Àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència
Servei de Sistemes d’Informació
INFORME: PROPOSTA D’INICI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’ENGINYERIA
TECNOLÒGICA PER ASSEGURAR EL FUNCIONAMENT DE LA INFRAESTRUCTURA
INFORMÀTICA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET.

1.- NECESSITATS
El grau d’informatització assolit per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet precisa d’una important
infraestructura tecnològica: 4 servidors de base de dades, 2 servidors controladors de domini, 19 servidors de
terminals, 1 servidor de copies de seguretat a disc, 1 robot de còpies de seguretat a cinta, 2 servidors destinats
a desenvolupament, 1 servidor de correu, 1 servidor web, 1 servidor d’impressores, 1 servidor consola per a
gestionar l’antivirus i les actualitzacions dels equips amb sistemes Microsoft instal·lats, 2 firewals, 1 macrolan
de sortida a internet i per a donar servei web i connectar amb seus externes mitjançant túnels VPN, 2 xasis de
comunicacions al que es connecten els més de 20 switchs de comunicacions de l’edifici central de l’ajuntament
així com totes les delegacions externes que es connecten a la xarxa mitjançant fibra óptica, més de 500
ordinadors personals, etc.
Aquesta infraestructura tecnològica de caràcter físic i/o virtualitzats, es complementa amb un conjunt de
sistemes de la plataforma windows (sistema operatiu windows, internet information server, base de dades
microsoft SQLServer, sistemes de desenvolupament en diferents llenguatges de programació, active directory,
servidors exchange, directives de seguretat, symantec, sophos, paquets ofimàtica, citrix, etc) i altres que
funcionen sobre la plataforma linux (Cisco, Apache, JBoss, Tomcat, IPTables, Zimbra, Samba, Typo3, Squid,
etc).
El manteniment de tots aquests sistemes és una tasca complexa que no es pot assolir íntegrament pel personal
del servei tan per la manca de recursos en relació a les tasques a realitzar com per la dificultat de la posada al
dia dels tècnics del servei en relació a la velocitat en que els sistemes evolucionen, per la qual cosa,
l’ajuntament no compta amb mitjans propis per a la prestació d’aquest serveis.
Això comporta la necessitat de contractar serveis externs que cobreixin l’asessorament i manteniment de la
xarxa (networking), el manteniment de les solucions implantades basades en programari lliure i el manteniment
dels sistemes relacionats amb la seguretat.
Per tot l’especificat en els paràgrafs anteriors donat la manca de mitjans personals municipals per a
desenvolupar aquest servei, és necessari iniciar la contractació per a la prestació de serveis d’enginyeria
tecnològica per assegurar el funcionament de la infraestructura informàtica de l’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet, per als anys 2021, 2022 i 2023.

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
No existeix divisió en lots
El present contracte té com a objecte la prestació d’un servei d’enginyeria tecnològica per assegurar el
funcionament de la infraestructura informàtica de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
La prestació d’aquest servei ha de servir per donar suport al Servei de sistemes d’informació d’aquest
Ajuntament, sota la supervisió dels tècnics informàtics del mateix.
Aquest contracte no és susceptible de ser dividit en lots degut a que per a les tasques pròpies a dur a terme
pot ser necessari que intervinguin els diferents tipus de perfil tècnic necessaris i, per tant dividir la prestació del
servei podria ser contraproduent per a la bona execució d’aquest al requerir-se d’una coordinació suplementària
per part dels tècnics del Servei de sistemes d’Informació.
CPV:
-

50324100-3 Serveis de manteniment de sistemes.
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-

50332000-1 Serveis de manteniment d’infraestructura de telecomunicacions.
72200000-7 Serveis de programació de software i de consultoria

3. TRAMITACIÓ.
☐ Ordinària.
4.- PROCEDIMENT
Simplificat abreujat

5.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ I FORMA DE PAGAMENT DEL PREU.
5.1 El pressupost del contracte es formula per preus unitaris màxims. Els licitadors hauran de
determinar a les seves ofertes els preus unitaris que s’aplicaran per hora de treball realitzat (els
imports corresponents als desplaçaments estaran inclosos dins del preu hora). Així mateix l’import
de l’hora de treball realitzat s’haurà de desglossar de la següent manera:
-

Preu hora Tècnic programador web expert en PHP i certificat en TYPO3.

-

Preu hora Tècnic de Sistemes i Xarxes de Comunicacions.

-

Preu hora Enginyer Superior especialista en consultoria tecnològica relacionada amb la
informàtica i les telecomunicacions.

Els preus per a cada concepte seran com a màxim els següents, als quals se’ls haurà d’afegir el
tant per cent corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit:

Concepte
Tècnic programador web expert en PHP i certificat en TYPO3
Tècnic de Sistemes i Xarxes de Comunicacions
Enginyer Superior especialista en consultoria tecnològica relacionada
amb la informàtica i les telecomunicacions

Preu/hora
40,00€
50,00€
65,00€

5.2 Per a aquesta licitació es preveu com a màxim un import de 16.425 euros anuals (IVA no inclòs).
Tenint en compte que el tant per cent d’IVA actual és 21%, i que està previst que el contracte duri
2 anys l’import màxim per a aquesta licitació IVA inclòs és de 39.748,50 euros.
El pressupost base de licitació és de 32.850,00 €, prové d’una previsió d’hores per cada perfil de
treball que es contempla en el contracte en funció d’uns preus unitaris màxims extrets dels preus
habituals de les empreses amb les que es treballa des del Servei de Sistemes d’Informació, pel
que són preus unitaris de mercat.
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El cost de licitació màxim es calcula de la forma següent:

Previsió d’hores
anual

Cost anual
previst

Cost Tècnic programador web expert en
40,00€
PHP i certificat en TYPO3

150

6.000,00€

Cost Tècnic de Sistemes i Xarxes de
50,00€
Comunicacions

150

7.500,00€

Cost Enginyer Superior especialista en
65,00€
consultoria tecnològica

45

2.925,00€

Perfil

preu hora

16.425,00€

TOTAL ANUAL
El càlcul d’aquests preus unitaris és la següent:

Tècnic programador web expert en PHP i certificat en TYPO3
Cost
31,00€
1,50€
32,50

Costos directes unitaris
Cost hora tècnic
Desplaçaments, vehicle, materials, mitjans auxiliars
TOTAL costos directes unitaris
Costos indirectes anuals
Despeses gestió

Marge de benefici
TOTAL costos indirectes anuals

Preu Hora Tècnic Programador

1,50€
6,00€
7,50 €

40,00 €

Tècnic de Sistemes i Xarxes de Comunicacions
Cost
38,50€
2,00€
40,50

Costos directes unitaris
Cost hora tècnic
Desplaçaments, vehicle, materials, mitjans auxiliars
TOTAL costos directes unitaris
Costos indirectes anuals
Despeses gestió

Marge de benefici
TOTAL costos indirectes anuals

Preu Hora Tècnic de Sistemes

2,00€
7,50€
9,50 €

50,00 €

Enginyer Superior especialista en consultoria tecnològica
Cost
50,00€
2,50€
52,50

Costos directes unitaris
Cost hora tècnic
Desplaçaments, vehicle, materials, mitjans auxiliars
TOTAL costos directes unitaris
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Costos indirectes anuals
Despeses gestió

Marge de benefici
TOTAL costos indirectes anuals

2,50€
10,00€
12,50 €

65,00 €

Preu Hora Enginyer Superior

5.3 El valor estimat del contracte (VEC) a efectes de determinar el procediment d’adjudicació la
publicitat i la competència de l’òrgan de contractació és el següent:
Exercici
2021
2022
2023
Possible pròrroga
TOTAL VEC

Import
1.368,75 €
16.425,00 €
15.056,25 €
16.425,00 €
49.275,00 €

5.4 L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es reserva la facultat de no esgotar el límit
pressupostari indicat.

6.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida 2600.92008.2270600 de
la forma següent:
Exercici
2021
2022
2023

import
1.368,75 €
16.425,00 €
15.056,25 €

IVA
287,44 €
3.449,25 €
3.161,81 €

Import total
1.656,19 €
19.874,25 €
18.218,06 €

7.- TERMINI O DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte tindrà un període de vigència de dos anys a comptar des la signatura del contracte.
Aquest contracte es podrà prorrogar en un any, per mutu acord de les parts abans de la finalització del contracte
inicial.
En cas de fer-se efectiva la pròrroga l’Ajuntament ho indicarà al proveïdor amb una antelació de 6 mesos abans
de la finalització del contracte.

8.- SOLVÈNCIA I/O CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL
8.1 Econòmica i financera
Es farà mitjançant l’aportació del següent: Declaració sobre el volum de negocis en els darrers 3 anys en l’àmbit
de l’activitat objecte del contracte relatiu a l’últim exercici disponible en funció de la data de creació o d’inici de
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les activitats. Mínim de solvència: Acreditar una xifra de volum total global per l’exercici equivalent al pressupost
de licitació.

8.2 Tècnica o professional
Relació dels principals serveis o treballs realitzats en el últims 3 anys que inclogui objecte, import, dades i el
destinatari públic o privat d’aquestes, signada pel representant legal de l’empresa. Caldrà que els licitadors
acreditin un mínim de 1 contractes o serveis amb administracions o entitats del sector privat amb objecte de
contracte de serveis similar al del contracte objecte de licitació per import igual o superior a 20.000€
Els serveis o els treballs efectuats s’acrediten mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan
el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquests o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari indicant import del
contracte.

8.3 Classificació del contractista
No s’aplica.
8.4. Adscripció de mitjans i/o personals a l’execució del contracte
El licitador indicarà, per a cada un dels perfils demanats en el present plec quina titulació i experiència tenen els
treballadors que ofereix per a la prestació del servei. Per a cada un dels perfils haurà d’acreditar el grau de
coneixements següents:
-

-

-

Tècnic programador web expert en PHP i certificat en TYPO3:
o

Enginyer tècnic en informàtica o enginyer superior en informàtica.

o

Certificació i experiència en administració de la plataforma TYPO3.

o

Experiència en programació d’aplicacions PHP i de plugins per al CMS TYPO3.

o

Mínim 3 anys d’experiència.

Tècnic de Sistemes i Xarxes de Comunicacions
o

Enginyer tècnic en Informàtica, enginyer superior en informàtica, enginyer tècnic en
telecomunicacions o enginyer superior en telecomunicacions.

o

Experiència en administració d’equips Linux

o

Experiència en administració de xarxes.

o

Mínim 3 anys d’experiència.

Enginyer Superior especialista en consultoria tecnològica relacionada amb la informàtica i les
telecomunicacions.
o

Enginyer superior amb titulació relacionada amb les TIC (enginyer informàtic, enginyer en
telecomunicacions o una altra).

o

Experiència en consultoria de projectes de xarxes.

o

Experiència en consultoria de plataformes de programari lliure.

o

Mínim 5 anys d’experiència.

Per poder acreditar tant la formació com la experiència caldrà que les empreses licitadores presentin, per a cada
treballador que ofereixen per a la prestació del servei, el seu currículum identificant la persona proposada de
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forma inequívoca. A més en cas de la certificació TYPO3 caldrà que s’adjunti a la proposta una còpia d’aquest
certificat.
9.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE.
Els aspectes econòmics i tècnics que es tindran en compte per a la valoració de les propostes presentades i
que s’enumeren per ordre decreixent d’importància, són les següents:
1.

Preu hora del servei d’enginyeria tecnològica, màxim 80 punts.
D’aquests 80 punts, 30 punts serà per a valorar el preu/hora de tècnic programador web expert en PHP i
certificat en TYPO3, 30 punts serà per a valorar el preu/hora de tècnic de sistemes i xarxes de comunicació
i els 20 punts restants per a valorar el preu/hora d’enginyer superior especialista en consultoria tecnològica
relacionada amb la informàtica i les telecomunicacions.
a) Preu/hora programador web expert en PHP i certificat en TYPO3 màxim de 30 punts.
L’import màxim per a aquest concepte és de 40,00 euros (IVA no inclòs). La valoració es realitzarà
aplicant la següent formula:

P

LO
R
LM

P correspon a la puntuació obtinguda de la valoració del preu/hora pel programador web expert en PHP
i certificat en TYPO3.
L és l’import màxim del preu/hora pel tècnic programador web expert en PHP i certificat en TYPO3
sense IVA (40,00 euros).
O correspon al preu/hora pel tècnic programador web expert en PHP i certificat en TYPO3, sense IVA,
proposat pel licitador.
M és el valor mínim ofertat pel preu/hora, sense IVA, pel tècnic de sistemes i xarxes de comunicació
R correspon a la puntuació màxima (30 punts).
b) Preu/hora tècnic de sistemes i xarxes de comunicació màxim de 30 punts.
L’import màxim per a aquest concepte és de 50,00 euros (IVA no inclòs). La valoració es realitzarà
aplicant la següent formula:

P

LO
R
LM

P correspon a la puntuació obtinguda de la valoració del preu/hora pel tècnic de sistemes i xarxes de
comunicació.
L és l’import màxim del preu/hora pel tècnic de sistemes i xarxes de comunicació sense IVA (50,00
euros).
O correspon al preu/hora pel tècnic de sistemes i xarxes de comunicació, sense IVA, proposat pel
licitador.
M és el valor mínim ofertat pel preu/hora, sense IVA, pel tècnic de sistemes i xarxes de comunicació
R correspon a la puntuació màxima (30 punts).

c)

Preu/hora enginyer superior especialista en consultoria tecnològica relacionada amb la informàtica i
les telecomunicacions, màxim de 20 punts.
L’import màxim per a aquest concepte és de 65,00 euros (IVA no inclòs). La valoració es realitzarà
aplicant la següent formula:
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P

L O
xR
LM

P correspon a la puntuació obtinguda de la valoració del preu/hora pel enginyer superior especialista
en consultoria tecnològica relacionada amb la informàtica i les telecomunicacions.
L és l’import màxim del preu/hora pel enginyer superior especialista en consultoria tecnològica
relacionada amb la informàtica i les telecomunicacions sense IVA (65,00 euros).
O correspon al preu/hora pel enginyer superior especialista en consultoria tecnològica relacionada amb
la informàtica i les telecomunicacions, sense IVA, proposat pel licitador.
M és el valor mínim ofertat pel preu/hora, sense IVA, del enginyer superior especialista en consultoria
tecnològica relacionada amb la informàtica i les telecomunicacions.
R correspon a la puntuació màxima (20 punts).

Criteris qualitatius
2. Acords de Nivell de Servei, fins a 10 punts quantificables automàticament, segons el següent criteri:
Es repartiran els 10 punts equitativament entre tots els paràmetres d'ANS. Donat que hi ha 5 ANS cada ANS
tindrà una puntuació màxima de 2 punts.
Cada paràmetre d'ANS (valor ANS i penalització) s’avaluarà independentment, assignant 1 punt als paràmetres
ANS i 1 punt a la penalització, segons es detalla a continuació:
Valor de l’ANS: Els licitadors que millorin l’ANS en un 50% o més obtindran la puntuació màxima (1 punt). Per
a millores inferiors al 50% del valor mínim de l’ANS exigit per l’Ajuntament la puntuació es calcularà linealment
calculant el percentatge de millora de l’ANS i en funció a aquest 50% màxim de millora. S’aplicarà la formula
següent:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó =

% 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑟𝑎
× 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑀à𝑥
50

Penalització Màxima: Els licitadors que millorin en un 10% la penalització màxima d’un ANS concret obtindran
la puntuació màxima aplicable a la penalització de l'ANS (1 punt). En cas que la millora sigui inferior al 10% la
puntuació es calcularà de forma lineal segons el percentatge de millora. (p.e. Si un indicador presenta una
penalització d’un 5% en cas de proposar el licitador una penalització d’un 15% obtindria la puntuació més alta)

3.

Per la Major experiència de l’equip tècnic assignat al contracte, fins a 10 punts

Es valorarà la major experiència de l’equip tècnic per sobre de l’establert en el plec de la manera següent:
1- Tècnic programador web expert en PHP i certificat en TYPO3: 0,5 punts per any en que millori els 3
anys d’experiència mínima fins a un màxim de 4 punts.
2- Tècnic de Sistemes i Xarxes de Comunicacions: 0,5 punts per any en que millori els 3 anys
d’experiència mínima fins a un màxim de 4 punts.
3- Enginyer Superior especialista en consultoria tecnològica relacionada amb la informàtica i les
telecomunicacions: 0,5 punts per any en que millori els 5 anys d’experiència mínima fins a un màxim
de 2 punts.
S’acreditarà aquesta experiència a través d’una llista suficient de participació en projectes en l’àmbit per al que
es valora.
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10.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE BAIXA ANORMAL O TEMERARIA
Es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes inicialment admeses i considerades vàlides
que es trobin en els següents supòsits:

 Si es presenta un licitador, quan el preu ofertat sigui inferior en un 25% respecte el pressupost de
licitació.
 Si es presenten dos licitadors, quan el preu ofertat sigui inferior al 20% a l’altra oferta.
 Si es presenten tres o més licitadors, quan el preu ofertat sigui inferior en més d’un 10% a la
mitjana aritmètica dels percentatges de baixa de totes les ofertes considerades vàlides.
L’aplicació d’aquests percentatges es realitzarà sobre les ofertes econòmiques (IVA exclòs) en €, no sobre el
percentatge de baixa de l’oferta.

11.- GARANTIA DEFINITIVA
No requereix garantia.

12.- CESSIÓ DEL CONTRACTE
No s’admet

13.- SUBCONTRACTACIÓ
S’admet sempre i quan el personal subcontractat adscrit al contracte compleixi amb l’experiència i titulació
requerida.
14.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE CARÀCTER SOCIAL, ÈTIC,
MEDIAMBIENTAL O D’ALTRE ORDRE:
L’empresa contractista estarà obligada a aplicar, en executar les prestacions pròpies del servei, les mesures
destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en el mercat de treball, de conformitat
amb el que preveu la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre homes i dones, i se li
exigirà:
-

L’ús no sexista del llenguatge en la totalitat dels documents emesos.
La desagregació per sexe dels informes, memòria parcial y/o final que contenguin dades estadístiques,
que, es generin i sempre que aquella sigui factible.
La no exhibició de les persones com inferiors o superiors en dignitat humana en funció del seu sexe, o
com mers objectes sexuals.

15.- REVISIÓ DE PREUS.
No s’admet
16.- ASSEGURANCES.
No es requereix.
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17.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE.
No es preveuen
18.- PREUS CONTRADICTORIS
No.

19.- FORMA DE PAGAMENT AL CONTRACTISTA.
Dintre del 15 dies següents al mes vençut a la prestació del servei l’empresa adjudicatària emetrà una factura
corresponent als treballs realitzats durant el mes. Dita factura es desglossarà pel concepte preu/hora per tipus
de tècnic, els tipus de treballs realitzats i el concepte de treball assignat.
El pagament del preu s’abonarà, prèvia presentació de la corresponent factura, la qual haurà de ser conformada
pel Coordinador del Servei de Sistemes d’Informació, i prèvia comprovació de quantitats i qualitats i amb
subjecció als preus i condicions establerts al contracte.

20.- PENALITZACIONS
En cas que, per causes imputables al proveïdor, s’incompleixin els Acords de Nivell de Servei, caldrà aplicar
les penalitzacions establertes a l’apartat 4 del plec de prescripcions tècniques o en el seu cas les ofertades pel
contractista.
L'Ajuntament i l'adjudicatari acordaran el procediment detallat i forma d'abonament de les penalitzacions
obtingudes segons el compromís de nivell de servei ofert per l’adjudicatari per l'incompliment dels nivells de
servei a l'inici de la prestació dels serveis.
L'aplicació de les penalitzacions per part de l'adjudicatari dels serveis es basa en els següents criteris
d'aplicació:
-

Les penalitzacions es faran efectives en la facturació periòdica. L'aplicació de les penalitzacions per
incompliment dels nivells de servei establerts, es realitzarà en base a la reducció en la facturació
establerta en segons el valor ofert per l’adjudicatari a la seva proposta i que com a mínim serà el marcat
per l’Ajuntament en la seva relació d’acords de nivell de servei.

-

Les diferents penalitzacions a aplicar tenen caràcter acumulatiu, i totes les penalitzacions a aplicar
dintre del període i del contracte són també acumulatives. El límit màxim global de penalització
s'estableix en un 15% de la facturació anual global i s'aplicarà quan la suma de penalitzacions superi
el 15% de la factura anual.

-

Mensualment, en base a la informació enviada per l'adjudicatari es calcularan les penalitzacions de la
següent manera:
o
o

Cada compromís de qualitat de servei disposarà d'un valor a partir del qual es rep penalització
i valor màxim a partir del qual es rep la penalització màxima, segons paràmetre de compliment.
Cada compromís de qualitat de servei disposarà d'un valor màxim de penalització. Una vegada
superat el valor de l’ANS, s'aplicarà una penalització lineal fins arribar com a màxim a la
penalització màxima establerta. Aquesta penalització mensual segons cada ANS es calcularà
segons el valor per al ANS concret de forma lineal entre els valors màxims i mínims en relació
a la penalització. La formula és la següent:
Si ValorANS <= Vsla  penalització = 0
Si ValorANS > Vsla 
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𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó =

-

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐴𝑁𝑆
∗ 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑀à𝑥𝑖𝑚𝑎
𝑉𝑚à𝑥𝑖𝑚 − 𝑉𝑠𝑙𝑎

El detall d'aplicació de les penalitzacions, els valors del paràmetre, valor mínims o valors màxims, la
penalització màxima establerts per l’Ajuntament, per a cada paràmetre, s'indica a la relació d’acords
de nivell de servei. El proveïdor en la seva oferta podrà millorar aquests acords de nivell de servei.

L'Ajuntament podrà realitzar auditories periòdiques dels paràmetres oferts amb personal propi o recursos
externs, amb aquest motiu l'adjudicatari estarà obligat a facilitar la realització dels treballs associats i col·laborar
amb els mitjans necessaris.

21.- TERMINI GARANTIA.
Donat que es tracta d’un contracte de suport als usuaris i al servei de sistemes d’informació per a donar suport
al manteniment de la web, la xarxa i els servidors Linux no té sentit aplicar un termini de garantia a aquest.

22.- SUBROGACIÓ
NO

23.- TÈCNICS MUNICIPALS RESPONSABLES:
Noms i cognoms
Del
contracte
De la partida

Càrrec

Nuria Zayas

Tècnica de Sistemes

Raul Castells Calvo

Coordinador del Servei
de
sistemes
d’informació

e-mail
zayasan@gramenet.
cat
castellscr@gramenet
.cat

Ext.
Telefònica
2704
2703

Santa Coloma de Gramenet, 28 de juliol de 2021

Raul Castells Calvo
Coordinador del Servei de Sistemes d’Informació
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