprometen a mantenir la confidencialitat respecte a la informació coneguda, a no
alterar-ne el contingut i a no revelar, comunicar ni posar a disposició de tercers, per cap
mitjà, escrit, electrònic, verbal o per qualsevol altre procediment, cap d’aquestes dades
o part d’elles o la informació que se n’hagi pogut extreure.
L’accés a aquestes dades reals haurà de ser autoritzat pel responsable del fitxer o pel
responsable de seguretat del CSAPG.
Col·laboració en les auditories periòdiques
L’empresa adjudicatària es compromet a facilitar tota la informació necessària per
realitzar les auditories periòdiques que dugui a terme el CSAPG, així com a aportar els
coneixements i informacions que tingui a fi de millorar els aspectes relacionats amb la
seguretat i la protecció de dades de caràcter personal.
Col·laboració en gestió de la ciberseguretat
L’empresa adjudicatària es compromet aplicar els patchs necessaris per resoldre
vulnerabilitats detectades pel CSAPG, així com a emetre avisos en cas de detecció de
vulnerabilitats en els seus productes i a col·laborar en el diagnòstic i resolució d’incidents
de seguretat facilitant tota la informació necessària, així com a aportar els coneixements
i informacions que tingui a fi de millorar els aspectes relacionats amb la seguretat i la
protecció de dades de caràcter personal.
Mesures organitzatives
L’empresa adjudicatària informarà al Comitè de Seguiment de les mesures organitzatives
i tècniques que ha pres per assegurar la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la
informació i les dades de caràcter personal propietat del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
i Garraf.

9.

CONDICIONS PARTICULARS DEL SERVEI



Per a coordinar les relacions de treball entre el CSAPG i l’adjudicatari, ambdues parts
designaran representacions qualificades tècnicament, els quals seran els
interlocutors habituals per a totes les qüestions que se suscitin en l’operativa diària
i resoldran les accions a realitzar i la seva implementació tècnica i administrativa.
Específicament l’adjudicatari definirà un responsable de projecte amb experiència i
formació acreditable en aquest rol.



EL CSAPG no reconeixerà cap treball realitzat fora dels procediments indicats en el
present Plec de condicions tècniques o de les normes complementàries que
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s’estableixin, o que no compti amb la seva prèvia conformitat, encara que hagi estat
demanada per qualsevol persona relacionada amb ell, a qualsevol nivell de
responsabilitat.


Encara que s’espera del Contractista l’exercici de la seva pràctica professional amb
total responsabilitat i amb esperit d’iniciativa, el CSAPG exercirà en tot moment les
funcions de seguiment inspecció i control de la prestació del servei, prenent les
mesures que consideri oportunes per al correcte compliment de les obligacions a
que s’haurà sotmès el Contractista com a conseqüència del present Plec de
condicions, així com del contracte que se’n deriva. Per tal d’exercir les funcions de
seguiment, control, inspecció i administració del contracte, el CSAPG estarà
representat per la persona en qui expressament es delegui.



El contractista donarà a el CSAPG la informació tècnica pel seguiment de les tasques
realitzades i pendents en cada àmbit d’aplicació. Mensualment elaborarà un informe
amb la descripció detallada de les tasques realitzades.



El contractista lliurarà a el CSAPG la documentació tècnica on quedaran recollides
les modificacions efectuades en les aplicacions, com a resultat del manteniment
correctiu, preventiu o evolutiu que s’hagi realitzat. De la mateixa manera, el
contractista lliurarà els manuals d’usuari actualitzats en aquells casos en que el
funcionament de l’aplicació resti afectat per les modificacions derivades del
manteniment realitzat.



Totes les aplicacions desenvolupades durant el transcurs del contracte, així com les
modificacions que es realitzin sobre les ja existents, restaran com a propietat de el
CSAPG. No estarà permès el seu ús o comercialització per part del contractista fora
de l’àmbit de el CSAPG, sense autorització expressa del contractant.



El contractista restarà obligat a realitzar les intervencions en el termini i dins dels
horaris que establirà el CSAPG, amb l’objecte de minimitzar les pertorbacions sobre
l’activitat hospitalària.



En el desenvolupament dels treballs, serà responsabilitat del contractista –sense
perjudici de la superior fiscalització de el CSAPG – el compliment de la normativa
legal de caràcter tècnic, administratiu i de seguretat i higiene actualment vigent, així
com la que es dicti durant el transcurs del contracte.



Al menys un cop cada trimestre es farà una verificació de les condicions de
seguiment del contracte.

10.

OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
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Correrà per compte del contractista tots els recursos utilitzats –humans i tècnics- en
la prestació del servei, amb les úniques excepcions que s’assenyalen expressament
al present Plec de condicions tècniques i al plec de clàusules administratives.



El contractista no podrà cedir o subcontractar les prestacions de servei del present
contracte sense autorització prèvia del CSAPG.



Per l'execució dels treballs, l'empresa adjudicatària emprarà personal propi, a qui
relacionarà i identificarà davant de el CSAPG.



El personal del contractista no tindrà cap vinculació ni adquirirà cap dret de el
CSAPG, assumint només dependència del contractista, qui tindrà tots els drets i
deures respecte d’aquest personal segons la legislació vigent i d’aquella que en el
seu cas es promulgui en endavant, sense que en cap cas, resulti responsable la part
contractant de les obligacions del contractista respecte el seu personal, encara que
els acomiadaments o mesures que adopti siguin conseqüència directa o indirecta de
compliment, interpretació o rescissió del contracte.



Serà a càrrec del contractista el pagament de les nòmines del seu personal assignat
a la prestació del servei, sense que de cap manera pugui existir cap subrogació de el
CSAPG.



El contractista esta obligat a afiliar a la Seguretat Social els treballadors que realitzin
les tasques de prestació dels serveis contractats, així com a l’acompliment de la
legislació laboral vigent.



Totes les despeses de caràcter social, impostos i càrregues econòmiques de tot tipus
seran per compte del contractista.



Prèviament a la liquidació mensual dels serveis prestats, es podrà exigir al
contractista la demostració mitjançant els documents adients de que es troba al
corrent del pagament de les nòmines i les quotes de la Seguretat Social
corresponents al personal que presta els seus serveis a el CSAPG (TC-1, TC-2 i fulls
de salari).



El contractista serà responsable de la seguretat del seu personal i de terceres
persones i respondrà davant els tribunals competents dels accidents que poguessin
derivar-se de les activitats relacionades amb la prestació de serveis.



El CSAPG podrà exigir al contractista la substitució del personal que al seu judici no
presenti la deguda capacitació professional, diligència, correcció envers les activitats
hospitalàries o els malalts, o no tingui prou cura en el compliment de la seva comesa.



Llevat d’això, el contractista assegurarà l’estabilitat de l’equip, afavorint la
continuïtat dels tècnics en la prestació del servei.
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El contractista assignarà a la prestació del servei el personal que sigui necessari i,
com a responsable dels treballs, a un tècnic amb capacitat demostrada en la gestió
vinculada als mòduls actius en la aplicació SAP ECC del CSAPG així com un mínim
coneixement dels sistemes d’informació en centres sanitaris capacitat de gestió i
negociació i experiència demostrada en entorns similars per tal d’assegurar
l’aconseguiment dels objectius del contracte.



L’horari habitual de prestació dels serveis, s‘estableix de dilluns a divendres des de
les 8:00 h a les 18:00 h.



El contractista assegurarà, durant l’horari habitual, la presència de tècnics amb
capacitat demostrada en la gestió de sistemes d’informació de centres sanitaris i
coneixement funcional de les aplicacions de l’àmbit del present contracte.



El contracte preveu, a més de la prestació dels serveis anteriors, 100 hores anuals
per a prestació de serveis fora de l’horari habitual, destinades a intervencions que
pel seu caràcter sigui necessari realitzar fora de l’horari habitual.



Fora de l’horari habitual de prestació dels serveis, el contractista proporcionarà un
mecanisme de localització de personal competent que permeti l’assistència
immediata en casos d’urgència i/o necessitat. Aquest mecanisme s’activarà en el cas
d’incidències crítiques.



En cas de malaltia, el contractista cobrirà amb suplències de personal competent les
absències que es produeixin, garantint en tot cas la presència establerta i la
disponibilitat permanent del nombre de tècnics suficients.



Les vacances dels tècnics assignats pel contractista a el CSAPG, seran realitzades
d’acord a les necessitats de el CSAPG, i de manera que el servei objecte del contracte
estigui cobert durant aquest període.



El contractista haurà de demanar autorització per a l’accés a el CSAPG del seu
personal, ensinistrament o pràctiques, assegurant –en tot cas- les condicions
laborals i/o socials adequades i la inexistència d’incidències negatives sobre la
prestació de serveis.
El contractista queda obligat, si es creu adient i al seu càrrec, a identificar tot el
personal que utilitzi per a l’execució dels treballs contractats.





Per a la realització dels treballs, el contractista utilitzarà els entorns de proves
subministrats pels Serveis d’Informàtica i Sistemes del CSAPG.



Es preveu que la realització del servei sigui en la seva major part en modalitat
remota, però en cas que sigui necessari de manera puntual un desplaçament a les
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instal·lacions del CSAPG o un tercer relacionat amb l’objecte del contracte, aquest
no suposarà cap facturació addicional per concepte de desplaçament i dietes.

11.

PROPOSTA TÈCNICA

Per concórrer al procés de licitació és necessari que el contractista inclogui en la
proposta tècnica la informació descrita en els següent punts:
1. Proposta tècnica per la prestació del servei: documentació amb les estructures
tècniques, així com els mètodes, sistemes i procediments que es proposen per
a la realització del servei, a més del compliment d’allò que s’especifica al present
Plec de condicions. També es definiran les eines tecnològiques i de gestió que
facilitaran la prestació del servei i que garantiran la qualitat del mateix.
2. Model de circuits i procediments per la prestació del servei: documentació
sobre els circuits i procediments que s’implantaran o que es disposen per la
prestació del servei.
3. Proposta de governança del servei que permeti fer seguiment de la
col·laboració portada a terme per part de l’empresa adjudicatària i el CSAPG.
El licitador indicarà a la memòria justificativa del servei la proposta de
seguiment del servei.
4. Proposta per pla de transició i devolució.
5. Propostes corresponents als criteris valorats en la licitació
 Pla de migració S4Hana
 Proposta de projectes innovadors

11.1.

Estructura d’oferta tècnica

La documentació indicada als apartats 10.1 es presentarà de manera estructurada i
segons s’indica seguidament:

1. Introducció
2. Presentació empresa
3. Abast del servei
Pla de transició
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Pla de devolució de servei
Suport a usuaris, manteniment correctiu i normatiu
Manteniment adaptatiu o evolutiu menor
Manteniment evolutiu major
Mecanismes de control
4. Gestió General del Servei
Model per al seguiment general del servei
Equip de treball
5. Monitoratge del Sistema i Interfícies
Control, monitoratge i suport del sistema
Control, monitoratge i suport de les interfícies
6. Pla de formació específica proposat pels usuaris de el CSAPG
7. Equip de Treball
8. Propostes de solució per projectes i evolució del producte
Pla de migració a S4Hana
Proposta de projectes innovadors
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ANNEX 1 - DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL
Processos i mòduls implantats
El Consorci Sanitari del Penedès i Garraf (CSAPG), té instal·lat en SAP els següents
mòduls:
 FI (Finance) Comptabilitat Financera
 TR (Treasury and Cash Management) Tresoreria
 AM (Asset Management) Actius Fixes
 CO (Controlling) Control de Gestió
 MM (Materials Management) Compres i magatzems
 SD (Sales and Distribution)
Aquests són els principals processos als que dóna cobertura la configuració actual de
SAP al CSAPG:






FI – Finances:
◦

Comptabilitat General (Pla de comptes, Llibre de major, etc.)

◦

Comptabilitat de Creditors

◦

Comptabilitat de Deutors

◦

Comptabilitat Bancària

◦

Comptabilitat d'Actius Fixes

◦

Tresoreria

CO - Comptabilitat Analítica:
◦

Comptabilitat de Classes de Cost

◦

Comptabilitat de Centres de Cost

MM - Gestió de compres i aprovisionament (per Materials i Farmàcia):
◦

Compres

◦

Verificació de factures

◦

Planificació

◦

Gestió de materials i stocks

◦

Gestió de magatzems de "doble calaix“

◦

Llistes de carros (per subministrar medicació a planta)

◦

Dispensació ambulatòria

◦

Petitori Web
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Facturació Assistencial (Desenvolupament a mida sobre SAP SD)
◦

Facturació al Catsalut (aguts, sociosanitari, medicació, diàlisi, MHDA)

◦

Facturació a Mútues i Particulars

◦

Facturació a l’ICS i a l’ICO

◦

Integració amb TIREA

Interfícies amb altres aplicacions
A continuació es detallen les principals integracions de SAP amb altres sistemes:
- Aplicacions assistencials:






SAVAC (HIS i Farmàcia):
◦

Existeix un procés per sincronitzar la taula de fàrmacs del HIS (on es fa tot el
procés de prescripció i administració de medicació) en base als articles creats
a SAP.

◦

Existeix un procés per importar a SAP els consums de medicació realitzats al
HIS, per descomptar estoc a SAP.

◦

Des de SAVAC s’envien totes les dades demogràfiques i informació de
l’activitat realitzada per mitjà de missatgeria HL7 per a la seva facturació en
el mòdul de facturació assistencial.

◦

Consum de fàrmacs per a la seva facturació

◦

Existeix un procés per importar a SAP els albarans de compra de fàrmacs i
materials sanitaris

◦

Aquesta connexió entre SAP i SAVAC es realitza amb intercanvi d’arxius en
carpetes compartides al servidor d‘integració de SAP, no es fa servir el mòdul
d’integració estàndard SAP PI.

GOWIN (HIS):
◦

Des de Gowin s’envien totes les dades demogràfiques i informació de
l’activitat realitzada per mitjà de missatgeria HL7 per a la seva facturació en
el mòdul de facturació assistencial.

◦

Aquesta connexió entre SAP i GOWIN es realitza amb intercanvi d’arxius en
carpetes compartides al servidor d‘integració de SAP, no es fa servir el mòdul
d’integració estàndard SAP PI.

ESPOQ (Oncologia):
◦

Existeix un procés per importar a SAP els consums de medicació realitzats al
programa ESPOQ de prescripció i administració de tractaments de
quimioteràpia, per descomptar estoc a SAP.
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◦

Es recull informació per a la facturació de la farmàcia MHDA

◦

Aquesta connexió entre SAP i ESPOQ es realitza amb intercanvi d’arxius en
carpetes compartides al servidor d‘integració de SAP, no es fa servir el mòdul
d’integració estàndard SAP PI.

NEFROLINK (Diàlisi):
◦

Existeix un procés per importar a SAP els consums de medicació realitzats al
programa Nefrolink de gestió de la Diàlisi, també per descomptar estoc a
SAP.

◦

Es recull informació per a la facturació de la farmàcia MHDA

◦

Aquesta connexió entre SAP i NEFROLINK es realitza amb intercanvi d’arxius
en carpetes compartides al servidor d‘integració de SAP, no es fa servir el
mòdul d’integració estàndard SAP PI.

- Resta d’aplicacions:






DENARIO (RRHH):
◦

Existeix un procés per importar a SAP l’assentament mensual de nòmina

◦

Aquesta connexió entre SAP i DENARIO es realitza amb una transacció de
SAP, que importa el fitxer i fa automàticament l’apunt comptable.

INTEGRACIÓ AMB GEFACT
◦

Existeix una integració entre SAP i la plataforma de factura electrònica de la
Generalitat (GeFACT), per la descàrrega de factures i la notificació de canvis
d’estat.

◦

Les factures es descarreguen de Gefact a SAP, on hi ha implementat un
workflow de validació. Les factures que es validen, es traspassen
automàticament a SAP per a la seva gestió.

CORREU ELECTRÒNIC:
◦



Existeix una integració entre SAP MM i el sistema gestor de correu electrònic,
per tal que les comandes a proveïdors s’enviïn automàticament per mail.

SII (HISENDA):
◦

La comunicació al Sistema d’Informació Immediata de l’Agència Tributària
per la notificació de l’IVA, es realitza a través d’un desenvolupament a mida,
que fa l’extracció de dades de SAP, i es comunica amb la plataforma EdasSII
de ZeroComa que és qui gestiona els enviaments.
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Volumetries de peticions/incidències de la instal·lació actual del CSAPG en els darrers
3 anys
A continuació es presenten el total de peticions i incidències reportades pel CSAPG
durant els darrers 3 anys, dins del servei actual de manteniment correctiu i evolutiu
menor, tant en número total de tickets enviats, com el total d’hores de dedicació del
proveïdor per atendre aquests tickets:

Tipus
Incidència i
suport
Evolutius
Projectes
Total general

2019
Nº peticions
Hores

2020
Nº peticions
Hores

2021
Nº peticions
Hores

70

400

66

350

77

470

60
1
131

550
300
1250

46
2
114

450
450
1250

25
2
104

350
550
1370

A banda d’aquestes dades, s’han de tenir en compte les tasques programades de checklist preventiu del sistema SAP per tècnics de Basis, que s’executen amb periodicitat
mensual.

33

