INFORME SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE CONTRACTAR EL
MANTENIMENT DEL PROGRAMARI DE L’ENTORN DE VIRTUALITZACIÓ
D’EMMAGATZEMAMENT SAN-SYMPHONY (DATACORE)
a)

Objecte del contracte
El contracte té per objecte proporcionar els serveis de manteniment i suport del programari
que s’utilitza en l’entorn del sistema de virtualització d’emmagatzemament segons el detall
de llicències que s’indica:
Codi
SV4-EWR-GLD-BSV

SV4-EWR-GLD-BSV

IMC-EWR-GLD-360

IMC-EWR-GLD-360

Article / Descripció
SANsymphony-V Annual Support - vL4 Storage
Virtualization Software for 1 node YQFR8-RWNC1A4VSR-68K6X-347AW
SANsymphony-V Annual Support - vL4 Storage
Virtualization Software for 1 node WQR61-X0DYA21JQZ-8XBVS-06HNC
SANsymphony-V Annual Support - Increase max
capacity in group from 256 to 360TBs HL9GPZ94QL-1781S-3MHLP-N6WZY
SANsymphony-V Annual Support - Increase max
capacity in group from 256 to 360TBs HL9GPZ94QL-1781S-3MHLP-N6WZY

Quantitat
1

1

1

1

No s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació.
CPV: 72267000-4 Serveis de manteniment i reparació de programari.

b)

Divisió en lots del contracte
Aquest contracte no és objecte de separació en diferents lots perquè el servei de suport ha
de ser unitari amb el fabricant.

c)

Necessitat i idoneïtat del contracte
El contracte és necessari per al compliment i la realització dels fins institucionals de
l’Ajuntament de Terrassa. La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se
mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisferles, es concreten en la realització (no exhaustiva) dels següents serveis:




Manteniment de les llicències de programari i actualitzacions.
Accés als portals de suport del fabricant per a descàrrega de noves versions,
correccions, pegats, etc.
Suport tècnic dels productes enfront incidències.
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d)

Insuficiència de mitjans
Els serveis objecte del contracte només els pot oferir el fabricant del software.

e)

Valor estimat
El pressupost base de licitació del contracte és de VINT MIL euros (20.000 €), exclòs l’IVA.
La quota actual corresponent de l’IVA és del 21%.
El pressupost base de licitació es desglossa de la manera següent:
19.000 €

Costos directes

1.000 €

Costos indirectes
Total

20.000 €

El preu del contracte es formula en termes de preus aplicables a un tant alçat a la totalitat de
les seves prestacions.
f)

Finançament i consignació pressupostària
El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte, de
VINT-I-QUATRE MIL DOS-CENTS Euros (24.200,00 Euros) IVA inclòs, es farà amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 3121.92005.21601 del Pressupost Municipal de 2021.
Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis futurs, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
Al projecte de Pressupost per a l’any 2021 s’inclou dotació suficient per atendre les
necessitats d’aquest contracte.

g)

Durada del contracte o les dates estimades per a l’inici de l’execució i per a la
finalització
El contracte tindrà una durada màxima de UN (1) any, amb data de finalització de 31 de
desembre de 2021.

h)

Procediment d’adjudicació
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L'adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant procediment obert simplificat sumari, de
conformitat amb el que estableix l’article 159.6 de la LCSP.

i)

Clàusules i criteris socials
De conformitat amb el que estableix l’article 1.3 de la LCSP, en tota la contractació pública
s’han d’incorporar de manera transversal i preceptiva criteris socials i mediambientals
sempre que tinguin relació amb l’objecte del contracte.
D’acord amb el que preveu la Instrucció de serveis per a la inclusió de clàusules i criteris
socials en la contractació pública de l’Ajuntament de Terrassa i de les empreses municipals i
entitats vinculades o dependents que integrin el sector públic local, aprovada pel ple de
l’Ajuntament en sessió de 24 de novembre de 2014, el plec de clàusules administratives
particulars inclou les següents clàusules i criteris socials:
a)

Com a element de valoració de les proposicions i ofertes que es presentin:
-

Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per
les empreses que tinguin en la seva plantilla un nombre de treballadors amb
discapacitat superior al 2 per 100, sempre que llurs proposicions igualin en els
seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que han de
servir de base per l’adjudicació.
Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició
més avantatjosa acrediten que tenen relació laboral amb persones amb discapacitat
en un percentatge superior al 2 per 100, té preferència en l’adjudicació del contracte
el licitador que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb
discapacitat a la seva plantilla.

b)

Com una obligació inherent al contracte:
-

Les noves contractacions de personal que l’empresa adjudicatària del contracte
hagi de fer per executar-lo s’han d’efectuar, necessàriament, entre persones que es
trobin en situació legal d’atur i, quan sigui possible, entre col·lectius amb particulars
dificultats d’inserció en el mercat laboral.

José María Marañón Martín
Cap d’Infraestructures i Operacions
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