7-Febrer-2019

CONVOCATÒRIA D’UNA CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT REFERENT A LA
CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI DE PLATAFORMA BANCÀRIA

1. Ens convocant
Institut Català de Finances (ICF en endavant) – Gran Via de les Corts Catalanes 635 6ª planta
2. Necessitat de la contractació i finalitat de la consulta preliminar
L’ICF està interessat en licitar un contracte de servei de plataforma bancària. Amb la intenció d’analitzar
la situació del mercat i obtenir un coneixement més proper d’aquest, que permeti definir les
característiques tècniques i el procediment de licitació posterior, per a l’adquisició de la solució més
adient per cobrir les seves necessitat, formula aquesta consulta preliminar d’acord amb l’article 115 de
la Llei de Contractes del Sector Públic. La finalitat d’aquesta consulta preliminar del mercat serà la de
poder determinar quines són les diferents possibilitats que ofereix actualment el mercat, i la seva
valoració funcional i econòmica aproximada.
El servei de plataforma bancària que podrà ser objecte de licitació posterior ha d’incloure,
necessàriament, el següent:
a) La configuració, la migració de dades, la integració, la posada en marxa i el suport d’un servei
de plataforma bancària per a la gestió integral i documental de l’activitat creditícia de l’Institut
Català de Finances, així com gran part de la resta d’activitat operativa de funcionament d’una
entitat de crèdit (comptabilitat, reporting, facturació,...).
b) Haurà de donar cobertura a les actuals necessitats i disposar dels mecanismes d’adaptació als
nous requeriments normatius i legislatius que en un futur puguin sorgir.
c) S’haurà d’ofertar en format de programari, com a servei, i ser ofert des d’un centre de
processament de dades amb les corresponents certificacions.
d) Haurà de poder atendre, de forma integral, els requeriments de caràcter operatiu, comptable, de
normativa bancària, documental i informàtic que es puguin produir, des de la sol·licitud d’una
operació de préstec, aval o qualsevulla altra que suposi un risc de crèdit, fins a la seva liquidació
per pagament, o per la gestió de la recuperació d’aquesta en cas d’impagament i execució de
les seves garanties.
L’ICF té previst licitar el contracte del servei de plataforma bancària descrit durant el primer trimestre de
2019.
3. Participants
La present consulta preliminar de mercat és oberta, podent participar totes les persones físiques o
jurídiques interessades en presentar a l’ICF les seves propostes o solucions, i que tinguin capacitat per
realitzar el servei descrit al punt 2 d’aquesta consulta preliminar.
Les propostes dels participants es realitzaran a títol informatiu/il·lustratiu, és a dir, no s’adquireix cap
compromís econòmic per part de l’ICF. Així mateix, les despeses econòmiques derivades de la
participació a la consulta preliminar del mercat seran a càrrec dels propis participants.
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El caràcter informatiu/il·lustratiu de les propostes determina que la seva presentació en aquesta consulta
preliminar de mercat no impedirà la presentació d’ofertes en el moment de la licitació que es convoqui
amb posterioritat.
La participació de les empreses que voluntàriament vulguin oferir informació respecte a la consulta
plantejada, no els hi confereix cap avantatge ni tampoc els hi suposarà cap incompatibilitat futura en el
procediment de licitació, atès que no els hi serà facilitada cap altra informació addicional que no sigui
també incorporada en els corresponents plecs.
4. Protocol d’actuació
Les entitats interessades a participar en les consultes preliminars disposen fins el dia 21 de Febrer
inclusiu per enviar un correu electrònic a l’adreça fortiz@icf.cat, manifestant el seu interès i adjuntant en
un document de no més de dues pàgines amb format PDF la informació que consta en l’annex 1.
Per a qualsevol dubte o pregunta, les entitats s’han d’adreçar al mateix correu electrònic anteriorment
esmentat.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació en aquesta consulta preliminar, l’ICF es
posarà en contacte amb les entitats interessades per tal de concertar entrevistes amb cada participant,
amb la finalitat de veure funcionalitats i funcionament de les respectives eines o plataformes.
Un cop finalitzades les entrevistes amb tots els participants en la consulta, es donarà per finalitzat el
procediment de consulta i es redactaran les actes corresponents a les reunions presencials, les quals
formaran part de l’expedient de la consulta.
Així mateix, l’ICF, amb la informació recopilada i incorporada a l’expedient, elaborarà un informe final del
resultat d’aquest procés que es farà públic a través del perfil del contractant de l’ICF. En aquest informe
final, en la mesura del que sigui possible, s’exposaran les conclusions en termes de rendiments
funcionals, sense menció a cap informació confidencial o solució específica.
6. Confidencialitat
L’ICF en cap cas, durant el procés de consultes, no pot revelar als participants les solucions proposades
pels altres participants, i només l’ICF pot conèixer íntegrament aquestes solucions. L’ICF, així mateix,
es compromet a guardar la confidencialitat requerida, si s’escau, per les entitats consultades, amb el
benentès que no és possible fer declaracions genèriques de confidencialitat i que qualsevol declaració
de confidencialitat ha de respondre al secret comercial o industrial.
7. Altres
Un cop efectuades aquestes consultes preliminars i realitzat i publicat l’informe final, l’ICF es reserva el
dret de convocar o no una licitació posterior per a la prestació del servei objecte d’aquestes consultes
preliminars.
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Annex 1

Nom de l’entitat:
Adreça:
Tipus d’Organització (PIME, gran empresa, cooperativa, consorci...):
Persona de contacte:
Càrrec de la persona de contacte:
Telèfon:
Correu electrònic:
Nom del producte comercial:
Qüestions mínimes a respondre expressament:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La Plataforma Bancària (PB en endavant) és de desenvolupament propi?
La PB és compartida o dedicada i individual per a cada client?
Es dóna el servei amb modalitat SaaS?
On estan ubicats els centres de procés de dades?
Té com a clients ja actualment a entitats de crèdit utilitzant la totalitat de la PB?
Aproximadament, a quantes entitats de crèdit dóna servei?
Quines certificacions de qualitat, seguretat, etc... disposa la plataforma (27001, 9001,...)?
Enumerar les principals funcionalitats (comuns a la majoria d’entitats de crèdit a qui es dóna
servei)
9. Es poden seleccionar les funcionalitats per mòduls?
10. Seria possible una integració amb alguns sistemes propis de l’ICF via API’s?
11. Compleix les exigències regulatòries que demana el Banc d’Espanya i la resta de legislació
bancària europea?
12. Entra dintre del preu del servei l’adequació a la normativa bancària aplicable?
13. Com es poden informar per mitjà del web públic de l’ICF (www.icf.cat), l’activitat principal de l’ICF
es creditícia. No disposa de comptes corrents ni d’altres productes comercials de passiu.
Representa algun problema l’adaptació d’aquesta PB a les característiques de l’ICF?
14. Segons els volums d’activitat de l’ICF, el servei que proposen és una solució que ens pot reportar
avantatges enfront a una solució pròpia a mida? Enumerar els principals avantatges.
15. Tenen procediments ja establerts per tal de que la migració de les dades i transició al servei
(formació, pla d’inici, planificació, etc...) es pugui fer amb les màximes garanties d’èxit?
16. Quines modalitats de pagament tenen establertes? (pagament per ús, fixa, mixta, per mòduls,
etc...)
17. Quins canals de suport disposen pels usuaris actius del servei?
18. Altres consideracions que vulguin realitzar.

