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PRESCTPCTONS rÉCnrqUeS pER AL SERVEI DE
MANTENIMENT DE LA PLATAFORMA DE TRAMITACIó DE FACTURES
ELECTRÓNIQIJES GEELH

PLEC DE

1.

OBJECTE DEL CONTRACTE

Constitueix l'objecte del present plec de cond¡cions técniques la contractació

del servei de manteniment de la plataforma de tramitació de factures
electróniques GEELH utilitzada a l?juntament.
La codiflcació corresponent de la nomenctatura de la Classificació de productes
perActivitats 2008 (CPA-2008) és ta següent: 62.01.11

2. DESCRIPCIó GENERAL
Amb carácter enunciatiu
següents:

.

DELS SERVEIS A REALITZAR

i no limitat, les característiques del servei són les

Servei de suport:
o Administració de la plataforma GEELH:
' Administraciód,usuaris
. Parametrització de la plataforma
. Configuració de les connexions i interfícies
' Documentació funcional i actualització dels manuals
o Suport tecnológic i operatiu
o Identificació de nous requeriments, errors i malfuncionaments de
la plataforma.
o Suport de nivell 2 a usuaris (Tier 2)
o Monitorització del funcionament de la plataforma i manteniment
proactiu en funció de l'análisi dels registres del sistema, rendiment
dels sistemes i accessos als serveis mitjangant Nag¡os.
o Manteniment de la infraestructura on está desplegada l,aplicació
actual, en els entorns de test i producció: BBDDs, servidors

d'aplicacions, gestor documental

o

de factures

integracions existents amb d,altres aplicacions.
Manteniment correctiu en cas d,errors en el codi:

digitalitzades
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Activitats de correcc¡ó d'errors, ajust de parámetres
optimització, amb les conseqüents tasques d'análisi,
desenvolupament, proves, conf¡guració del sistema i
¡

actualització de documentació necessár¡es.
Suport telefónic als responsables del servei d'Informática i
TIC de l'ajuntament de l'Hospitalet en matéria de resolució
de dubtes relacionades amb la funcionalitat i operativa del
sistema.

Borsa d'un máxim de 350 hores anuals en concepte de manteniment
evolutiu, incloent els següents conceptes:
o Millores funcionals i/o evolutives del sistema
o Integracions de dades amb d'altres plataformes
o Formació a nous usuaris en la plataforma existent
o Explotació de dades
o Realització de proves funcionals de validació i cárrega no
derivades d'un mal funcionament del sistema

3. CONDICIONS

DE PRESTACIó DEL SERVEI

que
Els períodes de prestació i ubicació física del servei s'adequaran amb el
s'estableixi des del servei d'Informática i TIC i d'acord amb els resPonsables
municipals encarregats de la coordinació i seguiment del Projecte.

PS

I MITJANS

INFORMATICS

per tal de preservar la seguretat, el treballs es realitzaran amb equips
propietat de l'empresa adjudicatária mitjangant connexió segura VPN amb
xarxa municipal de l'Ajuntament de l'Hospitalet'

la

En cas de realitzar tasques des de les instal.lacions municipals, l'ajuntament
proporcionará els mitjans informátics necessaris per al

de l,Hospitalet

correcte desenvolupament de les tasques encomanades.
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5. SUPERVISIó

DELS SERVEIS

Els serveis prestats seran controlats
TIC de I'ajuntament de I'Hospitalet.

!¡i llli

i supervisats pel serve¡ d'Informática

i

Durant la prestació de les tasques, l'adjudicatari supervisará les feines
desenvolupades, amb la finalitat de garantir la seva qualitat. Per aixó
assignará a un responsable, sense cost add¡cional per a I'ajuntament de
l'Hospitalet, que durant el termini d'execució realitzará les següents
tasques:

- Assumirá la máxima

responsabilitat

en nom de

I'empresa

adjudicatária

-

Mantindrá reunions periódiques amb el responsable assignat per part

del l'ajuntament de l'Hospitalet, amb la finalitat d'analitzar el
desenvolupament de
coordinació, unificació
ad min

6.

les tasques, qual¡tat de la
de criteris, així com

prestació,
resoldre qüestions

istratives, interca nvia r informacions, etc.

PROPIETAT DEL PROGRAMARI

I PRODUCTES RESULTANTS

Tot el material gráfic, programari,

documentació o altres productes
resultants a l'empara d'aquest contracte seran propietat exclusiva de
I'ajuntament de l'Hospitalet

L'adjudicatari no podrá fer ús per altres finalitats que no siguin les definides
en aquest plec de condicions del programari, les dades, documents,
dissenys, estudis, etc. als que pugui tenir accés en l'execució del contracte.

7.

COMPROT-TÍS OC CONFIDENCIALITAT

L'adjudicatari, per la signatura del contracte, adquirirá el compromís de
mantenir una absoluta confidencialitat i reserva sobre qualsevol informació
que pugui conéixer amb ocasió del compliment del contracte, especialment
les de carácter personal, i tindrá cura que la documentació que s'entregui o
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faci servir el personal mitjangant el que s'efectua la prestació, no es copií o
utilitzi amb finalitat diferent a la que figura en aquest plec.
L'adjudicatari quedará obligat al compliment de

13 de desembre, sobre protecció de

la

dades

Llei orgánica 15/1999, de

de carácter personal

i

especialment en l'indicat a l'article 12.
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Cap de projectes i desenvolupament

Servei d'Informática i TIC

L'Hospitalet de Llobregat,

6 de novembre de 20L7
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