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1. Introducció
El present document conté les prescripcions tècniques per al subministrament del servei
de manteniment de les llicències SAP RRHH pel Servei de Personal de la Universitat
Politècnica de Catalunya (en endavant UPC) i el manteniment de les llicències de SAP
Netweaver de UPC.
Les llicències de SAP Netweaver es van adquirir al 2007 i al 2008 es va fer una ampliació
amb el subministrament del programari SAP per la solució de recursos humans de UPC
basat en SAP (solució anomenada a partir d’ara, SPA). A l'any 2013 es va contractar una
ampliació de llicències de SAP per recursos humans.

2. Objecte del Servei
El servei demanat consisteix en el manteniment durant el 2020 de les diferents versions
del programari de SAP inclòs al contracte del 2007 entre SAP i UPCnet i als diferents
annexos al contracte amb les seves ampliacions, amb la quantitat de llicències indicades a
l'apartat 3: “dimensionament de la solució”.
Ha de incloure:
• Serveis d'actualització de llicències i de distribució del programari objecte del
contracte: inclou el lliurament de les noves versions i pegats del programari, amb manuals,
per web o en suport magnètic si es indicat per UPCnet.
• Serveis de suport del programari SAP, amb accés directe al suport del fabricant, es a
dir, de la companyia propietària dels drets de propietat intel·lectual dels productes de
programari SAP. Inclou consultes tècniques relacionades amb la instal·lació, configuració,
utilització del programari objecte del servei i interpretació dels missatges d'error.
S'han d'explicitar, els acords existents entre la empresa proveïdora del servei i el
fabricant.
• Si s'escau, manteniment de l'accés als serveis on-line, via xarxa, que ofereixi el
fabricant (“knowledge base” i consultes software).
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3. Dimensionament de la solució
El programari SAP Netweaver a mantenir és el adquirit al 2007 i és el següent amb els
volums indicats a continuació :

Producte
SAP XI Base Engine (GB por mes)
SAP NetWeaver Full Use- CPU Based
SAP Netweaver Developer User
SAP NetWeaver Records Management

Quantitat
25
1
4
30.000
65.620,80 €

El programari SAP RRHH a mantenir és el adquirit al 2008 per SPA (la solució de recursos
humans de UPC basat en SAP) i és el següent amb els volums indicats a continuació:

Producte

Quantitat

SAP Platform ESS User (Employee Self-Service Portal, public sector)

8.000
7.000
30
20
32.000

Payroll Processing ( 14 bloques * 500 / bloque)
SAP Application Professional User + ERP Package (with 5-user prof.)
SAP Application Limited Professional User
SAP NW Records Management

I pel que fa a ampliacions posteriors, segons aquest dimensionament:
Producte

Ampliacions al 2013
SAP Application Professional User
SAP Application Limited Professional User

Ampliacions al 2017
SAP ERP, option for e-document processing documents

Ampliacions al 2018
SAP Application Professional User (LSO-Learning Solution)

Preu
compra
Sense IVA a
30/9/2008
200.321 €
26.292 €
24.039 €
6.510 €
7.838 €
265.000 €

Quantitat

Preu
compra
Sense IVA a

40
46

30/11/2013
61.337,60 €
28.656,16 €
89.993,76 €

5000

1/5/2017
9.000,00 €
9.000,00 €

2

1/6/2018
2.158,00 €
2.158,00 €
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