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DUBTES i RESPOSTES DEL PROCEDIMENT OBERT PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT PREVENTIU, CORRECTIU I EVOLUTIU DEL PROGRAMARI “SAP” PER LA CORPORACIÓ 
DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA  
 
1.Pregunta: 
 
“Estem treballant amb la proposta però a les clàusules administratives s’explicita que el “partner” que 
participi ha d’estar acreditat com a “partner” d’aliances o bé específic sectorial. 
 
Es una condició excloent?” 
 
1.Resposta: 
 
La clàusula 10.b), segon apartat indica que “En cas de que l’adjudicatari tingui aliances amb el fabricant ( 
SAP ), s’haurà de lliurar la documentació acreditativa pertinent i reconeguda per SAP com a “ALLIANCE 
PARTNER” o bé com a “SPECIALEXPERTISE PARTNER”. 
 
D’acord amb l’indicat, en cas de que el licitador no sigui “partner” de SAP, això no és motiu d’exclusió del 
procediment; I en cas que sigui “partner” de SAP, però amb una categoria diferent a les anomenades, 
tampoc suposarà l’exclusió del procediment del licitador sempre i quan acrediti la categoria a la que 
pertany. 
 
2.Pregunta: 
 
Volum / dedicació d’incidències per tipus manteniment: 
-   Correctius    -   Evolutius 
 
2.Resposta: 
 
Adjuntem volumetria d’any: 
 
 

 
 
 
 
3.Pregunta: 
 
Hi ha pactat una fase de transició de Sortida amb l’actual proveïdor? 
 
3.Resposta: 
 
No 
 
4.Pregunta: 
 
Segons el Plec Tècnic entenem que existeix documentació actualitzada de SAP i els processos actuals, la qual 
seria utilitzada en la fase de transició del servei. 
 



 
 
 
4.Resposta: 
 
Si. 
 
5.Pregunta: 
 

Segons punt 7.5.4 . Compartició de recursos:   

Els adjudicataris utilitzaran la xarxa, maquinari i/o programari propietat de la CSMS exclusivament per a 
l’ús o benefici de la CSMS 

 
5.Resposta: 
 
Si 
 
6.Pregunta: 
 
Això vol dir que no podem utilitzar els nostres ordinador al CSMS? 
 
6.Resposta: 
 
Sota demanda i aprovació de Sistemes i Seguretat. 
 
7.Pregunta: 
 
Llavors la connexió VPN Site to Site, és únicament per connectar-nos des de la nostra oficina?. 
 
7.Resposta: 
 
 Si 
 
8.Pregunta: 
 

Existeix la posibibilitat d’obtenir informació més detallada de l'evolutiu de MM: 

Automatització del manteniment de materials als diversos magatzem perifèrics i de doble calaix 
 
8.Resposta: 
 
Altes i Baixes de materials que repercuteixin als magatzem periferics si cal d’una manera automática (no fer E/S 
de magatzem central i perifics manual). 
 
9.Pregunta: 
 
En relació amb l'evolutiu "Per uns determinats materials de quiròfans fer reposicions automatitzades de 
Magatzem Central als Magatzems de Calella i de Blanes": 
Afectaria al material gestionats en estoc propi?. 
 
9.Resposta: 
 
Sí 
 
10.Pregunta: 
 
Caldria aplicar-ho a materials gestionats en consigna?.  
 
10.Resposta: 
 
No 
 
 
 



 
11.Pregunta: 
 
Per aquests materials, l'aprovisionament sempre seria realitzat des del magatzem centralitzat?.  
 
11.Resposta: 
 
Sí. 
 
12.Pregunta: 
 
El requeriment és per fer l'aprovisionament de part dels materials utilitzats a les precomandes amb un 
procediment nou?. 
 
12.Resposta: 
 
 Lo que volen es automatizar la reposició del submagatzem al magatzem central 
 
 
13.Pregunta: 
 
Quins valors serien  requerits per fer el reaprovisionament (per exemple: quantitat mínima de 
reaprovisionament, estoc mínim)?. 
 
13.Resposta: 

Aixi o reposicions segons consum. Esperem proposta.  

14.Pregunta: 
 
En relació amb l'evolutiu "Automatització del manteniment de materials als diversos magatzems perifèrics i 
de doble calaix": 
La nova funcionalitat seria per fer de forma massiva l'ampliació de les vistes del material?. 
 
14.Resposta: 
 
No entenen pregunta 
 
15.Pregunta: 
 
Com seria el procediment de treball per dur a terme el manteniment de materials de forma 
automatitzada?. 
 
15.Resposta: 
 
Altes i Baixes de materials que repercuteixin als magatzem periferics si cal d’una manera automática (no 
fer E/S de magatzem central i perifics manual). 
 
16.Pregunta: 
 
Quins valors caldria actualitzar automàticament?. 
 
16.Resposta: 
 
Tenir actualitzar l’estoc en cada moment, sense tenir que fer mov. manuals 
 
17.Pregunta: 
En relació amb l'evolutiu "Gestió automàtica d'inventaris": 
Quines són les necessitats de gestió automàtica d’inventaris (reorganització del procediment, disponibilitat 
d'eines, ..)?. 
 
17.Resposta: 

 Proposta de lectura de material.. 

18.Pregunta: 

Com es requereix que sigui la integració amb les actuals transaccions de gestió d'inventaris?. 



 
18.Resposta: 

Esperem proposta. 

19.Pregunta: 

Quin seria el procediment de treball requerit per realitzar la gestió automàtica d’inventaris? 

19.Resposta: 

Esperem proposta. 

20.Pregunta: 

Quines dades mestres de pressupost tenen activats, a part dels obligatoris del mòdul EAPS?  

20.Resposta: 

Estructura, comptes i pressupost.  

21.Pregunta: 

Tenen actius les dades mestres de "Fons", "Subvenció" i "Programa Pressupostari"?  

21.Resposta: 

No. 

22.Pregunta: 

Quines integracions tenen entre EAPS i altres mòduls? 

22.Resposta: 

Amb MM, IM, FI i EXP. 

23.Pregunta: 

És la integració estàndard? Per exemple, si tenen integrat EAPS amb Fi per a la comptabilitat de comptes 
de grup zero 

23.Resposta: 

Grup zero  no. 

24.Pregunta: 

S'usa WF per a documents d'execució de pressupost? 

24.Resposta: 

Es comptabilitza al moment de validació factura, i els albarans els te en compte al moment d’execució de 
l’informe. 
 

25.Pregunta: 

Quin és el tractament d'ingressos? (tant d'exercici corrent com d'exercicis tancats). 

25.Resposta: 

Estàndard. 
 

26.Pregunta: 

Utilitzen plurianuals? 

26.Resposta: 

No 

27.Pregunta: 

Utilitzen el sistema d'informació de pressupostària estàndard, el dels comptes de grup 0?  

 



 
27.Resposta: 

No. 

28.Pregunta: 

Utilitzen la caixa fixa?  

28.Resposta: 

No sabem a que us referiu. 

29.Pregunta: 

Quines funcionalitats estan desenvolupades a mida?  

29.Resposta: 

Els informes d’ingressos i despeses. Informe del SEC-95,...etc  

30.Pregunta: 

Automatització del manteniment de materials als diversos magatzem perifèrics i de 
doble calaix: 
 
Es refereix al manteniment de dades mestres en aquestes organitzacions, o manteniment de nivell d'estoc 
d'aquests materials en aquests magatzems sota criteri de reposició?.. 

30.Resposta: 

A nivell d’estoc 

31.Pregunta: 

Gestió automàtica de inventaris 

10. Podria estendre el detall d'aquest requeriment?, L'automatisme està referit a la utilització de terminals 
mòbils mantenint el sen procediment d'inventari actual, agilitzar el circuit actual, necessitem més detall per 
poder fer una definició de solució.  

31.Resposta: 

Volen lectura automatitzada i esperem anàlisi i proposta 

32.Pregunta: 

Factures a digitalitzar 
Tipologia document: Factures creditors. Aproximadament d’uns 18 possibles orígens?  

32.Resposta: 

Depèn proposta licitador. 

33.Pregunta: 

De quin tipus de Factura estem parlant: Factures simples, Factures amb supliment i/o Factures amb 
desglossament de imputació? 

33.Resposta: 

Factures simples (contrapartida albarans pendents). 

34.Pregunta: 

Identificació d’actius amb etiquetes amb WifiTag 
 
Actualment hi ha infraestructura WIFITag comprada o fins i tot operativa 

34.Resposta: 

No.  
 
 
 
 



 
 

35.Pregunta: 

En cas negatiu, cal contactar amb un proveïdor WIFITag per a selecció d'equips? Existeix alguna idea 
prèvia, en el cas que la solució no estigui operativa, de quina és la informació que contindrà el tag?  

35.Resposta: 

Esperem proposta. 

36.Pregunta: 

Extracció i comptabilització automàtica d’extractes, i activació de la “Plataforma de 
conciliació bancària”: 
La nostra solució contempla la descàrrega manual de l'extracte bancari (fitxer CSB 43). La vostra petició 
també inclou la descàrrega del fitxer de forma automàtica mitjançant interfase amb els bancs?  

36.Resposta: 

Si. 

37.Pregunta: 

L'extracte bancari es parametritza per banc.  

37.Resposta: 

Si 

38.Pregunta: 

Quants bancs volen incloure en el procés d'automatització de l'extracte bancari? 

38.Resposta: 

En principi 1 (Caixabanc). 
 

39.Pregunta: 

El procés de comptabilització automàtica del extracte bancari requereix:  

o No poden realitzar comptabilitzacions manuals i / o pagaments contra comptes bancaris, sinó que 
s'utilitzaran comptes "ponts" Actualment estan utilitzant aquests comptes "pont" o directament 
comptabilitzen contra els comptes bancaris? 

39.Resposta: 

Comptes pont. 

 

40.Pregunta: 

o L'extracte bancari comptabilitza tots els apunts del compte bancari i la seva contrapartida serà una 
compte "pont" en funció del tipus d'operació 

40.Resposta: 

Les contrapartides codificades al compte corresponent, nomes la no codificades ha d’anar al compte pont. 

41.Pregunta: 

o La conciliació bancària s'analitzarà després de la compensació automàtica de comptes ponts 
involucrades en el model comptable definit en l'extracte bancari. Les partides obertes compondran el 
saldo dels moviments bancaris 
pendents de conciliar. És aquest el modelo de conciliació bancària desitjat?  

41.Resposta: 

Si. 
 
 
 



 
 
 

42.Pregunta: 

La conciliació bancària s'analitzarà després de la compensació automàtica de comptes ponts involucrades 
en el model comptable definit en l'extracte bancari. Les partides obertes compondran el saldo dels 
moviments bancaris 

pendents de conciliar. És aquest el modelo de conciliació bancària desitjat? 

42.Resposta: 

si. 

43.Pregunta: 

L'acreditació SAP del Director de Projecte es correspon amb una certificació determinada de SAP o més 
aviat en l'experiència SAP del candidat proposat.. 

43.Resposta: 

Experiència SAP 

44.Pregunta: 

El Solution Manager es troba en les màquines del proveïdor? 

44.Resposta: 

No. 

45.Pregunta: 

Extracció i comptabilització automàtica d’extractes, i activació de la “Plataforma de 
conciliació bancària”: 
La nostra solució contempla la descàrrega manual de l'extracte bancari (fitxer CSB 43). La vostra petició 
també inclou la descàrrega del fitxer de forma automàtica mitjançant interfase amb els bancs?  

45.Resposta: 

Si. 

46.Pregunta: 

L'extracte bancari es parametritza per banc.  

46.Resposta: 

Si.  

47.Pregunta: 

Quants bancs volen incloure en el procés d'automatització de l'extracte bancari?  

47.Resposta: 

En principi 1 (Caixabanc). 

48.Pregunta: 

El procés de comptabilització automàtica del extracte bancari requereix:  
o No poden realitzar comptabilitzacions manuals i / o pagaments contra comptes bancaris, sinó que 
s'utilitzaran comptes "ponts" Actualment estan utilitzant aquests comptes "pont" o directament 
comptabilitzen contra els comptes bancaris?  

48.Resposta: 

Comptes pont. 

49.Pregunta: 

L'extracte bancari comptabilitza tots els apunts del compte bancari i la seva contrapartida serà una compte 
"pont" en funció del tipus d'operació.  

49.Resposta: 

Les contrapartides codificades al compte corresponent, nomes la no codificades ha d’anar al compte pont. 

 

 



 
50.Pregunta: 

La conciliació bancària s'analitzarà després de la compensació automàtica de comptes ponts involucrades 
en el model comptable definit en l'extracte bancari. Les partides obertes compondran el saldo dels 
moviments bancaris 

pendents de conciliar. És aquest el modelo de conciliació bancària desitjat? 

50.Resposta: 

Si. 

51.Pregunta: 

Genèriques 
L'acreditació SAP del Director de Projecte es correspon amb una certificació determinada de SAP o més 
aviat en l'experiència SAP del candidat proposat.  

51.Resposta: 

Experiència SAP. 

52.Pregunta: 

El Solution Manager es troba en les màquines del proveïdor?  

52.Resposta: 

No.  

53.Pregunta: 

Volumetria aproximada de nombre de referència (materials) que es compren , nombre de proveïdors , 
nombre de comandes , albarans , nombre de factures?  

53.Resposta: 

Aproximadament 1000 factures mensual. Magatzem central que abasteix al diferents centes per tota 
tipologia de material (mat. Sanitaria, pròtesis, fàrmacs, i altres materials) 

54.Pregunta: 

S'utilitza fonamentalment l'estàndard en els mòduls MM -PM , o hi ha grans desenvolupaments interns (a 
més d'interfícies identificades en el plec )? .  

54.Resposta: 

Estàndard amb desenvolupaments e interfícies amb nostre HIS. 

55.Pregunta: 

Compres imputades a diferents objectes de cost com a actius , peps , ordres CO? 

55.Resposta: 

Si 

56.Pregunta: 

La planificació de l'aprovisionament es realitza utilitzant MRP?  

56.Resposta: 

Actualment no, però estem interessats en posar-ho en funcionament. 
 

57.Pregunta: 

Mòdul PM amb manteniment preventiu i correctiu?  

57.Resposta: 

Si 

58.Pregunta: 

Mòdul PM integrat amb AM? 

 



 
 

58.Resposta: 

Integrat amb actius fixos. 

59.Pregunta: 

Hi ha terminals mòbils per gestió PM - Inventari , o alguna altre ús PDA'so similars?  

59.Resposta: 

No. 

60.Pregunta: 

Controlling 
Utilitzen la planificació en centres de cost? 

60.Resposta: 

Si 

61.Pregunta: 

Utilitzen les funcionalitats de repartiments de costos en centres de costos per repartir els costos de l'entitat 
en els centres de costos Finalistes? 

61.Resposta: 

Si 

62.Pregunta: 

Mitjançant l'ús dels repartiments de costos i la facturació d'activitats en centres de cost final es pot calcular 
el "cost total" de en centres de costos finals ( incloent costos estructurals i auxiliars ) Utilitzen aquesta 
metodologia? 

62.Resposta: 

De moment no, però és una de les tasques que volem desenvolupar 

63.Pregunta: 

Utilitzen les ordres de controlling per controlar un altre tipus de despeses que no siguin inversions , com 
ara projectes de finançament afectat ... 

63.Resposta: 

Utilitzem els manaments per controlar partides d’inversió i de despesa 

64.Pregunta: 

Utilitzen el sistema d'informació de Controlling per extrenre el saldo viu de les sol·licituds jo comandes de 
compra generats des del mòdul de MM a més dels imports facturats? 

64.Resposta: 

Si 

65.Pregunta: 

Finances 
19. Utilitzen les divisions?  

65.Resposta: 

Si.  

66.Pregunta: 

En cas de resposta afirmativa, fen extracció del balanç i compte de resultats per divisions?  

66.Resposta: 

Si 

67.Pregunta: 

Quantes àrees de valoració estan utilitzant en el mòdul d'actius fixos?  

 



 
67.Resposta: 

2 

68.Pregunta: 

Les subvencions rebudes per a l'adquisició d'actius fixos com les esten amortitzant?  

68.Resposta:  

Amortització normal.  

69.Pregunta: 

mitjançant el foment a la inversió? 

69.Resposta: 

No 

70.Pregunta: 

La planificació o pressupost de l'any es realitza en termes pressupostaris (per partida pressupostària) o en 
termes comptables (per comptes de major)?. 

70.Resposta: 

Per partida pressupostària 

71.Pregunta: 

71.Resposta: 

 

72.Pregunta: 

Utilitzen la comptabilitat en comptes de grup 0?  

72.Resposta: 

No. 
 
73.Pregunta:  
 
Fan ús de la comptabilitat negativa?  

73.Resposta: 

Si. 

74.Pregunta: 

El procés d'arrossegament de final d'any, es realitza de forma massiva mitjançant el procés estàndard de 
SAP o disposen d'una aplicació a mida?  

74.Resposta: 

No es plurianual. No s’arrosseguen romanents. Amb MM es fa arrossegament estàndard de les 
comandes. 

75.Pregunta: 

Com esten reflectint les fases " A" i " D " ? Mitjançant documents pressupostaris, mitjançant sol · licituds i 
comandes de compra o ambdós ? 

75.Resposta: 

No ho fem servir. 
 

76.Pregunta: 

Esten utilitzant les dades mestres del mòdul d'EA - PS : " Fons " , " Subvenció " i " Programa 
Pressupostari "?  

 



 
76.Resposta: 

No 

77.Pregunta: 

S'usen workflows per a documents d'execució pressupostària '?  

77.Resposta: 

No. 

78.Pregunta: 

Utilitzen el sistema d'informació estàndard d'EA - PS o un altre desenvolupat a mida '?  

78.Resposta: 

Estàndard modificat. 
 
79.Pregunta: 
 
Durant l'elaboració del pressupost , utilitzen (quan és oportú) les prorrogues de pressupost?  
 

78.Resposta: 

No. 
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