Sessió informativa licitacions
Període Març – Maig 2021

10 de Març de 2021

Sessió informativa licitacions

1. Introducció
Línies estratègiques tecnològiques
Sistemes d’informació
Marketplace proveïdors
•

Entorn relacional amb el sector tecnològic

•

Actualització aplicacions per evitar obsolescència

Anàlisi d’informació
•

Big Data Ciutat

Govern TIC
• Eines pel govern de Barcelona:
Quadre de Comandament

Infraestructures
•

Internes (CPD) i de ciutat (5G)

Organització i persones
•

Seguretat
• Protecció contra
la ciberdelinqüència

Qualitat
• Compromís amb
els nivells de servei

Capacitació digital

Relació àrees
• Millora del model de relació
de l’IMI amb l’Ajuntament

Lloc de treball
• Transformar el lloc de treball per
adequar-ho al nou context
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1. Introducció
Objectiu general
Recuperar les accions per impulsar la màxima transparència en la contractació i
promoure la concurrència en la participació de les licitacions de l’IMI

Objectius específics
Donar visibilitat de la planificació de contractació
Donar a conèixer els aspectes estratègics i tecnològics de l’IMI
Donar a conèixer l’entorn tecnològic on s’emmarcarà l’execució dels projectes i
serveis que es licitaran
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1. Introducció
Com ho farem...
... A través de la publicació al web de les properes licitacions
•

Llistat de contractes adjudicats

•

Calendari de properes licitacions i basats

•

Presentacions de licitacions rellevants

... A través de la realització de sessions informatives
Es realitzaran sessions periòdiques que tindran el següent contingut:
•

La planificació dels propers contractes i basats, tant de serveis, projectes i
adquisicions (dades rellevants i calendari)

•

La presentació dels contractes més rellevants

INFORMACIÓ PRÈVIA
LICITACIONS
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2. Adjudicacions del període (Gener 2021 – Febrer 2021)

31

3,84 M€

Adjudicacions en el període

Import total de les adjudicacions del període
731 m€

Basat en Acord Marc
5 m€

3.769 m€

Llegenda (tipologia de contracte)

Subministrament

Fora d’Acord
Marc

75 m€

Serveis
70
m€

3.038 m€
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3. Previsió de licitacions del proper període (Març 2021 – Maig 2021)
A continuació es presenten els contractes que es licitaran durant el
període de Març a Maig del 2021 amb procediment de participació
obert.

Si teniu alguna pregunta, la podeu
escriure pel xat de la sessió i donarem
resposta a tothom a través del web

Licitacions Serveis
Explicació en detall dels contractes destacats que es licitaran
Relació de contractes addicionals a licitar en el període

Licitacions Projectes i Subministrament
Explicació en detall dels contractes destacats que es licitaran
Relació de contractes addicionals a licitar en el període

Es recull la previsió de contractació, excloent la contractació menor. Les dades facilitades són només una previsió de
contractació i no impliquen cap obligació legal de dur a terme aquestes licitacions, ni en cap cas suposen una obligació
pel que respecta als imports, als terminis previstos, ni a qualsevol altre dada que hi figuri.
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3. Previsió de licitacions del proper període (Març 2021 – Maig 2021)
Nom del projecte
SERVEIS DE TUTORIA, CORTESIA TIC I SUPORT A LA GESTIÓ DELS SISTEMES
D’INFORMACIÓ

Descripció de l’objectiu i abast
El contracte preveu les diferents funcions dins del servei:
• La funció de tutoria: suport a les persones usuàries en l’ús de l’entorn de
treball TIC, tant en mode presencial com en mode de treball a distància
emprant les diferents tecnologies existents i/o futures d’accés remot (Pulse,
Global Protect, getacces entre d’altres)
• La funció de cortesia TIC: servei de proximitat i cortesia als usuaris
considerats VIP dins l’Ajuntament, en l’entorn específic del lloc de treball TIC.
• La funció de suport en la gestió dels sistemes d’informació: coordinació de la
implantació i la planificació dels projectes liderats per l’IMI en el territori.

Tipologia de contracte
Serveis

Import
2.410.327,13 €

Dates previstes
Data prevista adjudicació: Juliol 2021
Data prevista inici: Octubre 2021
Durada: 26 mesos

Equip de treball previst
Els perfils han de disposar d’experiència en el rol específic en l’Administració pública i disposar de coneixement funcional de l’àrea en qüestió; p. ex: si és
el tutor del sector de Prevenció i Seguretat, haver disposat d'experiència mínima de 2 anys en donar suport als cossos de seguretat i prevenció, i de la
mateixa manera en la resta de rols). Es requeriran els següents perfils:
• Gestor del contracte
• Tutor júnior
• Tutor cortesia TIC
• Tutor sènior
• RGSI
• Service Manager
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3. Previsió de licitacions del proper període (Març 2021 – Maig 2021)
Nom del projecte

Tipologia de contracte

SUPORT D’ATENCIÓ PROPERA A LA PERSONA USUÀRIA, COMUNICACIÓ I
QUALITAT PERCEBUDA

Serveis

Import

Descripció de l’objectiu i abast
El contracte consta de tres serveis:
• Servei d’atenció propera a la persona usuària: Suport a la Direcció de Qualitat i

•

•

Seguretat en la gestió diària del servei d’atenció propera a la persona usuària (servei de
tutors i de responsables de gestió dels sistemes d’informació), incloent tant els processos
de relació amb les Direccions Operatives internes de l’IMI, per donar solució als
problemes / peticions / incidències, com els de coordinació en els projectes transversals
on sigui necessària l’execució territorial transversal. Gestió dels projectes d’evolució de
les eines de gestió del servei d’atenció propera a l’usuari, suport al canvi..
Servei de comunicació: Portar a terme les accions necessàries pel correcte govern,
gestió i execució de la comunicació de l’IMI, establint els processos i recursos necessaris;
fent ús dels canals existents. Gestió dels projectes d’evolució dels canals de comunicació
existents a l’IMI.
Servei de qualitat percebuda: Realitzar accions de mesura i seguiment de la qualitat
percebuda i objectivament mesurable de les solucions-serveis. Modelització de les
dades TIC necessàries pel correcte funcionament del Quadre de Gestió TIC, normalitzant
la qualitat d’origen i integració en els sistemes d’informació corporatius. Donar resposta i
registrar les queixes que no es resolen pels canals o procediments habituals.

641.116,04 €

Dates previstes
Data prevista adjudicació: Setembre 2021
Data prevista inici: Octubre 2021
Durada: 25 mesos

Equip de treball previst
•
•
•
•
•
•

Gestor del contracte
Consultor Servei Atenció propera a
l’usuari
Consultor de Comunicació
Consultor de Qualitat Percebuda
Consultor de Gestió del Canvi
Consultor Júnior
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3. Previsió de licitacions del proper període (Març 2021 – Maig 2021)
Nom del projecte
EVOLUCIÓ DE LA PLATAFORMA MULTICANAL D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

Tipologia de contracte
Serveis

Descripció de l’objectiu i abast
L’objecte del contracte és la renovació de la plataforma multicanal d’atenció a la
ciutadania (PMAC) que evoluciona l’actual PMAC Cisco que ha quedat obsoleta,
seguint el mateix model (on-premise amb el mateixa fabricant), de manera que es
puguin aprofitar les llicències, els desenvolupaments fets, i el coneixement
adquirit.
Millores proposades pel nou contracte:
• Infraestructura basada en UCCE de Cisco
• Capacitat de partida de 300 agents i 390 canals
• Nodes a Casagran i Via Favència
• Basat en SIP/trunk redundats (Casagran-Glòries)
• Redundar tots els elements de producció
• Creació diferenciada dels entorns PRO/PRE/DSV
• Capacitat d’emmagatzemament amb NAS extern
• Incorporació a la nova PMAC de tots els serveis prestats a l’actualitat (consola DAC,
informes, suport xat a portal tràmits,...)
• Incorporació a demanda de nous evolutius al servei
• Integració amb “Escriptori de l’informador”

Import
3.214.218,34 €

Dates previstes
Data prevista licitació: Abril 2021
Data prevista inici del servei: Febrer 2022
Durada: 36+24 mesos

Ampliacions proposades pel nou contracte:
• Ampliació de 150 llicències agents i 150 canals veu
• Serveis Cognitius / nous canals
(whatsapp/telegram,..)
• PCI
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3. Previsió de licitacions del proper període (Març 2021 – Maig 2021)
Nom del projecte
SERVEIS DE VIGILÀNCIA ACTIVA DE LA SEGURETAT I GESTIÓ DEL NUS DE
TELECOMUNICACIONS

Descripció de l’objectiu i abast
L’objecte del contracte és:
• Prestar els serveis de seguretat operativa relacionats amb la vigilància activa i
resposta d’incidents de seguretat (SOC).
• Proporcionar el servei d’implantació, adaptació, gestió, suport i evolució
tècnica de la infraestructura tecnològica del nus de comunicacions, dels
elements de xarxa i dels CPDs nucli així com el manteniment de l’equipament
amb garanties esteses de fabricant
L’abast del contracte serà:
• Servei de prevenció d’incidents incloent la gestió de vulnerabilitats amb
auditories tècniques i serveis de ciberintel·ligència.
• Servei de detecció d’incidents i amenaces i correlació d’esdeveniments en
temps real i la monitorització d’esdeveniments 24x7.
• Servei especialitzat de resposta avançada d’incidents de seguretat (CSIRT).
• Gestió, operació administració i manteniment de l’equipament de seguretat i
comunicacions (Plataforma de logs centralitzats i plataforma SIEM (Qradar), Equipament / serveis
de seguretat perimetral, serveis de navegació usuaris, xarxa del NUS, serveis Wireless, etc.)

Tipologia de contracte
Serveis

Import
4.038.287,79 €

Dates previstes
Data prevista licitació: Juny/Juliol 2021
Durada: 36+24 mesos
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3. Previsió de licitacions del proper període (Març 2021 – Maig 2021)
Nom del projecte
SERVEIS D’OFICINA DE GOVERN, RISC I COMPLIMENT (GRC) DE
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Descripció de l’objectiu i abast
L’objecte d’aquest contracte és la prestació de serveis de govern de la seguretat mitjançant
una oficina tècnica encarregada de garantir un alt nivell de seguretat en el tractament i gestió
de la informació i serveis TIC que l’IMI proporciona a l’Ajuntament de Barcelona, donant
compliment als estàndards internacionals en matèria de seguretat, i la legislació aplicable,
inclòs el marc normatiu propi de l’IMI i la jurisprudència i resolucions dictades en aquest
àmbit per tribunals i organismes independents.
L’objecte són els serveis que es deriven de les següents línies d’actuació:
• Govern de la seguretat de la informació (de la seguretat corporativa, del risc corporatiu,
del cos normatiu de seguretat)
• Control i seguiment de la normativa (seguretat en proveïdors, control normatiu, plans
auditoria)
• Divulgació normativa (divulgació i formació en la cultura de la seguretat)
• Suport en matèria de seguretat de la informació
• Classificació de la informació
• Gestió del registre d’incidents de seguretat
• Gestió i seguiment d’anàlisis d’evidències, cadenes de custòdia i forenses
• Gestió d’excepcions

Tipologia de contracte
Serveis

Import
850.915,60 €

Dates previstes
Data prevista licitació: Abril/Maig 2021
Data prevista inici del servei:
Agost/Setembre 2021
Durada: 26+24 mesos
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3. Previsió de licitacions del proper període (Març 2021 – Maig 2021)
Nom del projecte
SERVEIS D’IDENTITATS I ACCESSOS

Tipologia de contracte
Serveis

Descripció de l’objectiu i abast
L’objecte del contracte és:
• Prestació dels Serveis d'identitats i accessos (Identitats, Accessos, Autenticacions i
Autoritzacions) que engloba els serveis de Govern i arquitectura d’identitats
corporatives, així com el suport de nivell 3 d’alguna eina que es requereix en aquest
moment, mitjançant una oficina tècnica encarregada de garantir un alt nivell de
seguretat dels serveis i sistemes d’informació corporatius de l’Ajuntament de Barcelona
per a garantir l’accés adequat i establert.
• Definició de models, evolució, coordinació, control, gestió i funcionament dels
processos associats a les identitats i accessos TIC de l’Ajuntament de Barcelona.
Assegurar el seu correcte i òptim funcionament, aportar els plans de millores i evolucions
que es requereixin tant de forma proactiva com reactiva.
L’abast del contracte serà:
• Govern i Arquitectura d’identitats.
• Processos d‘identitats i accessos (Auditories i Qualitat).
• Evolutius de la solució de les identitats i gestió d’accessos.
• Provisió automàtica de recursos i autoritzacions i sincronismes.
• Suport Tècnic 24x7 de Nivell 3 de GetAccess, Nebula (HSM) i solucions de segon factor
d’autenticació.

Import
634.074,39 €

Dates previstes
Data prevista licitació: Abril/Maig 2021
Data prevista inici del servei:
Agost/Setembre 2021
Durada: 24+24 mesos
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3. Previsió de licitacions del proper període (Març 2021 – Maig 2021)
Nom del projecte

Tipologia de contracte

MANTENIMENT I EVOLUCIÓ D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES D’ECOLOGIA
URBANA (1/2)

Serveis

Import

Descripció de l’objectiu i abast
L’objecte del procés de licitació és la contractació dels serveis de Manteniment i
Evolució d’aplicacions informàtiques (AM) de la Gerència d’Ecologia Urbana de
l’Ajuntament de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible.
Consta de quatre serveis:
- Servei de manteniment correctiu
- Servei de manteniment recurrent
- Servei d’evolutius identificats
Transició (subservei de Manteniment
- Serveis Transversals de Manteniment (STM) Recurrent) a pagar només davant canvi de

Equip de treball previst
•
•
•
•
•
•

Coordinador del contracte
Cap de projecte sènior
Responsable de servei d’aplicacions totalment
externalitzats
Cap de projecte funcional / tecnològic
Arquitecte especialista en les tecnologies del plec
Responsable tècnic de seguretat i tecnologies

5.470.981,27 €

Dates previstes
Data prevista inici del servei: Per onades
Octubre 2021 - Febrer 2022
Durada: 36+24 mesos

proveïdor. Preu màxim estipulat per servei.
•
•
•
•
•
•
•

Analista Funcional J2EE
Analista Funcional .NET
Analista Funcional GIS
Analista programador J2EE
Programador J2EE
Analista programador .NET
Programador .NET

•
•
•
•
•
•

Analista programador GIS
Programador GIS
Analista programador DELPHI
Analista programador CENTURA
Full stack developer PHP (Drupal)
Full Stack Developper WINDOWS MOBILE
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3. Previsió de licitacions del proper període (Març 2021 – Maig 2021)
Nom del projecte
MANTENIMENT I EVOLUCIÓ D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES D’ECOLOGIA
URBANA (2/2)

Altres característiques del servei
- Servei amb molta complexitat:
• Disparitat tecnològica: J2EE, .NET, GIS, Client/Servidor (Centura, Delphi)
Dockers, Drupal
• Diversitat funcional: 3 Responsables Sectorials i 9 Responsables de servei.
• Dificultat de gestió: Urgències (canvis normatius), gestió del coneixement i
balanceig de recursos.
- Consum anual del 100% del servei. Demanda sempre pendent, molt dinàmica.
- Servei en creixement. Incorporació de nous serveis:
• 2021: Gestió Integral d’Actuacions
• 2022: Mesura Soroll i eActivitats
• 2024: Nova contracta de Neteja
- Transició del servei per onades en 3 mesos.
- Tendència model de servei Agile.
- Nous Acords de Nivell de Servei per la qualitat del servei.

Tipologia de contracte
Serveis

Import
5.470.981,27 €

Dates previstes
Data prevista inici del servei: Per onades
Octubre 2021 - Febrer 2022
Durada: 36+24 mesos
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3. Previsió de licitacions del proper període (Març 2021 – Maig 2021)
Nom del projecte

Tipologia de contracte

MANTENIMENT I EVOLUCIÓ D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES D’HISENDA

Serveis

Descripció de l’objectiu i abast
L’objecte del contracte és la prestació dels serveis de Manteniment i Evolució
d’aplicacions informàtiques (AM) de l’Institut Municipal d’Hisenda (IMH) de
l’Ajuntament de Barcelona. Consta de tres serveis:
- Servei de manteniment correctiu
-

-

Servei de manteniment recurrent
-

-

Identificació i eliminació dels defectes o fallides del propi sistema o d’integracions
amb sistemes externs, que bloquegen aplicacions i processos
Inclou la recepció, diagnosi, correcció del codi i proves
Adequació de les aplicacions als constants canvis en els sistemes i processos, a les
noves necessitats i a les peticions de millores funcionals

Import
7.697.800,09 €

Dates previstes
Data prevista inici del contracte i fase de
transició: Gener 2022
Data prevista inici del servei: Juny 2022
Durada: 36+24 mesos

Servei transversals de manteniment (STM)
-

Suport funcional i tècnic
Servei de coordinació tècnica
Planificació, seguiment i control
Coordinació de la documentació
Llicències i productes
...

Transició (subservei de Manteniment Recurrent) a pagar només davant
canvi de proveïdor. Preu màxim estipulat per servei.
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3. Previsió de licitacions del proper període (Març 2021 – Maig 2021)
Nom del projecte
SERVEIS PROFESSIONALS TIC DE PRODUCTES SAP

Tipologia de contracte
Serveis

Descripció de l’objectiu i abast
L’objecte del contracte és:
• Fer-se càrrec de la instal·lació, l’administració, manteniments preventiu
correctiu i adaptatiu dels sistemes, evolució, canvi de productes i de versions,
Tècnica de Sistemes, Operació i monitorització dels Sistemes SAP incloent les
Bases de dades Oracle i els sistemes operatius .
• Proposar i implementar arquitectures i dissenys de solucions de productes
SAP.
• Donar suport al projecte d’arquitectura, disseny, instal·lació de SAP HANA i BD
SAP i migració de les BD Oracle per a SAP a les Bases de Dades SAP HANA.
• Proposar i implementar arquitectures i dissenys de solucions de productes SAP
• Serveis de suport als equips de desenvolupament
L’abast del contracte serà:
• Serveis SAP Recursos Humans, Hisenda, Econòmic financers, PO,BPC,PCM i
qualsevol altre producte SAP que es pugi implantar.

Import
2.055.260,84 €
1.767.155,00 € (capítol 2)
288.105,84 € (capítol 6)

Dates previstes
Data prevista licitació: Maig/Juliol 2021
Durada: 36+24 mesos
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3. Previsió de licitacions del proper període (Març 2021 – Maig 2021)
Nom del projecte

Tipologia de contracte

SERVEIS D’AUDITORIA DE QUALITAT SAP

Serveis

Descripció de l’objectiu i abast
L’objecte del contracte és la realització dels serveis d’auditoria de qualitat SAP a
l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) de l’Ajuntament de Barcelona.
La missió de les Auditories i Revisions de Qualitat és proporcionar visibilitat i
control als referents del l'IMI, sobre la qualitat i la correcció dels treballs i
valoracions encarregades al corresponent proveïdor.
Els objectius principals del contracte són:
• Realització d’auditories tècniques i funcionals en entorn SAP.
• Anàlisi de les evidències per garantir la seva validesa / correcta elaboració.
• Col·laboració en garantir la qualitat de diferents processos end-to-end o amb
focus individual en entorn SAP, incloent de manera puntual els
desenvolupaments en J2EE.
L’abast del contracte comprèn tant les tasques i serveis d’auditoria de qualitat SAP,
com aquells derivats de la gestió del projecte.
No es podran presentar empreses que realitzen tasques de manteniment
dels AMs amb tecnologia SAP (Hisenda, ECOFIN, Recursos SAP, RRHH)

Import
139.409,23 €

Dates previstes
Data prevista d’inici: Setembre/Octubre
2021
Durada: 12+12 mesos

Tecnologia
SAP (ABAP) i J2ee

Equip de treball previst
•
•
•

Arquitecte SAP
Arquitecte J2EE (puntualment)
Consultor especialista SAP
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3. Previsió de licitacions del proper període (Març 2021 – Maig 2021)
Nom del projecte

Tipologia de contracte

IMPLANTACIÓ DE PROCESSOS ROBOTITZATS (RPA)

Projecte

Descripció de l’objectiu i abast
Import

L’objecte de la contractació és la implantació de processos robotitzats per a
l’Institut Municipal d’Hisenda en els diferents casos d‘ús que es detallen:
Procés 1. Automatització dels fraccionaments de tot el deute del contribuent
Procés 2. Lectura i classificació per donar resposta a les instàncies tipus presentades per
les empreses gestores de multes.
Procés 3. Automatització de canvis massius d’impresos.
Procés 4. Descàrregues des del sistema de notificacions corporatiu (SICON).
Procés 5. Beneficis fiscals a l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) per motius
mediambientals i de matrícula històrica.
Procés 6. Beneficis fiscals a l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) per motius de
discapacitat del titular de vehicle.
Procés 7. Autoliquidació de plusvàlua complementària per pèrdua de la bonificació.
Procés 8. Omissions del preu públic de recollida de residus (SL).
Procés 9. Automatització d’expedients de baixa.
Procés 10. Compensació de cooperatives de l’Impost d’Activitats Econòmiques.
Procés 11. Identificació de deutors fallits.

150.000,00 €

Dates previstes
Data prevista inici: Juliol 2021
Data prevista fi: Desembre 2023
Durada: 30 mesos

Tecnologia
UiPath
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3. Previsió de licitacions del proper període (Març 2021 – Maig 2021)
Nom del projecte
NOUS TRÀMITS DEL SISTEMA DE TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE L’IMH

Tipologia de contracte
Projecte

Descripció de l’objectiu i abast
L’objecte del contracte és la prestació dels serveis informàtics per a l’anàlisi,
construcció, i implantació de l’ampliació del servei de tramitació telemàtica
d’Hisenda amb els següents nous tràmits:
1. Nou tràmit per pagadors de rebuts d’embargaments lloguers i sous i salaris.
2. Nou tràmit per automatitzar el fraccionament i la seva petició.
3. Canvi del nom del titular de l’Impost de Bens Immobles.
4. Nou accés per la carpeta administració per accés a Agència Tributari Catalana (ATC) als
deutes pendents en fase d’embargament (EB).
5. Sol·licitud de no subjecció a l’Impost d’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana (IIVTNU) i/o de devolució de l’import ingressat.
6. Visualització de fotografies de denúncies relacionades amb infraccions de trànsit.
7. Nou tràmit no autenticat de petició de pròrroga per herències de plusvàlua.
8. Alta, baixa i esmena de domiciliació de més d’un objecte fiscal del mateix impost, taxa o
preu públic, a un mateix compte bancari.
9. Obtenció d’un únic document del deute pendent, sancions i tributs.
10. Entrada unificada a al·legacions i recursos de tributs i de denúncies.
11. Declaració a efectes de valoració a partir de dades de l’escriptura.
12. Automatització del canvi d’adreça fiscal per persones empadronades a Barcelona i per
persones empadronades fora de Barcelona

Import
320.538,76 €

Dates previstes
Durada: 16 mesos

Tecnologia
La prestació dels serveis es desenvoluparan en
els dos entorns tecnològics que suporten la
realització dels tràmits d’Hisenda, el portal web
de tràmits en J2EE i el sistema SAP TRM que
gestiona els serveis de la Hisenda Municipal.

Sessió informativa licitacions

3. Previsió de licitacions del proper període (Març 2021 – Maig 2021)
Nom del projecte

Tipologia de contracte

SERVEI DE GESTIÓ DE DISPOSITIUS MÒBILS DE LA GUÀRDIA URBANA

Projecte

Descripció de l’objectiu i abast
Import

L’objecte del contracte és la gestió dels dispositius mòbils de la Guàrdia Urbana
de Barcelona a través de la implementació d’una plataforma MDM, que a
posterior s’estendrà a tota l’organització.
Abast:
• Implantació on-premise de MobileIron.
• Migració del servei actual de Guàrdia Urbana del mode SaaS a la
infraestructura corporativa.
• Homogeneïtzació dels diferents sistemes de gestió de dispositius mòbils,
utilitzant MobileIron com a eina única de gestió per a un parc estimat de
3.000 dispositius en diferents modes:
• Dedicated Device Management
• Full Device Management
• Work Profile Management
• Administració, monitoratge i operació del sistema.

320.136,93 €

Dates previstes
Durada: 24 mesos

Tecnologia
•
•

Implantació MobileIron on-premise.
Gestió dispositius Android i iOS.

Sessió informativa licitacions

3. Previsió de licitacions del proper període (Març 2021 – Maig 2021)
Nom del projecte
PORTAL DE DADES BARCELONA

Tipologia de contracte
Projecte

Descripció de l’objectiu i abast
L’objectiu principal del portal Barcelona Dades és integrar i disseminar de forma
puntual, eficaç i eficient, un flux de dades i informacions d’alta qualitat sobre
l’evolució recent i la situació actual de Barcelona, des del punt de vista
demogràfic, econòmic, social, cultural i polític.
L’abast del contracte és:
•
•

La creació del Portal per a la visualització, consulta i explotació de dades per
la ciutadania.
La construcció de la interfície entre les fonts corporatives de l’Ajuntament de
Barcelona, proveïdores de les dades al portal (dataLake corporatiu de
l’Ajuntament de Barcelona ”CityOS”), i el sistema de visualització.

Import
523.418,85 €

Dates previstes
Data prevista inici: 2n semestre 2021
Durada: 18 mesos

Sessió informativa licitacions

3. Previsió de licitacions del proper període (Març 2021 – Maig 2021)
Altres licitacions
Descripció contracte

Import (€)

Implantació a SAP del control de la qualitat de software propi

61.020,00

Desplegament de certificats, segells i signatura electrònica a Nebula

69.574,04

Reparació de tòtems en mal estat del servei Barcelona WIFI

48.400,00

Migració Geocodificació Vial

80.000,00

Dotació d'equipament per vídeoactes a les sales dels districtes

235.000,00

Sessió informativa licitacions

Recorda visitar el web de l‘IMI
com a instrument de seguiment
de la nostra activitat i conèixer
les oportunitats

https://ajuntament.barcelona.cat/imi/ca

Sessió informativa licitacions

4. Preguntes i respostes
Aquestes són les preguntes rebudes durant la sessió:
1. Quina serà la data prevista de licitació dels contractes de AM d’Ecologia Urbana i d’Hisenda?
La publicació de l’AM d’Ecologia Urbana està prevista entre finals de març i principis d’abril. En el cas de l’AM d’Hisenda es preveu que
sigui durant el mes de maig.
2. A la diapositiva de l'inici havíeu posat que treballàveu l'àmbit del Big Data, però no he vist cap licitació al respecte. Teniu planificat
treure'n algun més enllà del maig?
En aquests moments no hi ha planificada cap licitació en relació al Big Data.
3. Podríeu si us plau diferenciar quins serien els projectes que estarien dins l'acord marc i quins es pot ofertar sense estar homologat?
Tots els contractes presentats a la sessió, i que s’inclouen en aquest document, es tramitaran per procediment obert ja que no estan
dins de l’abast de l’acord marc. Per tant, no cal estar homologat.

MOLTES GRÀCIES

Març 2021

