PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

BSA 3/19
Per a la contractació del Servei de manteniment d'equips de
microinformàtica per a Badalona Serveis Assistencials S.A.

BSA 3/19
Servei de manteniment d'equips de microinformàtica

1.

Descripció de l'ens contractant

El servei objecte d’aquesta contractació es prestarà a Badalona Serveis Assistencials, SA que gestiona les
següents activitats:
-

Atenció especialitzada hospitalària a malalts aguts.
Atenció sociosanitària.
Atenció primària.
Atenció ambulatòria especialitzada.
Atenció domiciliària.
Atenció en l’àmbit de salut mental.

Badalona Serveis Assistencials disposa dels següents locals:
Hospital Municipal de Badalona - Via Augusta, 9-13, Badalona. (Superfície de 13.522 m2).
Centre Sociosanitari el Carme - Camí de Sant Jeroni de la Murtra, 60 de Badalona. (Superfície de 10.160
m2).
CAP Montgat Tiana - Carrer Sant Antoni Maria Claret, s/n de Montgat. (Superfície de 1.042 m2).
CAP Morera Pomar - Carrer Pere III, s/n de Badalona. (Superfície de 1.339 m2).
CAP Nova Lloreda - Avinguda Catalunya, 62-64 de Badalona. (Superfície de 3.660 m2).
CAP Apenins Montigalà - Carrer Apenins, s/n de Badalona. (Superfície de 1.529 m2).
CAP Progrés Raval - Carrer General Weyler, 44 de Badalona. (Superfície de 1.452 m2).
CAP Martí Julià - Carrer Martí Julià, 11 - 17, Badalona. (Superfície de 1.675 m2).
Consultori de Tiana - Carrer Franci, s/n, Tiana. (Superfície de 291 m2).
Centre d’especialitats Sant Anastasi - Carrer de Sant Anastasi 67- 69, Badalona. (Superfície de 1.174 m2).
Magatzem general (Focus) - Carrer Jaume Passerell, s/n de Badalona. (Superfície de 1.425 m2).
Oficines Ca l’Amigó - Plaça Pau Casals, 1 de Badalona. (Superfície de 938 m2).
Oficines Gaietà Soler - Carrer Gaietà Soler, 6-10 de Badalona. (Superfície de 560 m2).
CSMIJ Joan Obiols (Centre Salut Mental Infantil i Juvenil) - Carrer Laietània, 25, Badalona. (Superfície de 181
m2).
CSMIJ Creu Verda (Centre Salut Mental Infantil i Juvenil) - Carrer Alfons Xlll, 468, Badalona. (Superfície de
757 m2).
CSMA 1 (Centre Salut Mental Adults) - Carrer Torrebadal, s/n, 08911 Badalona. (Superfície de 364 m2).
CSMA 2 (Centre Salut Mental Adults) - Carrer Dr. Bassols, 120-130, 08914 Badalona. (Compartit amb ICS).
Centre Delta - Carrer Termes Romanes, 12, Badalona. (Superfície de 233 m2).
Centre de Dia Bètula - Carrer Alfons XIII 356, Badalona. (Superfície de 364 m2).
2.

Objecte del procediment de contractació

L'objecte de la licitació és el Servei de manteniment d'equips de microinformàtica. L'àmbit d'aplicació de la
contractació és la següent:
- Realització de protocols d'intervenció en equips de hardware. El licitador realitzarà les fitxes d'actuacions més
comunes i existiran albarans de canvi d'equipament amb totes les dades dels equips instal·lats i retirats de forma
que es pugui mantenir l'inventari d'equipament en perfecte estat.
- Instal·lació i modificació de hardware als edificis de BSA. El licitador s'haurà de traslladar als centres de BSA
per realitzar les instal·lacions i modificacions que es sol·licitin. El servei d'impressió està contractat per BSA a un
altre proveïdor; això no obstant, el licitador farà el primer nivell d'actuació amb els equips d'impressió i farà el
canvi d'equips si això fos necessari.
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- Configuració de hardware als edificis de BSA. El licitador haurà de fer la configuració de hardware in situ dels
equips que ho requereixin, sempre d'acord amb el Servei de Suport (Help Desk) de BSA que actuarà a distància.
- Manteniment d'equips de hardware d'escriptori i de xarxa. El licitador crearà una rutina de manteniment
d'equips de forma que periòdicament es faci manteniment del hardware i software instal·lat en els equips.
- Reparació i gestió d'equips PC, portàtils, projectors, etc. En cas d'avaria en equips de microinformàtica, el
licitador realitzarà el diagnòstic i reparació dels equips, sempre amb l'acceptació prèvia de pressupost. Es
valorarà que el licitador disposi de taller extern per realitzar aquestes reparacions.
- Gestió magatzem de microinformàtica. El licitador serà el responsable de gestionar el magatzem i de
mantenir-lo en ordre. Es mantindrà un inventari d'equips disponibles amb les seves dades bàsiques i que es
posarà a disposició de BSA.
- Qualsevol altra actuació que es generi en relació de l'equipament de microinformàtica i de xarxa, a petició del
Departament d'Informàtica de BSA.
En el present Plec Tècnic es fa la descripció de les prestacions mínimes requerides d’aquests serveis per a cada
edifici, així com les prescripcions tècniques mínimes a complir.
Queden inclosos en l’oferta, tot i que no puguin estar descrits en aquest Plec Tècnic, tots els dispositius que
l’operador adjudicatari consideri necessaris per a la prestació del servei sol·licitat.
3.

Finalitat del servei a contractar

El servei a contractar té com a finalitat la de mantenir en tot moment les instal·lacions i equips informàtics que són
objecte del contracte en perfecte estat de funcionament, mitjançant l'execució de diferents operacions de
manteniment preventiu i correctiu de l'equipament.
El servei a contractar pretén assolir els objectius de qualitat que tot seguit s’indiquen:
* Aconseguir el millor estat de conservació de les parts i elements de què es composa, mitjançant la realització
de manteniments preventius i assegurant la qualitat de les reparacions.
* Assegurar el funcionament continu i eficàcia de les instal·lacions i equips, minimitzant les possibles aturades
com a conseqüència d’avaries.

Mantenir un correcte equilibri entre les prestacions que proporcionen i el seu cost, col·laborant amb BSA en
l’avaluació del grau d’obsolescència dels equips.

*

*

La seguretat de funcionament al què es refereixen els aspectes tècnics d’aquest equips i instal·lacions.

*

El compliment de la normativa referent a les instal·lacions i equips objecte del contracte.

*

Assessorar a BSA en prestacions, manteniment i normativa d’equips.

Donar assessorament tècnic a BSA en la compra i implantació de nous equips, possibles baixes i les
reparacions ordinàries.

*

Normativa a complir pel contracte:
-

Normativa vigent laboral
Normativa vigent protecció de dades
Normativa interna de BSA - Departament d’Informàtica
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4.

Prestacions del servei a contractar

En aquest apartat definirem les prestacions que inclou la present contractació. No s’admetran, posteriorment a
l’adjudicació, reclamacions en quant al nivell, abast, contingut i metodologia que es descriuen a continuació:
En aquest apartat queden definides les necessitats que es demanen per a la present contractació.
L’adjudicatari utilitzarà el sistema de ticketing de BSA, de forma que el Servei de Suport de BSA traspassarà als
tècnics assignats al servei les incidències que vagin sorgint.
Les ordres de treball que arribin al servei de Help Desk de BSA es facilitaran al tècnic de microinformàtica
assignat al servei en format paper. No obstant, i per optimitzar els temps de resposta i evitar desplaçaments
innecessaris, el licitador pot proposar un sistema de gestió mitjançant l’smartphone o tauleta que el tècnic pugui
portar, facilitat per l’adjudicatari.
L’adjudicatari documentarà totes les actuacions que es realitzin, de forma que tots els moviments d’equipament
quedaran indicats amb un document de substitució d’equip, en el que figuraran totes les dades de l’equip retirat i
de l’equip instal·lat.
Els equips avariats s’hauran de retirar i reposar per d’altres operatius pel tècnic de microinformàtica de
l’adjudicatari; els equips de reposició els gestionarà l’adjudicatari gestionant els inventaris d’equips instal·lats i en
backup. No obstant, el cost dels equips de reposició serà a càrrec de BSA.
L’adjudicatari posarà un Gestor del Servei, que farà seguiment del contracte, i indicarà el seu nom i telèfon de
contacte. Aquest rol es correspon amb la figura de perfil comercial que haurà de fer el seguiment administratiu del
contracte.
Els tècnics assignats al servei realitzaran un full de treball diari amb les actuacions que es vagin realitzant;
s’obrirà una carpeta de seguiment. A part d’aquest full, es farà documentació de tots els equips que es vagin
substituint o modificant (PCs, impressores, switchs, etc).
L’adjudicatari seguirà les intervencions programades que es pactin amb BSA, mantenint un quadrant de
compliment i generant un seguiment de les actuacions. Mensualment el licitador presentarà a BSA un informe
resum dels treballs realitzats pel servei.
BSA facilitarà l’inventari d’equipament de què es disposa i l’adjudicatari s’encarregarà de mantenir l’inventari i fins
i tot millorar-lo.
El detall del parc d’equips i les seves ubicacions es posarà a disposició de l’adjudicatari una vegada formalitzat el
contracte.
Les dades seran propietat de BSA des del primer dia del contracte i no podran ser cedides a tercers sense
l’autorització prèvia per escrit de la Direcció de BSA.
L’adjudicatari estarà obligat a posar a disposició de BSA els documents d’inventari i el full de treball diari amb totes
les actuacions realitzades.
L’àmbit de manteniment abasta tots els equips i dispositius existents en el moment de l’adjudicació del concurs, o
els que resultin de reposicions i / o substitucions que puguin realitzar-se o perfeccionament de l’inventari. En cas
d'increment d'equips es podria plantejar una modificació contractual.
El servei de manteniment s’aplicarà sobre els equips abans relacionats, així com a les instal·lacions integrades a
cadascun d’ells.
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5.

Mitjans personals

Dotacions i presències físiques:
L’adjudicatari dotarà al servei de tècnics amb l’expertesa suficient per portar a terme els treballs definits en el punt
2. BSA podrà sol·licitar el canvi de tècnics si el servei fos deficient i, en cas de persistir la deficiència, es podria
donar per finalitzat el contracte.
Per a la realització dels treballs que són objecte d’aquest concurs, es contemplen els següents tipus de personal
aportats per l’adjudicatari:
Responsable tècnic amb experiència en aquest tipus de manteniment que porti la coordinació i doni
assessorament tècnic de la totalitat d’equips contractats. Aquesta figura es correspon amb un especialista
que, pel seu coneixement i expertesa, pot assessorar al tècnic de camp en avaries més complexes. Alhora
serà l’encarregat de generar la documentació de seguiment i compliment del contracte. Confeccionarà i
gestionarà els calendaris d’actuacions de manteniment preventiu i assessorarà a BSA sobre possibles
millores a introduir en el servei. Gestionarà la cobertura del servei per cobrir les vacances o possibles baixes.
Un tècnic de microinformàtica, que es desplaçarà pels seus mitjans a les seus de BSA, sempre que el
programa de manteniment preventiu ho requereixi, amb titulació FPII, similar o superior, amb experiència i
formació específica en manteniment de sistemes de microinformàtica, mínim de 2 anys. Aquest tècnic de camp
anirà uniformat i portarà la identificació de l’empresa adjudicatària.
L’adjudicatari disposarà de tècnics amb la formació suficient per realitzar les actuacions que es sol·liciten, de
forma que es pugui cobrir el servei els dotze mesos sense interrupció del mateix.
L’horari normal de prestació de servei es coordinarà amb els Serveis Tècnics de BSA. Els horaris preferents de
treball seran de dilluns a divendres feiners a Badalona entre les 7:00 i les 15:00 hores. Tot i així, si per raons
operatives s’ha de treballar fora d’aquest horari per atendre el manteniment d’alguna màquina concreta, el
coordinador de l’adjudicatari i el coordinador de BSA ho pactaran amb temps suficient per no interferir en els
processos assistencials. L'adjudicatari haurà de cobrir les vacances i baixes del personal assignat.
El licitador explicarà en la seva oferta l’estructura i característiques de l’empresa, així com els serveis que pot
arribar a oferir, de forma que asseguri una resposta ràpida i gran capacitat de resolució en les tasques
encomanades.
L’adjudicatari formarà i posarà a disposició dels seu personal els mitjans necessaris en matèria de riscos laborals.
Serà necessari fer la coordinació entre els Serveis de Prevenció del licitador i de BSA.
En l’oferta, el licitador definirà clarament l’organització que pensa posar en pràctica per al millor compliment del
servei, tenint en compte les singularitats de BSA, indicant:
S’aportarà C.V. del personal proposat per a la realització del servei.
S’haurà d’entendre, en tot cas, que el personal encarregat de realitzar els esmentats serveis comptarà amb
experiència reconeguda i amb la formació escaient.
El tècnic de microinformàtica assignat al servei s’ubicarà normalment a les dependències del Servei de Suport de
BSA, tot i que la seva funció serà donar assistència tècnica als usuaris de les diferents seus de BSA.
L’adjudicatari dotarà als tècnics que realitzin el servei de un vehicle de treball per poder realitzar el trasllat entre
centres i poder transportar material necessari per realitzar la seva feina.
L’adjudicatari dotarà als tècnics que realitzin el servei d’un sistema de comunicació a través del qual estiguin
localitzats durant tot el seu horari de treball per part de BSA.
5

BSA 3/19
Servei de manteniment d'equips de microinformàtica

L’adjudicatari dotarà als tècnics de la uniformitat necessària i els tècnics estaran clarament identificats en tot
moment com a personal del servei de manteniment de microinformàtica.
En cas de malaltia, IT o vacances i permisos, l’empresa adjudicatària prendrà les oportunes mesures per tal de
mantenir operatiu el servei amb els mateixos índexs de qualitat.
En cas de vaga del seu personal, l’empresa adjudicatària prendrà les oportunes mesures per tal de mantenir
operatiu el servei, amb els dispositius mínims per cobrir les necessitats de seguretat de les instal·lacions i
dispositius inclosos en el present contracte. L’adjudicatari comunicarà per escrit al Servei Tècnic de BSA els
detalls de la situació i tot allò que faciliti la coordinació entre serveis fins a la finalització de la situació de conflicte
laboral. BSA es reserva el dret de prendre les mesures legals corresponents pels serveis no prestats.
El personal de l’empresa adjudicatària no tindrà cap vinculació ni adquirirà cap dret amb BSA, assumint només
dependència de l’adjudicatari, que tindrà tots els drets i deures respecte a aquest personal segons la legislació
laboral vigent, sense que en cap cas BSA resulti responsable de les mesures que adopti, siguin conseqüència
directa o indirecta del compliment, interpretació o rescissió d’aquest contracte.
BSA podrà demanar a l’empresa adjudicatària la substitució del personal que, al seu judici, no compleixi els
requisits tècnics esmentats en aquest plec o no tingui prou cura del compliment de les seves tasques.
Qualsevol canvi o substitució del personal tècnic que faci l’empresa adjudicatària serà comunicat prèviament als
Serveis Tècnics de BSA.
L'horari de treball normalment serà 7:00 a 15:00; no obstant es podrà variar per accions puntuals que es puguin
produir i que obliguin a realitzar accions fora d'aquest horari laboral.
6.

Mitjans materials

Materials i equips de manteniment:
L’empresa adjudicatària podrà oferir el subministrament dels materials necessaris per qualsevol intervenció. BSA,
si ho valora satisfactòriament, aprovarà l’oferta de l’adjudicatari mitjançant una comanda. BSA es reserva el dret
de sol·licitar pressupostos alternatius i comprar els materials a tercers; aquests materials els farà servir
l’adjudicatari per fer la reparació o compliment del programa de manteniment preventiu. BSA no es farà càrrec de
les factures que puguin arribar fora d’aquest circuit.
L'adjudicatari disposarà de mitjà de transport pel trasllat entre els edificis de BSA, i el transport d'equips
necessaris dintre de les seves funcions.
Els materials no estan inclosos en les intervencions correctives; el servei de reparació haurà de valorar cada
actuació amb un pressupost a part.
Així mateix, l’adjudicatari aportarà les eines, els accessoris, equips de mesura, sistemes informàtics i la resta
d’equips auxiliars necessaris per al compliment de les seves obligacions. La logística necessària pel
desplaçament d’aquest material entre les seus de BSA anirà a càrrec de l’adjudicatari.
Igualment, l’adjudicatari estarà obligat a disposar dels mitjans, mètodes i elements de protecció necessaris, tant
per a les instal·lacions com per al personal.
7.

Informes del servei

Independentment dels informes que l’adjudicatari aporti mitjançant els diferents suports i documents després de
cada intervenció, el Responsable tècnic del contracte haurà d’elaborar, amb caràcter mensual, dins dels 10
primers dies del mes, un informe on es recolliran els treballs executats d’acord amb l’organització del servei.
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Aquest informe tindrà una estructura fixa i recollirà com a mínim:
*
o
o
o

Paràmetres de qualitat:
La mitjana de temps de resposta, així com el màxim produït.
L’eficiència mensual.
La disponibilitat mensual per equip reparat.

*
o

Dades relatives a l’activitat:
Serveis realitzats per equips de manteniment: avaries i l’índex d’ocupació per tasques.

*
o

Dades tècniques:
Rendiment dels equips, paràmetres observats i nivells de seguretat.

*
o

Dades econòmiques:
Costos relatius per tipus de manteniment, costos per centres de cost.

8.

Acords de nivell de servei SLA

Tot l’anteriorment sol·licitat en quant a metodologia, recursos, organització i gestió, ha de considerar-se com a
mitjans per tal d’aconseguir la finalitat pretesa pel present concurs i, en conseqüència, seran exigits i valorats com
a grau de compliment i qualitat del servei.
Per la importància que tenen en l’objectiu final pretès, això és, la total disponibilitat d’equips i instal·lacions, els
següents paràmetres tindran la consideració de crítics en quant a la qualitat del servei es refereix:
* Temps de resposta. Definit com el temps que transcorre entre la comunicació de la incidència o avaria fins
que l’equip tècnic sol·licitat està en disposició física en el centre per tal de procedir a la seva solució.
* Disponibilitat. Definida com la part en percentatge dels temps sol·licitat de funcionament i el temps útil en què
l’equip està en condicions d’ús.
* Eficiència. És el paràmetre de qualitat del servei prestat i indica la capacitat de resolució de l’empresa,
expressada com el percentatge entre els avisos lliurats a l’adjudicatària i els reparats per la mateixa.
* Eficàcia. És el paràmetre de qualitat del servei presentat i indica que la resolució de l'empresa produeix
l'efecte esperat, de forma que la reparació no produeix actuacions posteriors relacionada amb el servei prestat;
s'expressa com el número de segones intervencions sobre un mateix equip.

Acords temps resposta:
No aplica. Depèn de la prioritat de les feines i BSA gestionarà la prioritat.
Acords disponibilitat:
L'adjudicatari proposarà la disponibilitat del tècnic assignat al servei.
Acord eficiència:
L'adjudicatari indicarà el percentatge de resolució d’avaries al qual es compromet en el període d’un mes.
Acord eficàcia:
BSA desitja que les intervencions realitzades a equips informàtics a la xarxa sigui altament eficaç, per aquest
motiu, volem l'acord de l’adjudicatari que no s'hauran de repetir intervencions en el mateix equip. L'acord sobre no
repetició d’intervencions serà el següent:
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Menor 3 intervencions sobre un mateix equip en un mes.
Menor 3 intervencions sobre dos equips en tres mesos.
En cas que un equip o model d’equip tingui unes característiques que no permetin a l’adjudicatari assegurar els
paràmetres indicats, aquesta situació hauria d’indicar-se raonadament en l’informe d’estat dels equips. No
s’admetrà cap indicació posterior que no vingui associada a causes alienes a l’empresa adjudicatària.
Qualsevol informació o incompliment del contracte serà comunicat a l’adjudicatari per mitjà del seu representant
tècnic en el centre, mitjançant la corresponent acta d’incidències que serà, en qualsevol cas, acceptada i signada
pel mateix.
9.

Terminis d'implantació

L'inici de contracte serà el que figura al Quadre de Característiques Específiques.
Els procediments d'actuació proposats pel adjudicatari s'implantaran dintre del primer mes de servei, i s'hauran
d'acordar amb BSA.
10.

Infraccions i Sancions

10.1. Infraccions:
Serà considerat com a falta lleu els següents casos:
a)
b)

L'incompliment de SLA d'eficàcia en el període d'un mes
L'incompliment de SLA d'eficàcia en el període de tres mesos.

Serà considerat com a falta greu els següents casos:
a) L’acumulació de tres faltes lleus en el període d’un mes.
Serà considerat com a falta molt greu els següents casos:
a) L’acumulació de 2 faltes greus en el període d'un mes o 3 faltes greus en el període de dos mesos.
b) L'acumulació de 4 faltes greus en un període de 6 mesos.
10.2. Sancions:
Atenent a la tipologia d’infraccions a què s’ha fet referència en el punt anterior, s’estableixen les següents
sancions:
Davant la comissió d’una infracció greu:
- Per a les infraccions avaluables en còmput mensual, s’imposarà una sanció del 5% de l’import de la factura
mensual, aplicable repetidament per cada mes en què es produeixi l’incompliment.
Davant la comissió d’una infracció molt greu:
- Per a les infraccions avaluables en còmput mensual, s’imposarà una sanció del 25% de l’import de la factura
mensual, aplicable repetidament per cada mes en què es produeixi l’incompliment.
- Per a les infraccions avaluables en còmput semestral, s’imposarà una sanció del 100% de l’import de la
factura mensual.
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Si s’acumulen dues faltes molt greus en el període d’un any a comptar a partir de la data de la primera, BSA
podrà optar per sancionar segons el barem d’infraccions molt greus o bé per rescindir el contracte.
11.

Planificació, direcció, seguiment i control del servei

BSA disposarà d’una estructura tècnica de supervisió suficient per a la coordinació, control i inspecció dels
treballs objecte d’aquest concurs, a fi d’assegurar que el manteniment s’està realitzant conforme als plecs o
conforme als cànons més exigents del bon mantenidor.
Durant la vigència del present contracte, es considerarà transcendent l’existència d’una estreta col·laboració entre
el Responsable tècnic de l’adjudicatari i els responsables del Servei Tècnic de BSA, establint-se visites conjuntes
i periòdiques d’inspecció que serviran de bases d’informació sobre la qualitat del servei prestat.
A part d’això, BSA podrà prendre, en qualsevol moment, les mesures de control, inspecció i auditoria que
consideri necessàries per tal de detectar el grau de compliment dels objectius del present concurs.
L’adjudicatari presentarà un planning d'implantació del contracte ofert, i indicarà quines accions realitzarà pel
control i seguiment del contracte durant tota la durada del mateix.
12.

Millores i altres criteris avaluables automàticament

Es valoraran com a millores els serveis complementaris als exigits en aquest Plec les següents:
1.- Disponibilitat d'un taller de reparació extern amb recollida d'equips a reparar.
2.- Servei de recanvis d'equips de microinformàtica (fonts d’alimentació etc).
13.

Documentació tècnica a entregar en el sobre B

El oferents estaran obligats a respectar necessàriament l’ordre de la documentació que presentin, per tal de
facilitar la lectura i comprovació de les ofertes.
En el cas que desitgin incloure més documentació de la sol·licitada, ho faran al final de l'oferta, identificant-la com
annex.
De caràcter general:
1.

Organigrama i descripció de l’estructura de l’empresa destinada al servei objecte del contracte.

2.

Expertesa demostrada dels tècnics adscrits al servei en el manteniment en les feines ofertes i antiguitat a
l'empresa.

Requisits exigits al Plec de Prescripcions Tècniques:
1.

Programa d’actuació de manteniment preventiu.

2.

Sistema d’actuació de manteniment correctiu.

3.

Mitjans personals propis. Qualificació professional i horari de prestació dels diferents serveis.

4.

Mitjans materials i maquinària.

5.

Temps de resposta, disponibilitat i eficiència ofertes.

6.

Esquema de l’informe mensual d’activitat.
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