PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA DE LA GESTIÓ I MANTENIMENT DELS
SISTEMES INFORMÀTICS I D E COMUNICACIONS DE L’AJUNTAMENT DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS
1.- OBJECTE
L’objecte del present Plec de Condicions és la definició de les prestacions dels serveis
d’administració i manteniment dels sistemes informàtics, per tal de garantir el nivell de
servei i de prestacions mitjançant la realització de les operacions correctives, normatives,
predictives i preventives que s’escaiguin. Igualment és objecte del present Plec de
Condicions l’establiment de les prestacions de suport organitzatiu necessàries per a
realitzar la prestació del servei integral d’administració de sistemes. En aquest sentit
caldrà contemplar l’enregistrament d’incidències, seguiment de les verificacions i
atencions realitzades, així com la detecció, avaluació i derivació d’aquelles incidències la
solució de les quals, per la seva naturalesa tecnològica, complexitat, etc. Necessitin de la
intervenció de terceres empreses especialitzades.
2.- CONTINGUT DE L’ASSISTÈNCIA
El contingut de l’assistència és la prestació del servei d’administració i manteniment de
sistemes i producció , per tal de garantir-los el nivell de servei i de prestacions mitjançant
la realització de les operacions conductives, correctives, normatives, predictives i
preventives que s’escaiguin, inclòs el suport als usuaris en l’ús dels equips i aplicatius
informàtics propis o declarats estàndard del Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, així
com les prestacions de suport organitzatiu necessàries per a realitzar la prestació del
servei integral d’administració de sistemes.
Per tal de definir d’una manera molt més acurada la natura del servei que caldrà prestar,
exposem els tipus de tasques que al nostre entendre l’adjudicatari haurà de cobrir.
2.1.- Feines diàries i de manteniment
Seran feines diàries i de manteniment totes les que deriven del control, revisió i
manteniments dels sistemes informàtics, així com la resolució dels problemes sorgits en
els sistemes que impedeixin el funcionament normal i correcte dels usuaris de la xarxa del
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Queden incloses en aquestes feines diàries:
•
•
•
•

Actualitzacions programades de programari (sistemes operatius, antivírics,
serveis…).
Administració i manteniment dels serveis (DNS, DHCP, WINS, HTTP, Active
Directory, correu MS Exchange, Terminal Server, etc.)
Seguiment i control de les polítiques de seguretat implementades en els sistemes i
en les bases de dades.
Generació i manteniment de procediments i de protocols d’actuació en front a
problemes detectats en els sistemes, aplicacions, serveis o dispositius hardware.,
així com la generació i manteniment dels protocols d’instal·lació dels sistemes
operatius, bases de dades, aplicatius i serveis.

Tanmateix, caldrà garantir l’assistència tècnica (help desk) als usuaris remotament o
presencialment en l’ús dels equips i aplicacions informàtiques, així com en la realització
de les feines associades a aquest menester. Queden incloses en aquestes feines diàries:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Rebre i enregistrar les incidències reportades pels usuaris a través del telèfon,
correu electrònic o qualsevol altre mitjà, relatives a consultes, problemes, peticions
de canvi o d’altres.
Avaluar l’impacte de les incidències, assignar nivell de criticitat i la seva solució,
remota o in situ.
Solucionar les incidències derivades de les sol·licituds dels usuaris.
Comunicar als usuaris l’estat de la incidència sempre que ho requereixin.
Confirmar als usuaris la solució del problema i la solució adoptada.
Reinstal·lacions remotes de software.
Proves de productes que s’avaluïn per tal d’incorporar-los en producció.
Gestió de processos d’usuari en els servidors d’aplicatius.
Gestió de cues d’impressió en els servidors.
Realització de còpies de seguretat: llançament, revisió, canvi de cintes i
emmagatzemament.
Instal·lació, configuració i suport d’equips informàtics i telecomunicacions (PCs,
PDA, Blackberry, Impressores), quedant incloses en aquest apartat les
instal·lacions per nova dotació o per renovació d’equipaments.
Activació i desactivació de punts de xarxa per tal de connectar o desconnectar
equips informàtics.
Configuració i monitorització d’enllaços inalambrics.
Substitució d’equips avariats per altres que L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
disposi en magatzem, sempre que la criticitat del Servei requereixi intervencions
immediates.
Substitució, instal·lació i configuració de petits perifèrics en equips avariats (teclats,
ratolins, targetes de xarxa, etc.) per altres que L’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès disposi en magatzem.
Recepció i enregistrament de les incidències detectades als sistemes i de les
peticions reportades.
Revisió dels logs dels sistemes (servidors, serveis o aplicacions específiques).
Revisió del estat dels servidors i de les bases de dades (ocupació de disc,
comprovació de serveis operatius, consum de recursos per part del diferents
processos, gestió de les alarmes dels sistemes, disponibilitat dels recursos,
tendències d’us …).
Execució de tasques d’administració procedimentades i documentades.
Revisió i programació de execució de les copies de seguretat.
Monitorització de rendiments i consums dels sistemes.
Monitorització de rendiments, consums, ocupacions i accessos a les bases de
dades.
Administració dels usuaris de la xarxa (altes, baixes i modificacions d’usuaris).
Administració dels perfils d’usuaris en els entorns Windows.
Realització i manteniment de l'inventari d'usuaris i dels sistemes d’informació, així
com les necessitats d’accessos dels usuaris als sistemes.

•
•
•
•
•
•

Control de les mesures de seguretat aplicades d’acord amb el document de
seguretat d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter
Personal.
Control i gestió de les bústies de correu
Realització d’informes setmanals de les principals incidències detectades, mesures
adoptades per la resolució i actuacions de futur envers aquestes incidències.
Definició dels plans de millores anuals i els seus objectius
Administració dels contractes de manteniment amb tercers.
Administració i optimització dels sistemes de comunicacions i els seus costos.

2.2.- Funcions associades al servei
•
•

•
•
•
•

Realització i manteniment del inventari d’actius: servidors, bases de dades,
programari (versions), serveis dels sistemes de L’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, etc.
Creació i manteniment dels diferents plans de contingència establerts per la
direcció de sistemes de L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (copies de
seguretat, recuperació de copia de seguretat, caiguda del sistema o de la base de
dades, rearrancades dels sistemes, bases de dades o serveis, migracions en cas
de catàstrofe, actualitzacions de software…).
Tramitació i seguiment de les intervencions derivades a tercers (contractes de
manteniment).
Estudi i desenvolupament dels projectes acordats amb L’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.
Disseny de propostes per nous projectes o serveis, els quals millorin els sistemes
actuals o solucionin mancances d’aquests.
Realització d’informes periòdics mensuals, amb les ocupacions, rendiments,
previsions de futur dels diferents elements dels sistemes i bases de dades i
qualsevol altre aspecte que pugui ser rellevant per garantir el correcte
funcionament dels sistemes informàtics i/o de comunicacions.

2.3.- Experiència
Per a desenvolupar les feines i funcions associades al Servei d’assistència, objecte del
present contracte, caldrà acreditar, a més, experiència en els aspectes següents:
•
•
•
•

Treballs d'assistència a l’Administració Local, en municipis amb més de 18.000
habitants.
Treballs d'assistència tècnica en programes de l’ERP TAO de l’empresa TSystems
Treballs d'assistència tècnica en entorns de virtualització VMWare ESX/ESXi
Treballs d'assistència tècnica en administració d’usuaris i terminals i configuració
bàsica de sistemes de telefonia IP de Cisco

D’altra banda, la prestació del servei es farà en horari normal, durant la jornada laboral. A
més, el present contracte preveu 30 hores per prestació de serveis en horari no habitual,
de dilluns a diumenge, destinades a intervencions que sigui necessari realitzar per la seva
afectació en el funcionament normal dels usuaris.

L’adjudicatari assignarà de forma permanent a la prestació del servei el personal que sigui
necessari en cada moment per tal d’assegurar l’aconseguiment dels objectius del
contracte. Com a mínim, aquest equip de treball haurà d’estar configurat per un tècnic de
sistemes.
El contractista cobrirà amb suplències de personal competent les absències del tècnic
assignat que es produeixin, en cas de malaltia o vacances, de manera que el servei
objecte del contracte estigui cobert durant aquests períodes.
El contractista està obligat a mantenir i preservar sense cap limitació de temps la
confidencialitat de tota la informació que L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i/o la Llei
orgànica de protecció de dades de caràcter personal defineixin com informació
confidencial.
3.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ I PREU DEL CONTRACTE
Treballs d'assistència tècnica en administració d’usuaris i terminals i configuració
bàsica de sistemes de telefonia IP de Cisco3.1.- El pressupost de licitació és de 40.000 €, IVA

inclòs.
Les ofertes del licitadors hauran de ser a la baixa respecte del pressupost de licitació.

3.2.- El preu del contracte serà el que resulti de l’oferta que realitzi l’empresa que resulti
adjudicatària.
3.3.- L’import pel que finalment s’adjudiqui el contracte inclourà en tot cas l’import total
que haurà de percebre el consultor per a la realització de l’assistència contractada, inclòs
l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit. Específicament, queden incloses en el preu les
càrregues laborals i tributàries de tot tipus (incloent-hi l’IVA).
3.4.- El preu del contracte no serà revisat. En cas d’acordar-se la pròrroga, podran
actualitzar-se els preus d’acord amb l’Índex de Preus al Consum (IPC) general a nivell
estatal interanual dels últims tres (3) mesos anteriors a la conformitat de l’adjudicatari a la
proposta de pròrroga formulada per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
3.5.- El preu que resulti de l’adjudicació es fraccionarà pels mesos de vigència del
contracte i es pagarà contra factura degudament conformada que inclogui l’IVA i que
reuneixi tots i cadascun dels requisits legals i reglamentaris d’aplicació, així com tots
aquells altres que per a la seva tramitació determini o tingui determinats per L’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès.
4.- TERMINI
El contracte tindrà una vigència de UN ANY.
5. CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS
La licitació del negociat per a l’adjudicació de l’objecte de contracte es realitzarà de
conformitat amb els criteris objectius següents:
a) Oferta econòmica (a) ................................................................................................. 0 a 40
Es valorarà de la forma següent:

La valoració per a aquesta millora econòmica serà d’acord amb la següent fórmula:
Vp x Pm / Pe = Valoració Preu
Vp = Valoració màxima preu
Pm = Preu menor de les ofertes presentades
Pe = Preu empresa
Serà considerada com a desproporcionada o temerària la baixa de tota proposició econòmica el
percentatge de la qual excedeixi en deu unitats o més la mitjana aritmètica dels percentatges de
baixa de totes les proposicions presentades. En aquest cas, es sol·licitarà informació a tots els
licitadors que incorrin en aquesta circumstància i l’assessorament del servei tècnic corresponent. Si
finalment recau l’adjudicació a favor d’un empresari inicialment incurs en presumpció de temeritat, li
serà exigida una garantia del 20 % de l’import d’adjudicació

b) Oferta tècnica............................................................................................................. 0 a 60
La valoració de l’oferta tècnica estarà composada per els criteris discrecionals següents:
b.1) Valor tècnic de l’oferta ............................................................................ 0 a 20
Es puntuarà tenint en compte: la metodologia i els procediments, el sistemes
de control econòmic, temporal i de la qualitat, les solucions tècniques, l’Acord
de Nivell de Servei, de forma que es garanteixin els idonis nivells de qualitat,
cost i temps de resposta.
b.2) Millores ...................................................................................................... 0 a 20
Descripció de les millores aportades per les empreses ofertants. Aquestes
Indicaran les prestacions que ofereix que no estiguin especificades o demandes
en el plec i que consideri rellevants per un millor desenvolupament del servei.

Total puntuació ........................................................................................... 0 a 100
6. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte amb l’adjudicatari/s haurà de formalitzar-se en el termini d’una setmana des de la
comunicació de l’adjudicació.

