CLÀUSULA 1. Objecte i durada del contracte
El present contracte té per objecte la contractació del servei de manteniment de
l’equipament informàtic, assistència tècnica, resolució de les avaries, suport sobre el
programari habitual i desenvolupament de la xarxa informàtica i de comunicació de
l’Ajuntament de Cunit. Així com, l’adquisició de material informàtic pel manteniment i
reparació dels equips.
El suport es donarà via telemàtica amb eines de control remot, o presencial quan la
situació ho requereixi.
Totes les incidències hauran de quedar registrades i actualitzades al sistema de gestió
d’incidències de l’Ajuntament de Cunit per a monitorització i control d’aquestes.
El contracte inclou el suport i atenció informàtica als usuaris de tots els departaments
de l’Ajuntament de Cunit ubicats en els diferents equipaments municipals i de tot
l’equipament informàtic existent i que s’adquireixi durant la durada del servei.
A l’annex es detalla la ubicació dels equips que actualment estan operatius en els
centres de l’Ajuntament de Cunit.
La durada del present contracte s’estableix en dos anys amb la possibilitat de dues
pròrrogues d’un any cadascuna, per mutu acord d’ambdues parts.
CLÀUSULA 2. Contingut de l’assistència
El contingut de l’assistència és la prestació del servei d’administració i manteniment de
sistemes i producció, per tal de garantir el nivell de servei i de prestacions mitjançant la
realització de les operacions conductives, correctives, normatives, predictives i
preventives que s’escaiguin, inclòs el suports als usuaris en l’ús dels equips i
aplicacions informàtiques pròpies o d’empreses proveïdores de l’Ajuntament de Cunit,
així com les prestacions de suport organitzatiu necessàries per a realitzar la prestació
del servei integral d’administració de sistemes i tasques de suport relatives a les
tecnologies de la informació i la comunicació.
La prestació del servei es farà sota la direcció organitzativa del responsable de la
Regidoria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, el qual fixarà l’organització
i el calendari d’execució de les tasques i els horaris a realitzar per complir amb les
funcions sol·licitades en el punt 3 d’aquest plec.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE SUPORT A USUARIS (HELP-DESK), ASSISTÈNCIA TÈCNICA, MANTENIMENT
I DESENVOLUPAMENT DE LA XARXA D’INFORMÀTICA I DE COMUNICACIÓ
DELS CENTRES DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT, I L’ADQUISICIÓ DE MATERIAL
INFORMÀTIC PEL MANTENIMENT I REPARACIÓ DELS EQUIPS.

CLÀUSULA 3. Prestació del servei
Clàusula 3.1.- Servei d’assistència tècnica help-desk
L’adjudicatari haurà de prestar el servei en horari habitual de l’Ajuntament de Cunit (de
dilluns a divendres de 8h a 15h). La tècnica tic podrà canviar i modificar l’horari,
segons les necessitats del servei i avisant prèviament a l’empresa adjudicatària.
A més, es destinaran 150 hores per prestació de serveis en horari no habitual, de
dilluns a diumenge, destinades a intervencions que sigui necessari realitzar per la seva
afectació en el funcionament normal dels usuaris.
A més, es destinarà una bossa d’hores conjunta d’un total de 300 hores/per any per a
tasques de manteniment de pc’s de les aules d’informàtica de l’escola de formació,
espai jove, casal de la gent gran i biblioteca municipal; i per a la resolució d’incidències
de sistemes (servidors, emmagatzematge, backup’s, virtualització).
L’empresa garantirà que el servei estarà sempre cobert.
Clàusula 3.2.- Servei 24 x7
El servei 24 x7 es considera aquell servei no contemplat en la clàusula 3 de prestació
del servei, és a dir, aquelles hores que estiguin fora de l’horari habitual de l’Ajuntament
i de la bossa d’hores especificades al punt anterior.
El preu de l’hora del servei 24 x 7, s’estipula en 50 € iva inclòs, i es preveu un màxim
de 200 hores per any.
Clàusula 3.3. Desenvolupament de les tasques

-

Nivell 1: Suport telefònic i configuracions bàsiques d’usuari
Nivell 2: Suport in-situ i configuracions avançades d’usuari
Nivell 3: Suport de Sistemes (Servidors, Emmagatzematge,
Virtualització)

Backup,

El servei objecte del contracte cobrirà aquests tres nivells d’incidències. Normalment,
les incidències de nivell 1 i 2 en horari de funcionament normal de l’Ajuntament es
resoldran in-situ i les incidències de nivell 3 seran escalades, i es resoldran de forma
remota o in-situ segons les necessitats del servei.
Seran feines diàries i de manteniment totes les que derivin del control, revisió i
manteniment dels sistemes informàtics, així com la resolució de problemes sorgits en
els sistemes que impedeixin el funcionament normal i correcte dels usuaris de la xarxa
de l’Ajuntament, que inclouen:
-

Atenció al personal de l’Ajuntament de Cunit a les oficines i equipaments
municipals durant la jornada laboral
Muntatge, configuració, administració, actualització i manteniment de servidors
Linux, Windows 2012 Server, SQL Server 2008 i superior, Apache, Tomcat,
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Per a la correcta identificació i assignació de les tasques o incidències definim 3
Nivells de Suport:

-

Java, MySQL, Cups, RAID Linux, OpenLdap, controlador de domini i AD en
Windows 2012 Server.
Gestió i administració d’un entorn de servidors virtualitzat amb Vmware
Manteniment de la xarxa de l’Ajuntament, centres de fibra, wimax i wifi públic
(Biblioteca, Centre Cívic Cal Cego, Aqua Cunit, Policia, Ràdio, Edifici
Ajuntament, Casal gent gran)
Manteniment, gestió i configuració de cabines de discos
Configuració, reparació i actualització dels equips informàtics clients Windows i
Linux.
Configuració, monitoratge, manteniment i reparació de les xarxes
informàtiques, lan, adsl, wireless, fibra òptica, 3g.
Configuració i manteniment dels servidors web propis, Intranet i bases de
dades.
Gestió de les llicències de software, control d’aquestes, contacte amb els
proveïdors, software exclusiu.
Programació PHP, MySQL, Perl.
Muntatge d'armaris rack, safates, patxos de comunicacions Cat 5E i 6,
sistemes d’alimentació ininterrompuda
Control, revisió i programació d’execució de copies de seguretat
Assessorament tècnic, i manteniment dels equips informàtics (adsl, routers,
wifi, xarxa informàtica, pcs i impressores) de les direccions i del professorat
dels centres educatius municipals
Instal·lació, configuració i suport d’equips informàtics i telecomunicacions (PC,
PDA, Android, Iphone, etc.), quedant incloses en aquest apartat les
instal·lacions per nova dotació o per renovació d’equipaments.
Control i gestió de les bústies de correu en servidor Exchange.
Administració d’usuaris i perfils d’usuari mòbils.
Manteniment informàtic municipal que consta d’uns 200 equips
Redacció d’informes mensuals de les principals incidències detectades,
mesures adoptades per a la resolució i actuacions de millora envers aquestes
incidències.
Control de les mesures de seguretat aplicades amb el document de seguretat
d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

-

-

Disseny de propostes per nous projectes i serveis, els quals millorin els
sistemes o solucionin mancances d’aquests.
Realització i manteniment de l’inventari dels serveis de sistemes i d’usuaris de
l’Ajuntament de Cunit.
Creació i manteniment de plans de contingència que incorporin l’execució de
còpies de seguretat, la recuperació de còpies, caigudes del sistema,
migracions en cas de catàstrofe, actualitzacions de software
Les funcions s’apliquen als entorns: entorn Windows, Linux, virtualització de
vmware, domini d’active directory, servidors citrix, serveis de correu, servei de
fitxers, serveis d’aplicacions, servidors de l’organització, sistemes de backup i
infraestructura dels servidors físics i d’emmagatzematge
Suport i recolzament en els projectes i tasques de tecnologies de la informació i
la comunicació

CLÀUSULA 3.5. Transició del servei.
Un cop es resolgui el contracte, l’empresa adjudicatària tindrà l’obligació de realitzar un
traspàs de la documentació dels sistemes informàtics municipals per a la continuïtat
del servei, durant un termini màxim de 15 dies a partir de la conclusió del contracte.
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CLÀUSULA 3.4.Funcions associades al servei

CLÀUSULA 4.- Nivells de compliment del servei
Les incidències al sistema informàtic, catalogades com a crítiques i/o urgents han
d’estar resoltes en menys de 24 hores, des del moment de la notificació.
Les catalogades con a normals han d’estar resoltes en un termini entre 24 i 48 hores,
des del moment de la notificació, en dies laborables.
Per a la resolució de la resta de consultes i peticions, el temps de resposta no pot ser
superior a 72, des del moment de la notificació, hores en dies laborals. Aquestes
últimes resolucions es podran dur a terme de forma telefònica, remota o in-situ.
Les sol·licituds que no es puguin atendre dins d’aquests terminis s’hauran de planificar
conjuntament entre l’empresa adjudicatària i l’Ajuntament de Cunit, prèvia justificació o
per decisió de l’Ajuntament.
Catàleg d’incidències:
Tipus incidència
Caiguda de qualsevol servidor
Incidència en equip client que no permet
treballar de cap manera
Actualització de software
Instal·lació de components hardware
Detecció de virus
Detecció d’intrusisme al sistema
informàtic
Incidència en equip client que permet
treballar

Catalogació
CRÍTICA
CRÌTICA
NORMAL / URGENT
NORMAL / URGENT
CRÍTICA / URGENT
CRÌTICA
NORMAL

Amb l’objectiu de que la regidoria TIC de l’Ajuntament de Cunit, sigui un referent en
l’àmbit d’innovació tecnològica, l’empresa adjudicatària, trimestralment, enviarà al
departament TIC un butlletí electrònic amb les darreres novetats d’àmbit hardware i
software, al servei del món públic.
CLÀUSULA 6.- Modificacions del contracte
Clàusula 6.1- Modificació ampliació dispositius
De conformitat amb el que disposa l’art.106 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, l’objecte del contracte podrà ser modificat tenint en compte l’obertura de
noves dependències municipals, l’ampliació de nous llocs de treball o dotació de més
aules de formació i informàtica. Es preveu com a màxim l’ampliació en 30 dispositius,
sent en concret els límits següents:
Per cada dispositiu nou = 99,17€/any exclòs iva, que correspon a 8,26€/mensual
exclòs iva
Fins a un màxim de 30 dispositius nous
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CLÀUSULA 5.- Innovació en hardware i software

Límits de la modificació (percentatge):
El percentatge màxim que comportarà la modificació si s’executa en la seva totalitat
respecte el preu primitiu del contracte és de 10 %.
Procediment :
a
b
c

Informe del responsable del contracte i en el seu cas de la resta de tècnics
municipals competents per raó de la matèria envers les noves necessitats.
Audiència al contractista per termini de tres dies.
Resolució de l’òrgan de contractació.

CLÀUSULA 7. Criteris d’adjudicació
El contracte s’adjudicarà al licitador que, en una valoració conjunta, presenti la
proposició més avantatjosa, atenent els criteris de valoració que tot seguit
s’especifiquen. L’òrgan de contractació podrà, però, declarar desert el procediment,
per raons degudament motivades, si cap de les proposicions presentades s’adequa a
les exigències d’aquest plec de clàusules administratives i particulars i del plec de
prescripcions tècniques.
L’adjudicació del contracte s’efectuarà mitjançant la valoració dels següents criteris:
A. Criteris quantificables de manera directa (fins a un màxim de 51 punts)
A.1.Proposta econòmica (fins a un màxim de 46 punts)
Només es valorarà el preu del manteniment.
Es puntuaran amb 0 punts aquelles empreses que no millorin el pressupost de licitació.
Les empreses que presentin la millor proposició econòmica se’ls atorgarà la màxima
puntuació. La resta de propostes seran valorades de forma proporcional de conformitat
amb la següent formula:

On Pi és la puntuació que obté l’empresa i, C és el pes del criteri (de 0 a 1, en
percentatge segons els punts totals de la licitació, és a dir, per calcular el coeficient C
caldrà dividir la puntuació assignada al criteri d’adjudicació que es valora entre la
puntuació total de la licitació. Bi és la baixa de l’oferta de l’empresa i en relació amb el
pressupost de licitació i Bm és la baixa que suposa l’oferta econòmicament més
avantatjosa en relació amb el pressupost de licitació.
Bi i Bm es calculen de la forma següent:
a)

Bi

Bi = PL - Oi
PL
On Bi és la baixa de l’oferta de l’empresa i en relació amb el pressupost de licitació, PL
és el pressupost de licitació i Oi és l’import de l’oferta de l’empresa i.
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Pi = C * (65 – 65 * (Bm – Bi))

b)

Bm
Bm = PL - Om
PL

On Bm és la baixa de l’oferta millor en relació amb el pressupost de licitació, PL és el
pressupost de licitació i Om és l’import de l’oferta millor.
A.3.Millora econòmica preu/hora en horari no habitual servei 24 x7 (fins a un
màxim de 5 punts)
La proposta que no presenti millora econòmica preu/hora tindrà 0 punts. La proposta
que tingui major descompte tindrà 5 punts, la resta es calcularà aplicant una regla de
tres.
B. Criteris quantificables que depenen d’un judici de valor (fins a un màxim de 14
punts)
B.1. Pla de treball: organització i metodologia del servei (fins a un màxim de 14
punts)
S’haurà de presentar una memòria on s’especifiquin els següents extrems i es valorarà
de la següent manera:
- L’organització i metodologia del servei objecte del present contracte (màxim 14
punts).
Es valorarà amb un màxim de 7 punts l’organització de la proposta presentada,
tenint en compte els següents ítems: descripció de la organització, personal,
formació i titulació del personal, organització del servei, innovació i qualitat del
servei

Cunit, 24 de juliol de 2017

Vanesa Vilaseca
Tècnica TIC
Ajuntament de Cunit
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Es valorarà amb un màxim de 7 punts la metodologia per a portar a terme el
servei, tenint en compte les següents premisses: descripció de la metodologia a
utilitzar, plataforma d’incidències, qualitat i innovació en la metodologia.

