CONTR/2019/235

DOCUMENTACIÓ PREPARATÒRIA DE LA LICITACIÓ
INFORME DE NECESSITAT I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
(Serveis d’implantació de 4 mòduls de Sucess Factor)
1.- Naturalesa i extensió de les necessitats
1.1 Naturalesa de les necessitats
Es contracta els serveis d’implantació de 4 mòduls de Sucess Factor
1.2. Extensió de les necessitats
a) Valor estimat i pressupost de licitació
Valor estimat
El valor estimat global de la licitació ascendeix a 230.000,00 €, abans d’IVA.
En aquest valor no s’ha contemplat import per possibles pròrrogues del contracte ni import per
atendre supòsits específics de modificació contractual no previstos a la LCSP.
Pressupost de licitació
El pressupost de licitació global és el que es detalla a continuació:

Implantació de 4 mòduls de
Sucess Factor

230.000 €
48.300 €

IVA 21 %:
Total (IVA inclòs):

278.300€

Pressupost desglossat (costos directes, indirectes i altres):
Import desglossat de licitació
Implantació de 4 mòduls de
Sucess Factor
Despeses generals (13%)
Benefici industrial (6%)

186.300 €
29.900 €
13.800 €

SUB-TOTAL

230.000 €

IVA 21%
TOTAL

48.300 €
278.300 €

b) Termini d’execució del contracte
Atenent a la naturalesa i característiques del servei que es pretén contractar en el marc d’aquest
procediment, s’estableix un termini d’execució de 8 mesos.
2.- Idoneïtat de l’objecte i contingut per satisfer-lo
FGC vol iniciar un projecte de Success Factors (SFSF) que té per objecte donar resposta a la
necessitat de disposar d’una eina estratègica de gestió per a la direcció de persones. La funció de la
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direcció de persones va més enllà de l’automatització dels processos, la reducció dels costos i
l’acompliment, encaminant-se a impulsar les decisions que faran créixer l’empresa. FGC necessita
una solució que ajudi a prendre decisions de personal bassades en una vista de 360 graus de cada
persona.
Aquesta contractació té per objecte descriure els requeriments funcionals i tècnics bàsics pel correcte
disseny, construcció i implementació d’un sistema de gestió HCM basat en el Software de SAP SFSF,
que permeti facilitar, millorar i controlar tots els processos relacionats amb el departament de HR de
FGC.
Dintre del abast d'aquest projecte es tindrà com requeriments mínims la implantació de mòduls
següents:
•
•
•
•

Recruiting
Onboarding
Performances & Goals
Learning

És important destacar que el paquet de llicencies corresponents a SFSF queda fora del abast
d’aquesta licitació i serà licitat de forma independent.
Totes les especificacions que es detallen en el plec de condicions generals i requisits tècnics, no
tenen caràcter exhaustiu ni limitador, de manera que qualsevols altres elements que l’empresa que
liciti consideri convenient per tal de millorar aquestes condicions, haurà d’estar inclòs o especificat en
l’oferta presentada i seran valorats.
És un requisit indispensable per FGC que totes les tasques que es realitzin a nivell de configuració
durant aquest projecte siguin compatibles i reutilitzables en el futur desplegament de noves
funcionalitats/mòduls de SFSF.
En tot el que no s’especifica al plec tècnic, l’adjudicatari haurà d’acomplir l’especificat al plec de
prescripcions tècniques generals de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i a les normatives
d’obligat acompliment i higiene en el treball.
Addicionalment al projecte d’implantació, es deixa a criteri dels licitadors la possibilitat d’oferir, en
concepte de valor afegit, una bossa d’hores addicional per a la realització dels evolutius identificats un
cop posat en marxa la solució. Aquesta bossa d’hores formarà part del contracte inicial sense un cost
addicional al preu licitat.
3.- Incorporació de condicions socials, mediambientals i d’innovació
Atenent a les condicions de la licitació, aquest contracte no és susceptible d’incorporar condicions
d’aquest tipus.
4.- Justificació de l’elecció del procediment
Aquest contracte es licitarà mitjançant un procediment OBERT subjecte a regulació harmonitzada,
segons el descrit a l’article 21 i a l’article 156 i següents de la llei de contractes del sector públic de
9/2017.
5.- Criteris de solvència
5.1. Criteris de solvència tècnica/ professional
a) La solvència tècnica de l’empresa serà acreditada a través de la relació dels serveis realitzats
en projectes de SFSF. En concret, l’empresa haurà d’acreditar:
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• Experiència en més de 100 mòduls implantats.
• Experiència en SAP CLOUD PLATFORM.
• Experiència d’implantació en els diferents mòduls:
o Recruiting Management (mínim 10 experiències)
o Recruiting Marketing (mínim 3 experiències)
o Recruiting Posting (mínim 3 experiències)
o Onboarding (mínim 3 experiències)
o Performance & Goals (mínim 10 experiències)
o Learning (mínim 10 experiències)
• Acreditar més de 40 Certificacions en vigor de SFSF a nivell d’empresa licitadora
L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de l’aportació dels certificats de correcte execució o, a
manca d’aquests, per aquella documentació que, a criteri d’FGC, acrediti aquest compliment
(contractes, etc.)
b) Els licitadors hauran de descriure per cada perfil professional requerit els anys d’experiència,
titulacions, metodologies i tecnologies sobre les que s’ha de ser expert adjuntant CV amb
nom i cognoms dels següents perfils:
•

•

1 Cap de projecte
• Un mínim de 10 anys d’experiència en projectes de recursos humans en
tecnologia SAP.
• Un mínim de 5 anys d’experiència liderant projectes de SFSF.
2 Consultor per mòdul
• Haver realitzat 3 projectes de les mateixes característiques en el mòdul
que implantarà.

5.2.- Criteris de solvència econòmica/financera
Els criteris de solvència econòmica/financera, s’acreditaran pels següents mitjans:
-

El patrimoni net que reflexa els comptes anyals ha de ser superior a 2/3 parts del capital
social.

-

El volum de facturació anual de l’empresa pel mateix objecte del contracte, no podrà ser
inferior en el millor dels tres últims exercicis, a una vegada i mitja el valor anual estimat del
present contracte.

-

Els saldos dels proveïdors han d’acomplir amb allò determinat en la Llei de morositat respecte
al període de pagament

La solvència econòmica i financera de l’empresari es podrà acreditar pels mitjans assenyalats
següents:
Declaracions d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència d’una assegurança
d’indemnització per riscos professionals.
Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o Registre Oficial que correspongui. Els empresaris
no obligats a presentar els comptes en els registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu
d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
Declaració sobre el volum global de negoci, en l’àmbit concret del contracte, referit com a màxim als
tres darrers exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de
l’empresari, en la mesura en que disposi de les referències de l’esmentat volum de negoci.
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6.- Criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació previstos per aquesta licitació es ponderen en:
- criteris sotmesos a l’aplicació de judicis de valor: 20%
- criteris automàtics: 80%
El desglossament dels criteris és el que es detalla a continuació:

1) Criteris avaluables de forma automàtica – Preu: fins a 40 punts
Els criteris objectius, avaluables de forma automàtica, fins a un màxim de 40 punts, s’aplicaran
respecte l’oferta econòmica. En aquest sentit, els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa
respecte al pressupost de licitació.
Al licitador que iguali el pressupost de licitació, obtindrà zero punts.
L’oferta més baixa, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, això és 40 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la
següent fórmula:

Millor oferta (més econòmica)
__________________________ x 40 = Puntuació oferta
Oferta
2) Criteris tècnics objectius: fins a 40 punts
2.1) Puntuació en funció de les certificacions dels membres del equip de treball (10 punts)
Es valorarà per certificació vigent dels consultors de cada mòdul:
Mòdul
Recruiting

Criteri valoració

Certificat vigent en
Recruiting
Management
Certificat vigent en
Recruitng Marketing
Onboarding
Certificat vigent en
Onboarding
Performance Certificat vigent en
& Goal
Performance & Goal
Learning
Certificat vigent en
Learning
Puntuació total

Punts
1 punt per cada consultor
principal del mòdul que tingui el
certificat
1 punt per cada consultor del
mòdul que tingui el certificat
1 punt per cada consultor del
mòdul que tingui el certificat
1 punt per cada consultor del
mòdul que tingui el certificat
1 punt per cada consultor del
mòdul que tingui el certificat

Puntuació
màxima
2

2
2
2
2
10

2.2) Puntuació en funció del percentatge de dedicació dels membres principals del equip de
treball (26 punts):
-

Hores de cap projecte respecte de les hores totals del projecte (implantació dels 4 mòduls) 6
punts pel licitador que ofereixi una millor relació, 5 pel segon i així fins a 1 punt La puntuació
mínima serà d’1 punt.
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-

Hores de consultor per mòdul respecte a hores totals del mòdul a implantar -> 5 punts per
mòdul (Recruiting, Onboarding, Performance & Goal, Learning) pel licitador que ofereixi una
millor relació, 4 pel segon i així fins a 1 punt. La puntuació mínima serà d’1 punt.

Donat que el projecte contempla la implantació de 4 mòduls, el màxim de punts a obtenir en aquest
apartat serà de 20 punts.

2.3) Millora de terminis de desenvolupament del projecte: (4 punts)
Es valorarà la incorporació de millores que el licitador plantegi respecte als requeriments contemplats
al present plec. Si aporta metodologies, eines o sistemes de desenvolupament que puguin reduir el
termini de desenvolupament del projecte respecte dels 8 mesos d’execució(1 punt per cada setmana
fins a un màxim de 1 mes).
3) Criteris sotmesos a judici de valor: fins a 20 punts
3.1) Puntuació de la proposta de gestió de projecte (6 punts):
o

o

o

o

o

o

Pla de treball: Es valorarà amb 1 punt el pla de treball que sigui adequat al termini del
contracte, coherent amb les tasques i proporcional amb l’assignació de recursos.
Al pla que no asseguri aquests tres criteris (adequació, coherència i proporcionalitat),
no se li assignarà puntuació.
Documentació: Es valorarà amb 1 punt la proposta que asseguri la documentació
necessària per assegurar el control mitjançant paràmetres objectius.
La proposta que no asseguri aquests criteris, no es puntuarà.
Formació a usuaris: Es valorarà amb 1 punt la organització i l’estructura de la
formació específica a cada un dels mòduls,
La proposta que no asseguri aquests criteris, no es puntuarà.
Seguiment: Es valorarà amb 1 punt la proposta que asseguri un alt nivell de qualitat
en el seguiment del projecte.
La proposta que no asseguri aquests criteris, no es puntuarà.
Control de qualitat: Es valorarà amb 1 punt la proposta que presenti un sistema de
control de qualitat de les tasques que permeti identificar desviacions i aportar
solucions efectives.
La proposta que no asseguri aquests criteris, no es puntuarà.
Gestió del canvi: Es valorarà amb 1 punt la proposta que inclogui les tasques
necessàries per asseguri un alt nivell de qualitat en el seguiment del projecte.
La proposta que no asseguri aquests criteris, no es puntuarà.

3.2) Puntuació de la metodologia proposada de gestió de projecte (8 punts):
Es valorarà la proposta de metodologia que presenti prototipus per cada un del mòduls que ajudin a
l’èxit del producte final. S’atorgarà 1 punt per mòdul si queda identificat a la metodologia la
presentació de prototipus per a la seva validació i 2 punts per mòdul si es detalla en que consisteixen
cada un dels prototipus.
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3.3) Puntuació de la qualitat de la memòria descriptiva (6 punts)
o Estructura de la memòria (2 punts)
Es valorarà en 2 punts al licitador que presenti una memòria descriptiva ben
estructurada per cada uns dels mòduls a implantar.
Es valorarà amb 1 punts si la memòria descriptiva presenta estructura global i
identifica els diferents mòduls de forma general.
Si la memòria descriptiva no presenta una estructura clara, no es puntuarà.
o

Comprensió del requeriments (4 punts)
Es valorarà en 1 punt per mòdul al licitador que presenti una memòria descriptiva on
demostri clarament la comprensió dels requeriments de cada mòdul identificant la
complexitat.

7.- Justificació insuficiència de mitjans
Es fa necessari la contractació del servei a un equip funcional i tècnic, amb un potencial de
coneixement ampli en els diferents mòduls a implantar de l’eina SFSF. Els recursos propis d’FGC són
limitats, d’aquí la contractació externa que es proposa.
8.- Decisió de no dividir en lots
Aquesta licitació es composa d’un sol lot, essent les prestacions a contractar un tot que ha de ser
tractat de forma conjunta i global. La divisió en lots podria comportar el tractament dels diferents
elements que composen l’objecte de forma diferenciada i no integrada, afectant a l’objectiu i finalitat
del projecte, així com a la visió integradora i global que precisen els treballs descrits.
9.- Aspectes pressupostaris
9.1. Àrea Pressupostària 764
9.2. Concepte pressupostari Inversió
9.3. Partida pressupostària
- Natura comptable/ Ordre: 610960
- Dotació: 230.000,00 €
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