PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE MANTENIMENT DE L’APLICAITU INFORMÀTIC DE GESTIÓ
DE SOL·LICITUDS iSOLVER

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’Àrea de Serveis informàtics i Sistemes així com el Servei d’Assistència i
Formació de XALOC utilitzen un programari de gestió de sol·licituds
anomenat iSolver de l’empresa Horizoon Software SL que permet
gestionar les peticions de servei dels usuaris.
L’objecte del contracte contempla la prestació del servei de manteniment
del programari iSolver per qualsevol àrea de l’organisme.

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
El programari de gestió de sol·licituds iSolver, requereix d’un
manteniment que ha de contemplar obligatòriament i com a mínim els
següents aspectes:
•
•
•

•

Manteniment perfectiu: lliurament de noves versions del producte per
raons de qualitat en la millora del rendiment i l’eficiència.
Manteniment evolutiu i correctiu: correcció o esmena de qualsevol
mal funcionament o disfunció del producte.
Revisió i correcció de possibles inconsistències de les dades
provocades per un incorrecte funcionament de qualsevol dels mòduls
del producte o, si fos el cas, derivades de la migració de dades.
Servei de suport telefònic i remot tots els dies laborables de 9 a 19
hores. El temps de resposta a les incidències comunicades no serà
superior a les vuit hores en jornada laboral, quan la incidència no
comporti la suspensió total del servei. Si la incidència comporta la
suspensió total del servei, el temps màxim de resposta serà de 4
hores.

3. REQUERIMENTS
Disposar del codi font de les aplicacions per dur a terme les tasques
descrites a l’apartat 2 d’aquest plec. Caldrà acreditar-ho amb un
certificat del representant de l’empresa.

4. PREU BASE DE LICITACIÓ
El preu base de licitació serà de 1.340,00€ + IVA

5. DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte és d’1 any prorrogable anualment totalitzant un
màxim de 4 anualitats.

6. CRITERI DE VALORACIÓ DE LA PROPOSTA
L’objecte de la negociació serà el preu.

A Girona, en la data de la signatura electrònica.
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