Memòria justificativa i proposta de contracte menor
Dades de l’àrea sol·licitant
Àrea sol·licitant: Subdirecció de Tecnologia i Serveis
Nom : Marta Arderiu Prat
Dades de l’àrea receptora
Àrea gestora de l’expedient de contractació: Àrea d’Organització del Consorci AOC
Objecte (descripció detallada):
Desenvolupament d'interfícies i prova de concepte pel nou sistema de registre presencial
pel servei idCAT ubicat al núvol.

El procés de registre implica diversos actors interns i externs a AOC, amb les seves fonts
de dades que caldrà integrar per diversos motius des de l’identificació dels operadors de
registre o el registre administratiu de la sol·licitud. En concret, cada fase inclourà com a
mínim:
-

Identificació d’usuaris: a partir de la informació d’operadors recollida a través de les
identificacions i designacions realitzades per les Enitats de Registre davant del
servei de Certificació Digital. Aquesta informació es troba a l’aplicació EACAT del
Consorci AOC, que disposa d’un mecanisme de missatgeria de identificació (IDP), i
al sistema del Prestador de Serveis de Certificació (PSC).
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Especificació d’interfícies i missatgeria per la creació d’un nou portal de registre presencial
pel servei idCAT (pels productes idCAT Certificat i idCAT mòbil en un sol lloc) ubicat al
núvol i que ha de permetre el procés de registre presencial de forma completament
electrònica i, a més, ha de reunir, des del disseny, elevats requisits de disponibilitat i
seguretat. La volumetria actual de sol·licituds del servei idCAT Certificat és d’unes 1000
peticions al dia. Les responsabilitats funcionals del portal unificat de registre presencial
resumides de forma gràfica són:

-

Creació Document: document XML estructurat de les sol·licituds sobre un o més
mecanismes (productes) de identitat (idCAT Certificat o idCAT mòbil). XML general
incorporat dins d’un PDF amb una visualització de textos legals i de les dades
incorporades al XML. Document separable en N XMLs específics de sol·licitud per
enviar a cada Proveïdor de Serveis (en endavant, PSs). Valorar la necessitat de fer
integracions amb sistemes que ja tenen dades per omplir part de la sol·licitud o fer
validacions (Consulta de dades als serveis d’identitat de la Direcció General de la
Policia mitjançant el servei VIAOBERTA del Consorci AOC).

-

Signatures/evidències: incorporades nivell de tot el document amb mecanismes de
signatura per l’Operador de registre presencial (en targeta o segell) i l’usuari
(mecanisme biomètric o equivalent). També signatures amb segell electrònic
incorporades als subdocuments per enviar a cada PS amb referències al tràmit
inicial i que s’utilitzaran com a evidències de sol·licitud pel PS.

-

Incoació: registre administratiu d’entrada de la sol·licitud a través del servei MUX del
Consorci AOC. Integració amb PSs (Servei SCD i idCAT mòbil) i enviament de les
evidències parcials (subdocuments) a cadascun. Integració amb un servei
d’emmagatzematge al núvol dedicat i a especificar en la prova de concepte.
Integració amb una eina de tiqueting (JIRA) de peticions de identitat pel seguiment
de la sol·licitud.

Per l’exposat, es requereix la definició de les interfícies entre els components i una prova
de concepte pels que se sol·liciten els següents serveis:



Anàlisi i disseny funcional: per la incorporació al procés de sol·licitud presencial de
l’idCAT (certificat i mòbil), d’una evidència d’identificació del ciutadà i de l’arxiu
electrònic amb una implementació que compleixi el marc normatiu d’aplicació.
Anàlisi i disseny tecnològic i de seguretat: de les integracions amb el Prestador de
Serveis de Certificació (PSC) tenint en compte el marc jurídic aplicable (ENS nivell
alt, emissió de certificat idCAT d’acord a EIDAS, etc..). Anàlisi de disponibilitat i
contingències dels components del procés de sol·licitud per tal de fer un disseny de
procés de sol·licitud que sigui resistent a les fallades d’aquests components.

Es valorarà com a millora:
 Es valorarà que la prova de concepte es faci amb una integració amb una eina
d’identificació o signatura biomètrica per generar document evidència de sol·licitud
presencial que sigui conforme a normativa aplicable (p.ex. eIDAs o ENS).
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En concret i com a mínim:
 Anàlisi d'impacte de la incorporació de les evidències d’identificació i la seva
custòdia.
 Definició i disseny dels formats de fitxers i evidències a generar així com la
missatgeria d'intercanvi de dades amb els PSs.
 Disseny de la infraestructura al núvol pel servei amb la part de custòdia d’evidències
en base a serveis d’allotjament reals com AWS o Azure de MS amb ENS nivell alt.
 Prova de concepte d’implementació al núvol amb lliurament del codi per construir-lo
i el detall dels costos dels serveis al núvol per les volumetries definides.

Justificació de la necessitat a satisfer:
Cal adaptar l’aplicació de registre presencial de les dades personals per l’emissió del
producte idCAT Certificat del Consorci AOC a les modificacions legals i evolucions
tecnològiques:


Legals: les Lleis 39 i 40/2015 pel que fa a l’obligació de la tramitació digital, la
necessitat que la documentació sigui electrònica i la no aportació de la fotocòpia del
DNI. El nou web haurà de incorporar mitjans per no haver de sol·licitar la fotocòpia
del DNI (mitjançant Via Oberta), així com la signatura biomètrica del full de recepció
dels productes i incorporarà el registre electrònic d’entrada i sortida.



Tecnològiques: millores de disponibilitat, escalabilitat, accessibilitat i la unificació
amb el registre del producte idCAT Mòbil dins del mateix web i procés de registre.

En relació als hipotètics problemes de les empreses a que les empreses puguin presentar
les seves ofertes degut a l’actual estat d’alarma, cal dir que des del Consorci AOC no tenim
constància de cap impediment de les empreses que ofereixen aquests serveis a presentarse a cap licitació.

Justificació de la insuficiència de mitjans:
Amb els recursos tècnics, materials i humans disponibles per exercir les competències del
Consorci AOC, no es poden dur a terme, per tant, s'ha de contractar, el servei extern per
cobrir les tasques a desenvolupar vinculades al desenvolupament d'interfícies i prova de
concepte pel nou sistema de registre idCAT al núvol.
Justificació que no s’està alterant l’objecte del contracte:
No s’està alterant l’objecte del contracte atès que el contracte comprén de forma integral
totes les activitats necessàries per a la finalitat de l’objecte del contracte, no es tracta d’un
servei de tracte successiu ja que s’esgota amb aquesta prestació i tampoc s’ha realitzat
cap altre contracte menor per a la realització d’una prestació amb la mateixa finalitat i
objecte amb anterioritat a aquesta contractació.
Determinació del preu del contracte

Import:

Import total màxim: 14.999€ (iva no inclòs), 3.150,70€ (IVA), 18.148,79€ (IVA inclòs)

Termini d’execució:
Des de l’aprovació de la despesa fins a 31 de desembre de 2020
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Any: 2020 Posició pressupostària: D/680000200/5320/0000

Lloc de lliurament/prestació del servei:
Oficines de l'adjudicatari.
Criteris de valoració de les ofertes:

Les ofertes s’avaluaran de la següent manera:
1) Proposta econòmica (40 punts)
- Per valorar l’oferta econòmica s’aplicarà la fórmula següent, amb els imports sense IVA:

2) Proposta detallada de serveis (40 punts)
a) Metodologia d’anàlisi i disseny dels Serveis requerits a nivel de seguretat i funcional (30
punts)
b) Temps d’execució dels Serveis objecte del contracte. (10 punts)
3) Altres millores que permetin millorar l’assoliment dels objectius d’aquest contracte: (20
punts)
- Aportar sense cost una eina d’identificació o signatura biomètrica de sol·licitud registre
presencial per la prova de concepte i fer el registre presencial del Servei idCAT (10 punts)
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- Grau de compliment normatiu de l’eina proposada en relació a disposar d’un certificació
de conformitat del servei d’acord a normativa aplicable (p.ex. eIDAs o ENS) (10 punts)
Ofertes:

Publicitat a PSCP per afavorir la concurrència

Si

No

Forma de presentació d’ofertes:
Les ofertes s’han de presentar telemàticament a través de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, accessible des de la seu electrònica del Consorci AOC.
Termini de presentació d’ofertes:
7 dies hàbils
Justificació de la idoneïtat del proveïdor:
La justificació de l’idoneïtat del proveïdor es farà un cop avaluades les ofertes rebudes
Règim de pagaments

Pagament únic

Si

Pagament fraccionat

Mensual
Bimestral
Altres

No

Altres dades d’interès
Clàusules de confidencialitat/ Deure de guardar secret:
Si

No

Protecció de dades de caràcter personal:

Si

No

Revisat pel Responsable de Seguretat:

Si

No cal

Barcelona, 25 de maig de 2020
La Subdirectora de Tecnologia i Serveis
Marta Arderiu Prat
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Cal que ho revisi el responsable de seguretat si s’està contractant una solució tecnològica
que afecta al nostre catàlelg de serveis o si el contracte fa referència a un servei intern del
Consorci AOC i té afectacions de seguretat.

