Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

Memòria justificativa de la configuració de l’expedient relatiu a la contractació dels
serveis de Ciberseguretat dels sistemes informàtics de la Diputació de Barcelona.
Dividit en 2 Lots
Promotor
Núm. d’expedient
Codi de classificació

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
2021/0001954
D0506SE01 Serveis obert

D’acord amb el que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP),
mitjançant l’acte d’Inici que consta en l’expedient s’han motivat les necessitats que es
pretenen cobrir mitjançant aquest contracte i les raons per les quals el contracte que es vol
iniciar és idoni per satisfer-les.
Per aquests motius i de conformitat amb les previsions de l’article 116 de la LCSP es
justifica la configuració de l’expedient de contractació en els termes següents:
1) Consultes preliminars al mercat
Per configurar aquest expedient de contractació no s’han realitzat consultes preliminars al
mercat, atès que ja es disposa de tota la informació necessària per configurar l’expedient.
2) Tipus de contracte
En aquesta contractació únicament es regulen prestacions previstes en l’article 17 de la
LCSP, corresponents a un contracte de serveis.
Les prestacions incloses en els dos lots, no constitueixen una prestació de caràcter
intel.lectual, d’acord amb la Disposició Addicional 41 de la LCSP.
3)

Inclusió de clàusules socials, mediambientals o d’innovació

En aquesta contractació, atenent a les característiques del contracte, s’ha considerat oportú
incloure consideracions socials en els criteris de desempat (clàusula 1.12 del PCAP) i com a
condicions especials d’execució (clàusula 2.2 del PCAP).
4) Divisió en lots de l’objecte del contracte
S’ha dividit la contractació en els lots següents:
Lot 1
Lot 2

Serveis de Monitoratge
Auditories de Ciberseguretat

5) Manca de mitjans
D’acord amb les previsions de l’article 116.4 f) de la LCSP, els mitjans de què disposa la
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius són insuficients per tal de dur a
terme el servei objecte de contractació, motiu pel qual és necessari contractar una empresa
per a dur-los a terme.
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D’acord amb les previsions de l’article 308.2 de la LCSP, en cap cas aquest contracte
suposa la contractació de personal per part de la Diputació de Barcelona, sinó únicament i
exclusiva la contractació de la prestació d’un servei per a les raons exposades a l’Acte d’inici
i per no disposar dels mitjans per portar-lo a terme. A l’extinció del contracte no es produirà
cap consolidació de les persones que hagin realitzat els treballs objecte del contracte com a
personal propi de la Diputació de Barcelona.
6) Procediment
En compliment del que estableix l’art. 116.4 a) de la LCSP, el procediment seleccionat ha
estat un procediment obert, perquè permet presentar oferta a qualsevol licitador interessat,
sempre que compleixi els requisits de solvència exigits en els plecs.
7) Criteris d’adjudicació
LOT 1: Serveis de Monitoratge
Descripció del criteri

Ponderació

Tipus criteri

Preu

70%

Automàtic

Ampliació de la capacitat del sistema SIEM

15%

Automàtic

Formació certificada al personal de la Diputació

15%

Automàtic

La finalitat que es vol aconseguir amb cada un dels criteris és la següent:
 Preu: aconseguir el preu més baix i així la Diputació de Barcelona podrà disposar de
més recursos econòmics per prestar altres serveis als ciutadans i a les entitats locals
del seu àmbit territorial.
D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la fórmula utilitzada en la valoració del criteri
preu és la fixada per a tots els contractes oberts, restringits i negociats que es tramitin
per la Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms i consorcis adscrits al
sector públic de la corporació en què la intervenció sigui assumida per la Intervenció
General de la Diputació i que va ser aprovada pel Decret núm. 6319, de 21 de juny de
2017.
La fórmula garanteix un repartiment equitatiu de les puntuacions entre tots els licitadors,
de manera que es respecta el criteri de proporcionalitat.
 Ampliació de la capacitat del sistema SIEM: millorar l’eficàcia en la detecció d’alertes
de seguretat.
 Formació certificada al personal de la Diputació.
En el apartat 4.6 del PPT s’ha previst una formació continua obligatòria que ha
d’impartir l’empresa. Són accions de conscienciació de caràcter general en matèria de
ciberseguretat i van adreçades a un públic ampli donat que incrementen el coneixement,
comporten una millora contínua sobre la qüestió i per tant, tenen efectes directes per a
la prevenció dels incidents que puguin afectar el funcionament ordinari dels sistemes
d'informació i de les infraestructures de base que la Diputació posa a disposició dels
seus usuaris.
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En canvi, la formació certificada prevista com a criteri d’adjudicació és una formació
especialitzada adreçada al personal de perfil tècnic de la Direcció de Serveis de
Tecnologies i Sistemes corporatius, que els permetrà adquirir coneixements profunds
en matèria de ciberseguretat i administració de riscos, impartida per empreses
certificades per l'ENS en la categoria que correspongui i que ha de facilitar la resposta a
incidents, monitorització d'esdeveniments, anàlisi forense, anàlisi d'indicadors de
compromís, exfiltració de dades o tècniques de suplantació d'identitats, entre d'altres, de
les relacionades amb els requeriments inclosos a l'ENS.
LOT 2. Auditories de ciberseguretat
Descripció del criteri

Ponderació

Tipus criteri

Preu

70%

Automàtic

Augment de les hores de suport i assessorament

15%

Automàtic

Formació certificada al personal de la Diputació

15%

Automàtic

La finalitat que es vol aconseguir amb cada un dels criteris és la següent:
 Preu: aconseguir el preu més baix i així la Diputació de Barcelona podrà disposar de
més recursos econòmics per prestar altres serveis als ciutadans i a les entitats locals del
seu àmbit territorial.
D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la fórmula utilitzada en la valoració del criteri
preu és la fixada per a tots els contractes oberts, restringits i negociats que es tramitin
per la Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms i consorcis adscrits al
sector públic de la corporació en què la intervenció sigui assumida per la Intervenció
General de la Diputació i que va ser aprovada pel Decret núm. 6319, de 21 de juny de
2017.
La fórmula garanteix un repartiment equitatiu de les puntuacions entre tots els licitadors,
de manera que es respecta el criteri de proporcionalitat.
 Augment de la bossa d’hores: aportarà més capacitat i rapidesa en la resolució de les
vulnerabilitats detectades.
 Formació certificada al personal de la Diputació. En relació als requeriments
inclosos en el PPT com a formació contínua (apartat 4.6) tenen relació i estan
orientades com a accions de conscienciació en matèria de ciberseguretat que es
consideren necessàries i de caràcter general adreçades a un públic ampli, donat que
abunden en la generació de coneixement, la millora contínua sobre la qüestió, per tant,
tenen efectes directes sobre la seva prevenció. Pel que fa a la seva inclusió com a
criteris de valoració, es degut a l'especificitat i al target tècnic també especialitzat en la
matèria de ciberseguretat, formació que es recomanada per l'ENS.
8) Dades econòmiques del contracte
Els conceptes que integren el valor estimat del contracte són els següents:
Vigència inicial:

2 anys

214.434,06 €

Pròrroga:

2 anys

214.434,06 €
Valor estimat

428.868,12 €
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Lot 1 – Serveis de Monitoratge
Serveis de Monitoratge (cl. 4 PTT) - vigència inicial 2 anys

112.072,54 €

Pròrroga 2 anys

112.072,54 €
Valor estimat Lot 1

224.145,08 €

Lot 2 - Auditories de Ciberseguretat
Auditories de Ciberseguretat (cl. 4 PTT) - vigència inicial 2 anys

102.361,52 €

Pròrroga 2 anys

102.361,52 €
Valor estimat Lot 2

204.723,04 €

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat biennal (2 anys)
desglossat és el següent:
Pressupost IVA exclòs
214.434,06 €

21% IVA
45.031,15 €

El pressupost que correspon a cada lot és el que segueix:
̵ El pressupost base del LOT 1 (Serveis de Monitoratge), és per un import màxim
biennal de 112.072,54 €, més 23.535,23 € en concepte de 21% d’IVA, d’acord amb
les previsions de la clàusula 4 del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).
̵ El pressupost base del LOT 2 (Auditories de Ciberseguretat), és per un import
màxim biennal de 102.361,52 €, més 21.495,92 € en concepte de 21% d’IVA, d’acord
amb les previsions de la clàusula 4 del PPT.

i s’ha fixat d’acord amb el detall següent:
Lot 1. Serveis de Monitoratge
90.235,54 €

Costos directes (CD)
- Despesa de programari i maquinari
- Despesa de personal

60.000,00 €
30.235,54 €
13.535,34 €

Costos indirectes (CI)
- Despeses generals de l’empresa 15% del CD
Benefici empresarial (8% del CD+CI)

13.535,34 €
8.301,66 €
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Lot 2. Auditories de Ciberseguretat
82.416,68 €

Costos directes (CD)
- Despesa de programari i maquinari
- Despesa de personal

32.000,00 €
50.416,68 €
12.362,50 €

Costos indirectes (CI)
- Despeses generals de l’empresa 15% del CD
Benefici empresarial (8% del CD+CI)

12.362,50 €
7.582,34 €

En relació al càlcul de costos realitzat per fitxar el preu base de licitació, s’han seguit els
criteris següents:


Els Costos directes (CD) per a aquest contracte s’identifiquen a partir de les
despeses de personal, el maquinari o programari dedicat, desplaçament, així com el
cost de connectivitat necessària per a l'execució del servei. En concret, i pel que fa a
les despeses de personal identificades per a cadascun dels perfils indicats, s'han
determinat a través del salari brut, per una jornada laboral en còmput anual de 1.800
hores i tenint en compte el cost corresponent a les quotes a la seguretat social a
càrrec de l’empresa, que s’han estimat en un 35% (de mitjana).



Els Costos indirectes (CI) són aquells relatius al funcionament ordinari o general de
l’empresa, com ara els relatius a despeses generals de funcionament, els
d’aprovisionament, els d’administració, els financers, etc. Per calcular els CI s'ha
aplicat un percentatge del 15% sobre la quantitat identificada com a CD.



El Benefici Empresarial (BE) s’ha calculat aplicant un percentatge del 8% sobre la
suma total del CD i el CI.



Pel que fa referència al del personal adscrit, s’ha calculat tenint en compte la base
mínima que determina el XVII Conveni col·lectiu estatal de treball d’empreses de
consultoria i estudis de mercat i de l’opinió pública, de 22 de febrer de 2018, publicat
en el BOE número 57, de 6 de març de 2018, Secció III, pàgina d’inici 26951. A partir
d’aquesta base mínima i pel que fa a alguns dels perfils indicats (degut a
l'especialització requerida) s'ha realitzat una adequació a partir del salari de mercat
vinculada al perfil indicat. El referit conveni no fixa cap desagregació per gènere,
motiu pel qual els salaris seran idèntics amb independència de que el treball sigui
executat per un home o una dona, existint únicament diferències com a
conseqüència de les diferents antiguitats dels treballadors.



Tot i això, els licitadors gaudeixen de total llibertat per realitzar la proposta que
considerin més adient, dins del pressupost del contracte i respectant els
requeriments definits per a aquesta prestació, recollits en els plecs que regulen
aquesta contractació.

9) Condicions mínimes de solvència i altres requeriments exigits per presentar-se a la
licitació o per executar el contracte
Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per presentar-se a la licitació
s’han fixat de manera proporcional tenint en compte l’objecte i el pressupost del contracte i,
alhora, que es pugui donar compliment a les previsions del plec de prescripcions tècniques i
del plec de clàusules administratives particulars.
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Concretament, s’ha previst que les empreses han d’acreditar els requeriments mínims
següents:
En cas de presentar-se als dos lots, s’haurà d’acreditar la suma de l’import mínim de cada
lot
Requeriments exigits

Solvència
econòmica

Solvència
tècnica

Comentaris

Import mínim anual de volum de negocis,
en algun dels darrers tres exercicis
finalitzats (IVA exclòs)
 LOT 1: 84.054,40 €
 LOT 2: 76.771,13 €
S’han mantingut els imports
previstos en el reglament per
considerar-ho adequat per a
Relació dels principals serveis o treballs
l’execució del contracte
d’igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte, per un
import anual mínim, en algun dels darrers
tres exercicis finalitzats (IVA exclòs)
 LOT 1: 39.225,39 €
 LOT 2: 35.826,53 €

Així mateix, les empreses hauran d’acreditar els requeriments mínims següents:
Lot 1 – Serveis de Monitoratge

Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 de la
LCSP, els mitjans personals següents:
 Un (1) referent tècnic (cl.5.1.6 PPT)

Compromís
d’adscripció
de mitjans
personals

Amb un minin de dos anys d’experiència
en treballs de monitoratge
Personal mínim necessari
es
destinarà
a
 Tècnics: l'empresa contractista haurà de que
l’execució
del
contracte
disposar d’un mínim de sis (6) tècnics (cl.
amb experiència i formació
5.1.6 PPT)
en els àmbits relacionats
Amb un minin de dos anys d’experiència, amb l’objecte del contracte
(cada un dels tècnics) en treballs
monitoratge
L’acreditació de l’experiència s’acreditarà
mitjançant, curriculum vitae estàndard europeu
EuroPass.
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Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, els mitjans materials que indicarà
mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre els següents:
-Sistema de gestió de la seguretat de la informació per als Serveis de Monitoratge
Mitjà d’acreditació:
 Certificació ISO/IEC 27001 (Information technology-Security techniques-Information
security management systems–Requirements), o els requisits equivalents per a
obtenir-la.
El motiu per demanar aquesta certificació està basat en que es tracta de l’estàndard
més important amb relació a la seguretat de la informació, assegura que el
contractista segueix la norma i es minimitzen els riscos per garantir la
confidencialitat, integritat i disponibilitat. Aquesta certificació es sol·licita per
definició en tots aquells serveis que afecten a manteniments relacionats amb
seguretat.
 Certificat vigent en l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) Nivell Mig.
El motiu per demanar aquesta certificació es basa en el fet que els sistemes
d’informació corporatius estan declarant a l’ENS com a nivell mig i, tal com es recull
a les guies, pel que fa a la relació amb tercers, cal exigir aquest nivell de
certificació.
-Disposar d’un Centre d’Operacions de Seguretat (SOC) amb Equip de Resposta a
Incidents que sigui membre de FIRST (Forum of Incident Response and Security
Teams)
Mitjà d’acreditació:
El mitja d'acreditació es valida via consulta a través d'un dels portals següents:
https://www.csirt.es/index.php/es/miembros
https://www.first.org/members/map#country%3AES
Lot 2 - Auditories de Ciberseguretat
Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 de la
LCSP, els mitjans personals següents:

Compromís
d’adscripció
de mitjans
personals

 Un (1) referent tècnic (cl.5.1.6 PPT)
Amb un minin de dos anys d’experiència
en projectes de ciberseguretat
Personal mínim necessari
es
destinarà
a
 Tècnics: l'empresa contractista haurà de que
l’execució
del
contracte
disposar d’un mínim de tres (3) tècnics
amb experiència i formació
(cl. 5.1.6 PPP)
Amb un minin de dos anys d’experiència en els àmbits relacionats
(cada un dels tècnics) en tasques de amb l’objecte del contracte
ciberseguretat
L’acreditació de l’experiència s’acreditarà
mitjançant, curriculum vitae estàndard europeu
EuroPass.
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Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, els mitjans materials que indicarà
mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre els següents:
- Sistema de gestió de la seguretat de la informació per a les Auditories de
Ciberseguretat
Mitjà d’acreditació:
 Certificació ISO/IEC 27001 (Information technology-Security techniques-Information
security management systems–Requirements), o els requisits equivalents per a
obtenir-la.
El motiu per demanar aquesta certificació està basat en que es tracta de l’estàndard
més important amb relació a la seguretat de la informació, assegura que el
contractista segueix la norma i es minimitzen els riscos per garantir la
confidencialitat, integritat i disponibilitat. Aquesta certificació es sol·licita per
definició en tots aquells serveis que afecten a manteniments relacionats amb
seguretat.
10) Condicions especials d’execució
Es preveuen diferents condicions especials d’execució relatives a aspectes socials, laborals i
d’igualtat de gènere respecte els treballadors adscrits a l’execució del contracte als efectes
de poder exigir al contractista, si es considera necessari, que acrediti el seu compliment,
especialment les obligacions relatives al compliment del pagament del salari, ja que en cas
de denúncia dels representants dels treballadors pot ser causa de resolució contractual
d’acord amb les previsions dels articles 211.1.i) i 212.1.2n paràgraf de la LCSP.
Aquestes condicions estan previstes en el Recull de Clàusules Socials aprovades per Decret
de Presidència de la Diputació de Barcelona de 12 de juny de 2017 i, encara que no afectin
el resultat final de la prestació, es considera que estan vinculades a l’objecte del contracte,
en virtut del que disposa l’article 202.1 de la LCSP en relació a l’article 145.6 i d’acord amb
la Resolució 51/2019 del Tribunal Català de Recursos Contractuals que fa una interpretació
àmplia del concepte “vinculació a l’objecte del contracte”.
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, en aquesta contractació es preveuen les condicions
especials d’execució següents:
Condició especial

Finalitat

L'empresa contractista ha de garantir l'afiliació,
l'alta i el pagament de les cotitzacions de la
Seguretat Social de les persones treballadores
destinades a l'execució del contracte. Aquesta
obligació s’estendrà a tot el personal Garantir el respecte dels drets laborals bàsics
subcontractat pel contractista principal destinat a
l’execució del contracte (en el cas que s’hagi
previst a la clàusula 2.11).
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L’empresa contractista ha de garantir el
pagament en temps i forma dels salaris del
personal adscrit al contracte. A efectes de
comprovació, el contractista haurà de remetre a Garantir el respecte dels drets laborals bàsics
l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti,
una declaració en què constin les dades que
permetin comprovar aquest compliment
L’empresa contractista ha de garantir que el
salari de les persones adscrites a l’execució del
contracte siguin iguals per a dones i homes en
aquelles
categories/grups
professionals Garantir el respecte dels drets laborals bàsics
equivalents. A efectes de comprovació, el i erradicar la discriminació que pateixen les
contractista haurà de remetre a l’òrgan de dones en diversos àmbits.
contractació, quan aquest ho sol·liciti, una
declaració en què constin les dades que
permetin comprovar aquest compliment
Complir amb la normativa vigent sobre
protecció de dades en els termes
L’empresa es sotmet a la normativa nacional i
previstos en el RD 14/2019, 31 d’octubre,
de la Unió Europea en matèria de protecció de
pel que s’adopten mesures urgents per
dades. Aquesta obligació es considera
raons de seguretat pública en matèria
essencial.
d’administració digital, contractació del
sector públic i telecomunicacions.
11) Durada del contracte i possibles pròrrogues
S’ha previst una durada de dos (2) anys amb possibilitat de pròrroga fins a un màxim de 4
anys.
Es preveu un període de durada inicial de dos anys, període mínim durant el qual es podrà
valorar el nivell del servei prestat. En el cas que aquest servei prestat sigui òptim es
prorrogarà per 2 anys més.
12) Termini per adjudicar el contracte
L’adjudicació del contracte s’ha de realitzar en el termini de 2 mesos previst en l’article 158
de la LCSP.
13) Constitució de garantia provisional
En aquesta contractació no s’exigeix la presentació de garantia provisional.
14) Constitució de garantia definitiva
En aquesta contractació s’exigeix la presentació de la garantia definitiva en els termes que
preveu l’article 107 de la LCSP.
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15) Termini de garantia del contracte
En aquesta contractació no s’ha previst cap termini de garantia, atès que el servei s’esgota
amb la prestació.
16) Revisió de preus
En aquesta contractació no es preveu revisió de preus en els termes que preveu l’article 103
de la LCSP.
17) Penalitats
S’ha fixat un import diferent a les previsions que estableix l’article 193.3 de la LCSP, atès
que es considera insuficient com a mesura dissuasiva per aconseguir que el contractista
compleixi el termini total previst en el contracte.
18) Cessió del contracte
En aquesta contractació es permet la cessió del contracte en els termes que preveu l’article
214 de la LCSP.
19) Subcontractació del contracte
En aquesta contractació es permet la subcontractació del contracte en els termes que
preveu l’article 215 de la LCSP.
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