CONTRACTE ADMINISTRATIU ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I LA
MERCANTIL ACTIVE BUSINESS & TECHNOLOGY SL PER A L’EXECUCIÓ DEL LOT 2
DEL CONTRACTE PER A LA MODERNITZACIÓ DE PART DEL CENTRE DE PROTECIÓ
DE DADES DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI

A la data de la signatura electrònica

COMPAREIXEN :
D’una part, l’Il·lustríssim Sr. RAÜL GARCIA RAMÍREZ, amb DNI número 47806119-K, en
qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni, amb CIF número P-0820100-F, amb domicili
a la Plaça de la Vila, número 1, de Sant Celoni (Barcelona), codi postal 08470, en nom i
representació de dita corporació, en ús de les facultats de l’article 21 de la Llei 7/1985
reguladora de les bases de règim local i 53 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, assistit del secretari accidental
de la Corporació Sr. ALBERT PUIG TOUS, que dóna fe de l’acte.
I d’altra part, la Sra. EVA GARCIA LÓPEZ, amb DNI número 46822384-L, en nom i
representació de la mercantil ACTIVE BUSINESS & TECHNOLOGY SL, amb CIF número B85416709 i domicili social a l’avinguda Francesc Macià, número 60, planta 19, de Sabadell
(Barcelona), codi postal 08208, autoritzat per a aquest acte segons es desprèn de les dades
que consten al certificat d’inscripció en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público del Ministeri d’Hisenda.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el
present contracte.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS :
1. La Junta de Govern Local, en sessió de 09.09.2021, va aprovar l’expedient per a la
contractació de la modernització de part del centre de protecció de dades de l’Ajuntament de
Sant Celoni, en el que es refereix a la infraestructura de virtualització; serveis de
monitorització i suport de la infraestructura de servidors i aplicacions; i una eina de gestió
d’actius, és a dir una base de dades de la gestió de la configuració. L’expedient conté el Plec
de clàusules administratives particulars (PCAP) i el Plec de prescripcions tècniques (PPT)
que han de regular la contractació.
2. L’objecte del contracte es divideix en tres lots diferenciats:
-

Lot 1 – Adquisició de servidors físics i migració de la plataforma de virtualització
Lot 2 – Servei de monitoratge de la infraestructura informàtica i de comunicacions i
suport de segon nivell
Lot 3 – Adquisició, instal·lació i posada en marxa d’una eina de gestió d’actius

3. El contracte s’ha tramitat de forma ordinària, mitjançant licitació pel procediment obert
simplificat que regula l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, amb aplicació de diversos criteris de valoració automàtica.

4. La licitació s’ha anunciat al perfil del contractant i en el termini reglamentari, mitjançant
l’eina “Sobre digital”, s’han rebut 6 ofertes per optar a algun/s dels lots del contracte.
5. En data 25.11.2021 la Mesa de contractació va obrir els sobres digitals i, prèvia valoració
de les ofertes presentades, va classificar els licitadors de cada lot d’acord amb els criteris de
valoració que s’estableixen a la clàusula 12 del PCAP. Pel que fa al lot 2, la classificació és
la següent:
Lot 2
Ordre
1
2
3

Licitador
Active Business & Technology SL
Interwor T-Sic SL
Servicios Microinformática SA

Puntuació
76,30
75,66
75,17

6. En conseqüència, per unanimitat, els membres de la Mesa van emetre dictamen en el sentit
de proposar l’adjudicació del lot 2 a la mercantil Active Business & Technology SL, amb CIF
B-85416709.
7. A la vista de la informació continguda al Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público, la Mesa va acordar requerir a la mercantil Active Business &
Technology SL per a que en el termini de 7 dies hàbils, a comptar des de la data d’enviament
del requeriment electrònic, acredités el poder de representació de la persona signant de
l’oferta i que l’empresa disposa de la solvència econòmica –financera i tècnica-professional
necessària per optar al contracte, i constituís la garantia definitiva per import equivalent al 5%
del preu d’adjudicació del lot 2.
8. Dins el termini previst Active Business & Technology SL va presentar la documentació
requerida.
9. En data 22.12.2021 la Mesa de contractació va emetre dictamen en el sentit de qualificar
la documentació presentada per Active Business & Technology SL i entendre que ha donat
compliment als requisits de la clàusula 18 (Adjudicació) del PCAP, tot proposant a l’òrgan de
contractació que el lot 2 del contracte fos adjudicat a aquesta mercantil, d’acord amb l’import
de la seva oferta.
10. En data 29.12.2021 l’Alcaldia va dictar una Resolució, en avocació de la competència
delegada en la Junta de Govern Local, adjudicant el lot 2 del contracte per a la modernització
de part del centre de protecció de dades de l’Ajuntament de Sant Celoni, a la mercantil Active
Business & Technology SL, amb CIF B-85416709, per la quantitat de 22.208 €, IVA no inclòs
(12.408 € la part fixa i 9.800 € la part variable, IVA no inclòs).
En base a aquests antecedents, ambdues parts convenen, en qualitat d’adjudicador i
adjudicatari, la formalització del contracte en el present document administratiu i

PACTEN :

Primer.- La mercantil Active Business & Technology SL es compromet a la prestació del lot 2
(Servei de monitoratge de la infraestructura informàtica i de comunicacions i suport de segon
nivell) del contracte per a la modernització de part del centre de protecció de dades de
l’Ajuntament de Sant Celoni. El contracte es regirà pel Plec de clàusules administratives

particulars i el Plec de prescripcions tècniques aprovats per la Junta de Govern Local, en
sessió de 09.09.2021, documents que el contractista accepta plenament i de la qual cosa en
deixa constància signant en aquest acte la seva conformitat.
Segon.- El contracte tindrà una durada de 2 anys i s’iniciarà no més tard de 10 dies des de la
finalització de l’execució del lot 1, un cop la plataforma de virtualització sigui operativa i
estable. El contracte es podrà prorrogar per 3 anys més, any a any. Les pròrrogues seran
obligatòries pel contractista, sempre que es comuniquin amb un preavís de dos mesos.
Respecte del lot 1, la seva execució està prevista en un màxim de 50 dies naturals des de
l’endemà de la signatura del contracte (30 dies per al lliurament del maquinari i 20 dies per a
la instal·lació dels hosts, configuració de l’entorn de virtualització i migració de les màquines
virtuals).
Tercer.- L’Ajuntament de Sant Celoni es compromet a satisfer a Active Business & Technology
SL la quantitat màxima de 26.871,68 € (base imposable de 22.208 €, més el 21% d’IVA), amb el
següent desglòs:
-

Part fixa: 15.013,68 € (base imposable de 12.408 € més el 21% d’IVA)
Part variable: 11.858 € (base imposable de 9.800 €, més el 21% d’IVA), calculat sobre
un màxim de 100 hores anuals (és a dir, 200 hores pel 2 anys de contracte) a raó de
59,29 €/hora (base imposable de 49 €/hora més el 21% d’IVA)

Aquests preus no seran revisables.
Quart.- El preu es farà efectiu al contractista amb caràcter trimestral, prèvia presentació de la
corresponent factura electrònica, que haurà de contenir una part fixa (la quarta part del cost
anual del contracte) i una part variable (amb el número d’hores efectivament realitzades en el
suport de segon nivell). La factura s’haurà d’aprovar per l’òrgan competent, un cop
comprovada la conformitat del servei objecte del contracte.
Cinquè.- La persona responsable del contracte, per part de l’Ajuntament de Sant Celoni, serà
la Sra. Carme Granados Jordán, enginyera informàtica municipal, qui realitzarà la
comprovació, coordinació i vigilància de la correcta realització de la prestació contractada, i
exercirà les potestats de direcció i inspecció, mitjançant les verificacions corresponents.
Sisè.- L’òrgan de contractació tindrà la prerrogativa d’interpretar aquest contracte
administratiu i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, podent modificar-lo per
raons d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar els efectes d’aquesta, dins dels
límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats per la normativa vigent en matèria de
contractació pública.
Setè.- El contracte es regirà per aquests pactes, pel Plec de clàusules administratives
particulars i pel Plec de prescripcions tècniques que s’adjunten, així com per la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, normes totes elles que accepta el
contractista i a les quals se sotmet.
Així ho atorguen i, per a la deguda constatació de tot el que s’ha convingut, se signa aquest
contracte.
L’alcalde,
Raül Garcia Ramírez

Active Business & Technology SL
Eva García López

En dóna fe:
El secretari accidental,
Albert Puig Tous
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1.

Objecte

És objecte del present plec fixar les condicions tècniques particulars que hauran de regir el
procediment obert, amb pluralitat de criteris, per a la modernització de part del CPD de
l’Ajuntament de Sant Celoni, en endavant l’Ajuntament, en el que es refereix a la
infraestructura de virtualització; serveis de monitorització i suport de la infraestructura de
servidors i aplicacions; i una eina de gestió d’actius, és a dir una Base de Dades de la Gestió
de la Configuració, en endavant CMDB.
2.

Abast

El present contracte permetrà l’adquisició de diversos elements i la contractació de serveis
destinats al CPD de l’Ajuntament. En concret es vol renovar la infraestructura virtual a partir
de la substitució dels equips obsolets que deixaran de tenir suport i actualitzacions; es vol

1
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contractar a més un servei de monitoratge de les infraestructures TIC; i per últim es vol
adquirir, instal·lar i configurar fins a la seva posada en marxa una eina CMDB.
Atenent a les necessitats de l’Ajuntament, a les característiques del mercat i per tal de facilitar
al màxim la concurrència dels diferents proveïdors, s’han definit els següents lots:


Lot 1 – Adquisició de servidors físics i migració de la plataforma de virtualització
El lot inclou: l’adquisició de 2 mòduls de computació (hosts), la instal·lació física al
CPD de l’Ajuntament, la instal·lació i configuració del programari de virtualització, la
migració dels servidors virtuals a la nova plataforma de virtualització, i l’adquisició de
llicencies de programari de gestió remota del servidor ILO.
L’Ajuntament serà qui marcarà les línies a seguir i dissenyarà l’arquitectura.
L’empresa contractista s’haurà d’adequar als procediments, processos i eines
implantades.
Queda fora de l’abast d’aquest lot qualsevol servei d’administració o manteniment fora
de garantia.



Lot 2 – Servei de monitoratge de la infraestructura informàtica i de comunicacions i
suport de segon nivel
El servei es contractarà sota modalitat MaaS (Monitoring as a Servei, o en la seva
traducció al català Monitoratge com a Servei). En el cas de que el servei proposat
requereixi de la instal·lació d’agents als dispositius a monitorar per dur a terme el
seguiment i control, serà responsabilitat de l’empresa contractista fer-ne el
manteniment i realitzar les actualitzacions necessàries pel seu correcte funcionament.
L’empresa contractista haurà de subministrar sense cost addicional tots els elements
necessaris per oferir el servei: maquinari, llicències i programari associat.
El servei inclou suport de segon nivell per la resolució d’incidències i peticions que
siguin escalades per part del referent de l’Ajuntament sobre els elements monitorats.
El volum de peticions i incidències està calculat en un màxim de 100 hores anuals.
Lot 3 – Adquisició, instal·lació i posada en marxa d’una eina de gestió d’actius (CMDB)
L’eina proposada haurà de permetre incloure tots els actius d’informàtica i
comunicacions de l’Ajuntament: maquinari, programari, xarxes, elements de
comunicacions i en general tots els elements que l’Ajuntament ofereix als seus usuaris
per desenvolupar la seva feina.
L’eina haurà de permetre establir relacions entre els diferents actius i elements de
configuració, així com elaborar informes per tal de que el personal TIC de l’Ajuntament
pugui explotar la informació.
Queden fora de l’abast d’aquest lot els serveis d’administració i manteniment (fora de
garantia) de l’eina un cop es doni per finalitzada la seva posada en marxa per part
dels responsables TIC de l’Ajuntament.
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3.

Descripció de la situació actual

L’Ajuntament disposa de 2 servidors (hosts) en clúster utilitzant la configuració HA (High
Availability) de vSphere. Estan instal·lats al CPD de l’Ajuntament i contenen 16 servidors
virtuals (veure detall al punt 7.2.1).
Aquests hosts es volen renovar perquè han quedat obsolets i no permeten actualitzacions de
programari base. Les seves característiques són:











Model: HPE ProLiant DL380 G6
CPU: Intel Xeon E5520 2.27 GHz
Vmware Vcenter Server Appliance 6.5 U2
Vmware vSphere ESXi 5.5 en HA
Memòria: 147 GB
NICs: 4 a 1 Gbps
Font d’alimentació redundant, hot pluggable
16 servidors virtuals actius i 3 parats.
1 cabina MSA2050 connectada per Fibra Channel.
Discs
o Host 1 - Discs: 70 GB (2 disc RAID1), 20 GB lliures, 71 % ocupació
o Host 2 - Discs: 70 GB (2 disc RAID1), 40 GB lliures, 42 % ocupació

Per dur a terme el monitoratge de la infraestructura tecnològica de l’Ajuntament (física, virtual
i comunicacions) es disposa d’un contracte amb una empresa externa que proporciona el
servei a través d’una plataforma de monitoratge al núvol i un conjunt d’agents i sondes
instal·lats als elements considerats més crítics de la infraestructura de l’Ajuntament. Aquesta
empresa informa a través de sms o correu electrònic quan una alarma supera el llindar definit
i proporciona suport de segon nivell en cas necessari.
Tant la plataforma de monitoratge com els agents i sondes instal·lats a l’Ajuntament estan
mantinguts per l’empresa externa. El personal d’informàtica de l’Ajuntament hi té accés remot
en mode consulta.
4.

Característiques particulars de cada Lot
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A continuació es descriuen les característiques per a cada Lot i els requeriments mínims que
han de contemplar les propostes.
4.1.

Lot 1 – Adquisició de servidors físics i migració de la plataforma de virtualització

4.1.1.

Especificacions tècniques de la plataforma de servidors

Cada un dels 2 servidors (hosts) proposats haurà de complir al menys els requeriments:
a) Processador físic amb un mínim de 8 nuclis amb una velocitat no inferior a 2.1 GHz.
b) Configuració amb xassís de 8 discs SFF (2.5”)
c) Memòria RAM composta per 6 mòduls de 32GB cadascun (model HPE 1x32GB Dual
Rank x4 PC4-2933Y-R Smart Kit o equivalent). I amb possibilitat d’ampliacions
futures.
d) 2 discos interns de 480GB SATA MU SFF SC SM883 SSD
e) Controladora RAID integrada en placa, capaç de suportar RAID 0 i 1
f) Adaptador de xarxa mínim 10G, compatible 1G

3
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g)
h)
i)
j)

2 fonts d’alimentació 800W Flex Slot platinium hot plug low halogen power o similar
Enracable, 1U rack i amplada estàndard
Adaptador FC a 16 Gb (2-port) per a connectar amb la cabina MSA2050
Llicenciament del programari de gestió remota del servidor ILO (Integrated Lights-Out)

Els servidors han de ser compatibles amb l’entorn de virtualització VMWare i que així consti
a la seva web oficial (Compatible Guide de VMWare ), i en concret amb l’escenari final de
virtualització:
 Vmware Vcenter Server Appliance 7.0
 Vmware vSphere ESXi 7.0 en HA.
 16 VMs actives i 3 parades.
 1 cabina connectada MSA2050 per Fibra Channel.

Per evitar l’obsolescència durant la vigència del contracte no podran proposar-se models
obsolets o discontinuats per part dels fabricants ni d’imminent discontinuació.
4.1.2.

Lliurament

El contractista haurà de lliurar tot el material al Centre de Processament de Dades de
l’Ajuntament i fer-ne la instal·lació.
Tots els elements físics a subministrar han d’estar homologats i testejats pel fabricant.
L’empresa contractista haurà de subministrar tots els accessoris i elements auxiliars
necessaris per a la instal·lació i correcte funcionament de tots els elements adquirits.
4.1.3.

Garantia

El període de garantia per a tots els elements físics serà de 5 anys. La garantia inclourà:


4.1.4.

La substitució d’elements que generin incidències.
Temps de resposta de 4 hores amb cobertura 24x7 davant d’incidències.
Requeriments ambientals

4.1.5.

Posada en marxa de la plataforma de virtualització

La fase de posada en marxa és el període de temps que comença quan es formalitza el
contracte i acaba quan la plataforma de virtualització està en funcionament. En aquesta fase
el contractista instal·larà els servidors, els configurarà, migrarà els servidors virtuals i
actualitzarà el programari de virtualització.
El contractista serà el responsable de la captura del coneixement del servei, a tal fi rebrà el
suport necessari per part de l’Ajuntament o de l’anterior prestatari del servei.
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Tots els equips físics subministrats hauran de comptar amb les mesures d’estalvi d’energia
d’acord amb els requisits establerts en el Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre
residus d’aparells elèctrics i electrònics, així com l’adhesió a un sistema integral de gestió de
residus d’acord amb la Llei 11/97, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos. A més, els
equips hauran de tenir conformitat amb la normativa vigent a la Unió Europea i Espanya pel
que fa a ergonomia, qüestions mediambientals, compatibilitat electromagnètica, reducció de
radiació emesa i seguretat.
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Les empreses licitadores hauran d’incloure el pla de posada en marxa a les seves propostes
indicant les fases i la planificació temporal de cada una.
4.1.5.1. Instal·lació, configuració i migració de la plataforma de virtualització
La configuració final de l’entorn de virtualització serà en l’entorn Vmware en les versions:



Vmware Vcenter Server Appliance 7.0
Vmware vSphere ESXi 7.0 en HA.

L’empresa contractista haurà de tenir en compte el canvi de versions de l’entorn de
virtualització a l’hora de migrar les màquines virtuals al nou entorn.
Les empreses licitadores hauran d’incloure clarament a les seves propostes el detall de les
tasques incloses per configurar l’entorn de virtualització i la migració dels servidors virtuals, la
seqüència i el temps d’aturada estimat. A mode orientatiu aquestes seran:







Instal·lació física completa dels dos servidors nous (enracat, connectivitat i cablejat)
Instal·lació i configuració de l’entorn de virtualització
Migració dels servidors virtuals als nous hosts
Actualització del hardware virtual i VMware tools als servidors virtuals
Actualització del software de backup, Veeam backup a la versió 10 Patch 2 compatible
amb VSphere ESXi 7
Instal·lació del programari de gestió remota de servidor ILO (Integrated Lights-Out

En cas de requerir una aturada de servei caldrà acordar amb l’Ajuntament la data i hora, en
qualsevol cas serà sempre fora d’horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 7 a
15:30.
Els serveis d’instal·lació, configuració i migració no es donaran per finalitzats fins que el
responsable TIC de l’Ajuntament o l’empresa de suport de la plataforma de virtualització actual
certifiqui que la instal·lació s’ha realitzat correctament.
Aquesta certificació implica que el maquinari instal·lat correspon al presentat a l’oferta i que
el seu funcionament és l’indicat a les especificacions de producte presentades a l’oferta, les
versions de programari són les indicades a la descripció de l’escenari final i les màquines
virtuals funcionen de forma òptima.
4.1.5.2. Acord de nivell de servei (ANS)
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a - En relació al lliurament del maquinari s’estableix un ANS màxim de 30 dies naturals a partir
de la data de formalització del contracte.
b - En relació a la instal·lació dels hosts, configuració de l’entorn de virtualització i migració de
les màquines virtuals, s’estableix un ANS màxim de 20 dies naturals a partir del lliurament
efectiu del maquinari a les instal·lacions de l’ajuntament.
4.2.
Lot 2 – Servei de monitoratge de la infraestructura informàtica i de
comunicacions i suport de segon nivell
4.2.1.

Característiques tècniques de la plataforma de monitoratge

L’eina de monitoratge proposada haurà de disposar al menys de les característiques
següents:

5

Per descarregar una copia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

f1200e0ae283480e98b5754d434f4368001

Url de validació

https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original










4.2.2.

Vista integral de la supervisió del sistema d’informació municipal
Visualització de gràfics de rendiment
Informes supervisats de disponibilitat de recursos de: servidors, hosts, serveis i grups
de recursos
Informes de tràfic de xarxa
Supervisió de l’ample de banda
Diagnòstic de xarxa
Panell de comunicacions
Gestió dels recursos de xarxa
Possibilitat de configurar l’enviament d’alertes per SMS o correu quan els valors
monitorats arriben a un llindar concret o cauen completament
Descripció del servei

La prestació del servei s’haurà de fer d’acord amb el model de prestació Monitoring as a
Service (MaaS), de forma que el programari i les dades relacionades s’hostatjaran a servidors
a càrrec del proveïdor del servei, i l’accés als mateixos es realitzarà a través d’Internet de
forma segura.
El contractista es farà càrrec de tota la infraestructura necessària per la prestació del servei i
les despeses que se’n derivin: maquinari (físic o virtual, així com llicencies associades);
programari a nivell de servidors i de client (agents i sondes que calgui instal·lar als elements
municipals a monitorar); i comunicacions des de la plataforma de monitoratge fins als
elements del CPD a monitorar a través d’internet.
La infraestructura central per oferir el servei ha d’estar allotjada en territori de la UE.
El servei contractat haurà d’incloure les següents tasques:
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Monitoratge i alertes de: servidors físics, servidors virtuals, sistemes
d’emmagatzematge, sistemes de còpies de seguretat, elements de seguretat
perimetral (tallafocs), xarxes, elements de comunicacions i algunes aplicacions
municipals. Tots els elements estan llistats a punt 7.2.
Per tal de permetre el monitoratge de nous elements que puguin aparèixer com a
resultat del creixement i evolució tecnològica de l’Ajuntament durant l’execució del
servei, els elements monitorats podran ser modificats i ampliats segons les
necessitats.
Gestió d’alertes: parametrització d’alertes segons els llindars definits per el personal
TIC de l’Ajuntament, (veure punt 4.2.7.1). Classificar-les i prioritzar-les. Es podran
proposar canvis a les alertes i llindars durant l’execució del contracte, per millorar el
seguiment de l’equipament monitorat.
Gestió d’incidents: en cas de superar els llindars definits i que es posi en risc la
integritat, la disponibilitat o la confidencialitat de la informació, l’empresa contractista
enviarà un avís mitjançant els canals de comunicació previstos (veure punt 4.2.5.7) a
la persona o persones designades per l’Ajuntament. La notificació de l’alerta ha de
proporcionar informació suficient per a ser analitzada, per això ha d’incloure al menys
informació de l’element que ha generat l’incident, data i hora, llindar superat, valor
assolit, i motiu.
Actuacions proactives de manteniment que l’empresa contractista estimi necessàries
per evitar possibles incidències futures, així com la identificació de millores. Aquestes
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4.2.3.

actuacions no es consideren suport de segon nivell i no suposaran per tant consum
de les hores contractades en aquest concepte.
Revisions de la plataforma: el contractista estarà obligat a realitzar al menys una
revisió completa del maquinari a l’any amb la finalitat d’assegurar el perfecte
funcionament del sistema i evitar incidències futures. Aquestes revisions formen part
del servei de monitoratge sense que el temps dedicat comptabilitzi com a hores de
suport de segon nivell.
Suport de segon nivell

El servei contractat inclou 100 hores anuals de suport de segon nivell que es consumiran en
la resolució d’incidències i peticions sobre els elements monitorats i sempre sota petició del
personal TIC de l’Ajuntament.
Per cada petició rebuda, l’empresa contractista haurà de presentar un document amb la
descripció de les tasques a realitzar, el temps previst i els serveis afectats. El contractista
haurà de lliurar aquest document en un màxim de 7 dies naturals en el cas de peticions
qualificades de nivell lleu o mitjà, i 2 dies en cas de peticions de nivell bloquejant. Aquest
document haurà de ser validat pel referent TIC de l’Ajuntament abans de procedir a la seva
execució.
Per determinades actuacions repetitives, l’Ajuntament pot definir d’acord amb el contractista,
unes condicions d’execució fixes de manera que un cop feta la petició d’actuació, l’empresa
contractista procedeixi a realitzar les tasques acordades sense ser necessària una validació
per part de l’Ajuntament.
El temps invertit a les actuacions de suport segon nivell es comptabilitzarà en fraccions de 5
minuts i en cas de requerir presencia física no s’inclourà el temps de desplaçament.
L’import a abonar al contractista per cada actuació sol·licitada serà el resultat de multiplicar el
preu-hora ofert per tècnic pel nombre d’hores o fracció pressupostades de cada actuació. Dins
d’aquest preu quedaran incloses eventuals incidències posteriors que es derivin d’aquestes
actuacions.
L’empresa contractista haurà de tenir en compte que el temps destinat a les actuacions de
suport de segon nivell es consumirà en funció de les necessitats de l’Ajuntament i de cap
manera hi ha el compromís de consumir-lo íntegrament.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Creació i administració de GPO
Administració i configuració del tallafocs
Configuració i resolució de problemes amb les còpies de seguretat
Configuració de VLAN en els encaminadors
Resolució de problemes relacionats amb el DNS i DHCP
Modificació dels recursos assignats a les màquines virtuals
Ampliació de quotes en discos i cabina.
Actualització i canvis de versió de programari de base i antivirus dels
servidors
Ampliacions i millores
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Són exemples d’incidències i peticions de segon nivell:
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El suport de segon nivell es donarà preferentment de forma remota, només es realitzaran
actuacions de forma presencial en casos d’incidències qualificades com a bloquejant o les
que així ho requereixin.
4.2.4.

Recursos humans

L’empresa contractista assignarà un Responsable del servei, amb les tasques d’interlocutor,
que centralitzarà les peticions de suport de segon nivell dels tècnics de l’Ajuntament i
coordinarà els tècnics de l’empresa que puguin intervenir en l’execució del contracte.
El Responsable del servei realitzarà les tasques de coordinació, seguiment i control de la
gestió del servei incloent l’elaboració d’informes de seguiment, compliment dels acords de
servei, reunions de seguiment amb l’equip TIC de l’Ajuntament i propostes de millora dels
sistemes.
En el cas excepcional de què s’hagi de realitzar un canvi de Responsable al llarg del contracte,
el substitut haurà de reunir els mateixos requisits de formació i experiència exigits en la
clàusula de solvència del Plec de Clàusules Administratives Particulars, i s’exigirà un període
mínim de formació/traspàs de coneixement d’1 setmana, a càrrec del contractista.
4.2.5.

Model de prestació del servei de suport de segon nivell

4.2.5.1. Notificació de les alertes de servei
El sistema de monitoratge haurà d’indicar en tot moment l’estat dels sistemes monitorats,
distingint 3 possibles estats de servei segons el llindar que hagi superat l’alarma: satisfactori
(verd), funcionant amb riscs (taronja), fora de servei o llindar crític superat (vermell).
L’Ajuntament estarà informat i podrà decidir que es modifiquin els llindars i activació de
cadascun d’aquests estats.
L’estat vermell generarà una alerta crítica que implica l’enviament automàtic d’un correu o un
SMS als administradors del sistema i que aquests ho notifiquin al responsable de l’Ajuntament
per correu o trucada telefònica.
4.2.5.2. Definicions i paràmetres del servei de suport de segon nivell
Com a paràmetres de mesura de la qualitat de servei es farà ús dels que a continuació es
defineixen:
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Prioritat: identifica una mesura qualitativa del nivell de severitat de la incidència o
petició, independentment de l’origen (correcció o evolució). Està descrita des del punt
de vista dels serveis afectats. Això implica que el nivell de prioritat serà determinat
pel Referent TIC per l’Ajuntament, sense perjudici que una posterior anàlisi, amb
acord per ambdues parts, pugui canviar el nivell de prioritat.



Temps de resolució: És el temps transcorregut entre que la incidència o petició
s’assigna a l’empresa contractista pels canals previstos, fins que queda resolta. No
computaran els períodes de temps en que el contractista està pendent de resposta
per part dels tècnics o usuaris de l’Ajuntament.
4.2.5.3. Qualificació de la prioritat de les incidències i peticions
La classificació de les incidències, peticions i canvis, segons la seva repercussió en l’operativa
diària, serà:
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Nivell 1: Bloquejant. Situació que incideix de manera severa en l’entorn de
producció, i que no permet la realització de les tasques diàries de l’Ajuntament en
seguretat, atenció al públic, i en general les que tenen una afectació massiva
d’usuaris.



Nivell 2: Mitjà. Greus errors de funcionament de les operatives normals dels serveis,
amb impacte immediat. Problema d’alt impacte en què la producció, les operacions
o el desenvolupament estigui funcionant de manera inadequada i degradada fins el
punt que l’entorn de producció estigui compromès en pocs dies.



Nivell 3: Lleu. Funcionament incorrecte de les operatives diàries dels serveis, amb
impacte no immediat i/o no disponibilitat d’una aplicació o servei no crític pel
funcionament ordinari de l’Ajuntament.

4.2.5.4. Acords de Nivell de Servei (ANS)
A continuació s’exposen els nivells mínims de servei exigits per l’Ajuntament.
Objectiu
GESTIÓ D’INCIDÈNCIES

NIVELL DE SERVEI
(Temps de resolució)

Percentatge d'incidències de nivell bloquejant
2 hores
que compleixen el nivell de qualitat
Percentatge d'incidències de nivell mitjà que
6 hores
compleixen el nivell de qualitat
Percentatge d'incidències de nivell lleu que
8 hores
compleixen el nivell de qualitat
GESTIÓ DE PETICIONS

NIVELL DE SERVEI
(Temps de resolució)

100%
95%
95%
Objectiu
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Percentatge de peticions de nivell bloquejant
98%
que compleixen el nivell de qualitat
Percentatge de peticions de nivell mitjà que Acompliment de la data 98%
compleixen el nivell de qualitat
planificada per a cada
Percentatge de peticions de nivell lleu que petició
98%
compleixen el nivell de qualitat

4.2.5.5. Penalitats
En el cas d’incompliment dels acords de nivell de servei per part de l’empresa contractista es
preveuen les penalitats que s’indiquen al costat de cada acord de nivell de servei.
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Gestió d'incidències i peticions
CRITICITAT

PENALITAT
(per incompliment)

Nivell bloquejant

100€

Nivell mitjà

50€

Nivell lleu

20€

La comptabilització de les penalitats es realitzarà mensualment, amb efectes a la facturació
del mes en curs. Serà el sumatori de les penalitats per a cada un dels conceptes. La quantitat
màxima de penalitat es fixa en un 10% de l'import mensual.
En cas que la resolució de l’actuació (incidència, petició, canvi) depengui de tercers o de
l’Ajuntament, el contractista podrà justificar la comptabilització del temps a causes alienes,
sense que penalitzin els nivells de serveis acordats, excepte quan les tasques estiguin
previstes en aquest plec. S’haurà de notificar a l’Ajuntament, per la seva acceptació, els canvis
d’estat de les incidències o peticions que suposin l’aturada del temps. El còmput del temps
tindrà en compte l’horari de servei indicat al present plec (vegeu punt 4.2.5.6).
4.2.5.6. Horaris del servei
Disponibilitat de la plataforma 24x7x365
Horari de suport tècnic 10x5 (de 8:00 a 18:00) de dilluns a divendres
4.2.5.7. Canals de comunicació
La comunicació entre l’empresa contractista i l’Ajuntament per correu electrònic, i en el cas
d’incidències qualificades com a bloquejant es notificarà també per telèfon.
4.2.6.

Seguiment del servei

4.2.6.1. Informes mensuals
L’empresa contractista emetrà un informe amb periodicitat mensual que inclogui informació
sobre l’estat general del sistema, les alertes que han superat els llindars i les actuacions que
s’han dut a terme durant el període.
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L’empresa contractista haurà de presentar l’informe mensual durant els primers 10 dies
naturals del mes següent, i es revisarà a la propera reunió de seguiment.
Addicionalment l’Ajuntament pot demanar un informe sobre un problema o una incidència
concreta.
4.2.6.2. Reunions de seguiment
El contracte inclou la realització de reunions de seguiment on es revisaran els informes de
seguiment generats durant el període. Aquestes reunions es realitzaran amb una periodicitat
bimensual.
L’Ajuntament podrà convocar a l’empresa contractista a reunions puntuals per tractar sobre
incidències o actuacions concretes.
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4.2.6.3. Propostes de millora continua
Es requereix que el contractista faci balanç de l’activitat i presenti regularment propostes de
millora de la qualitat de la infraestructura i serveis informàtics, basant-se en el coneixement
que els proporcionarà la seva gestió. Aquestes propostes seran analitzades per l’Ajuntament
per determinar la seva conveniència, viabilitat i, si es considera convenient, s’elaboraran
conjuntament els plans per a la seva implantació.
La presentació de propostes es realitzarà a les reunions de seguiment o sota demanda,
segons determini l’Ajuntament.
L’Ajuntament podrà demanar la valoració de solucions tècniques, assessorament o estudis
de viabilitat que puguin esdevenir propostes de millora de la qualitat del servei, sense cost
addicional, tant pel programari com pel maquinari.
4.2.7.

Posada en marxa

La fase de posada en marxa del servei és el període de temps que comença quan el nou
contractista es fa càrrec del servei i acaba quan el servei està estabilitzat en els nivells de
servei acordats. En aquesta fase el contractista posarà en marxa els procediments i eines
necessàries per a l’execució del servei.
El contractista serà el responsable de la captura del coneixement del servei, a tal fi rebrà el
suport necessari per part de l’Ajuntament o de l’anterior prestatari del servei.
La fase de posada en marxa del servei estarà inclosa en el termini d’execució del present
contracte.
L’Ajuntament no assumirà una dedicació significativa de recursos propis en les activitats de
posada en marxa.
La data d’inici de les tasques de posada en marxa de la implantació de la plataforma de
monitoratge serà no més tard de 10 dies des de la finalització de l’execució del Lot1. És a dir
un cop la plataforma de virtualització sigui operativa i estable. La finalització de les tasques
del Lot1 està prevista en un màxim de 50 dies naturals després de la signatura del contracte.

Les empreses licitadores hauran d’incloure el pla de posada en marxa a les seves propostes
indicant les fases i la planificació temporal de cada una.
4.2.7.1. Configuració de la plataforma de monitoratge
Forma part de la fase de posada en marxa del servei la configuració de la plataforma de
monitoratge i la instal·lació dels agents i sondes necessaris als dispositius a monitorar. La
realització íntegra d’aquestes tasques està previst que finalitzi en un període màxim de 2
mesos des de l’inici de la fase de posada en marxa.
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Tanmateix, l’Ajuntament pot establir una data d’inici independent de la finalització del Lot1 si
per qualsevol motiu aquest no s’arribés a executar o s’endarrerís la seva execució. En aquest
cas, l’Ajuntament faria una notificació a l’empresa contractista i es fixaria l’inici no més tard de
10 dies després de la signatura del contracte.
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L’empresa contractista haurà de configurar l’eina de monitoratge de manera que, com a
mínim, quedin assegurades les alarmes i llindars següents:










Monitoratge de les connexions. Si falla una connexió cal que l’eina mostri una
advertència i enviï una notificació.
Monitoratge de la càrrega de CPU. Si supera el 80% es mostrarà una advertència.
Per sobre del 90% generarà una alerta crítica.
Ocupació de memòria RAM. Si supera el 80% mostrarà una advertència. Si supera el
90% generarà una alerta crítica.
Ocupació d’espai a les unitats màquines virtuals. Si supera el 80% mostrarà una
advertència. Per sobre del 90% generarà una alerta crítica.
Tràfic de xarxa. Si el volum de tràfic supera el 75% de capacitat mostrarà una
advertència. Per sobre del 90% generarà una alerta crítica.
Espai lliure dels Datastores.
o Si és inferior a 2 TB  Per sota del 10% mostrarà una advertència. Per sota
del 5% generarà una alerta crítica.
o Si és superior a 2 TB  Per sota del 5% mostrarà una advertència. Per sota
del 2-3% generarà una alerta crítica.
Estat del hardware. En cas de fallada, mostrarà una advertència i enviarà una
notificació.
Monitorització dels serveis Windows, Linux crítics (sql, serveis del directori actiu,
etc...)

No es donaran per finalitzats els treballs d’instal·lació i configuració fins que el responsable
TIC de l’Ajuntament certifiqui que l’eina de monitoratge està configurada sota els requeriments
de l’Ajuntament, el personal TIC de l’Ajuntament hi té accés, i estiguin instal·lats els agents o
sondes als elements a monitorar.
4.2.7.2. Formació
La fase de posada en marxa inclou un mínim de 6 hores de formació en l’eina de monitoratge
seleccionada per tal d’instruir al personal tècnic municipal que es cregui oportú. La formació
es realitzarà un cop acabada la configuració de l’eina i no més tard de 2 setmanes.
4.2.7.3. Acord de nivell de servei (ANS)
a - En relació a la configuració de la plataforma de monitoratge i instal·lació d’agents i sondes
s’estableix un ANS màxim de 2 mesos a partir de la finalització del Lot1, o de la data de
formalització del contracte, si per algun motiu no s’executés el Lot1.

4.2.8.

Devolució del servei

La fase de devolució del servei correspon a l’etapa de transmissió del coneixement a
l’Ajuntament o a un tercer designat per ell.
La fase de devolució del servei estarà inclosa en el termini d’execució del present contracte.
L’empresa contractista haurà de presentar el Pla de devolució del servei quatre setmanes
abans de la finalització del contracte. Aquest document haurà ser aprovat per l’Ajuntament.

Carmen Granados Jordán

Signatura 1 de 1

20/07/2021 Tècnica TIC

b - En relació a la formació en l’eina de monitoratge s’estableix un ANS màxim de 2 setmanes
a partir de la finalització de la configuració de l’eina de monitoratge.
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4.2.8.1. Acord de nivell de servei (ANS)
S’estableix un ANS màxim de 4 setmanes abans de la finalització del contracte per la
presentació del Pla de devolució del servei
4.2.8.2. Penalitats
S’estableix una penalitat de 100€ per cada dia de retard en l’ANS
4.3.
Lot 3 – Adquisició, instal·lació i posada en marxa d’una eina de gestió d’actius
(CMDB)
Forma part del lot 3 la instal·lació i posada en marxa d’una eina CMDB que permeti la gestió
dels actius de l’Ajuntament de manera que estigui sempre actualitzada i pugui ser accessible
en qualsevol moment.
4.3.1.

Especificacions funcionals

Per cada actiu introduït a la base de dades, l’eina ha de tenir registrades al menys les
característiques següents:


Equipaments
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Tipus d’equipament (ordinador, estació de treball, impressora, escàner,
router, switch, línia comunicacions, etc.)
Ubicació (vegeu l’Annex 7.1 per consultar la llista de les seus municipals i
usuaris a cada seu)
Ús (ordinador de treball, impressora, etc.)
Fabricant
Model
Processador
Velocitat del processador
Disc dur
Memòria
Sistema operatiu
Programari instal·lat i serveis configurats
Usuaris o grups d’usuaris que el fan servir
Data d’instal·lació
Data de compra

Programari
o
o
o
o
o
o

Nom
Propòsit
Versió
Darrera actualització
Llicenciament
Actiu on es troba instal·lat

A més l’eina ha de disposar de les característiques següents:
 Relació entre diferents actius
 Funcionalitat d’auto-detecció (auto-discovery) per detectar nous actius a la xarxa
 Possibilitat d’importació de les dades en format .xls i .xlsx
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4.3.2.

Permetre l’inventari de sistemes d’informació (elements de programari i maquinari
que, sumant les seves funcionalitats, ofereixen un serveu).
Integració amb l’eina de gestió de tiquets de l’Ajuntament, Redmine
Instal·lació

La instal·lació de l’eina es farà sobre un servidor físic municipal que disposa de sistema
operatiu Windows Server 2012 i per tant haurà de ser compatible amb el mateix.
4.3.3.

Posada en marxa

La fase de posada en marxa és el període de temps que comença quan es formalitza el
contracte i acaba quan l’eina està en funcionament, els actius estan introduïts i s’ha realitzat
la formació al personal municipal que l’haurà d’utilitzar.
L’Ajuntament no assumirà una dedicació significativa de recursos propis en les activitats de
posada en marxa.
No es donaran per finalitzats els treballs d’instal·lació i configuració de l’eina fins que el
responsable TIC de l’Ajuntament certifiqui la instal·lació. La certificació consistirà en validar
que l’eina i versió és la presentada a l’oferta amb les funcionalitats mínimes descrites, s’ha
configurat els informes inicials (vegeu 4.3.3.1) i s’han introduït els actius.
La data d’inici de les tasques de posada en marxa serà no més tard de 10 dies des de la
finalització de l’execució del Lot1. És a dir un cop la plataforma de virtualització sigui operativa
i estable. La finalització de les tasques del Lot1 està prevista en un màxim de 50 dies naturals
després de la signatura del contracte.
Tanmateix, l’Ajuntament pot establir una data d’inici independent de la finalització del Lot1 si
per qualsevol motiu aquest no s’arribés a executar o s’endarrerís la seva execució. En aquest
cas, l’Ajuntament faria una notificació a l’empresa contractista i es fixaria l’inici no més tard de
10 dies després de la signatura del contracte.
Les empreses licitadores hauran d’incloure el pla de posada en marxa a les seves propostes
indicant les fases i la planificació temporal de cada una.

Aquesta tasca inclourà el registre dels actius de l’Ajuntament i la configuració, al menys, dels
informes següents:
 Resum i detall d’equipament (actual i històric)
 Resum i detall de programaris instal·lats (actual i històric)
 Resum i detall de línies de comunicacions (actual i històric)
 Resum per tipus d’impressores i d’ordinadors, per models, etc. (actual i històric)
 Equips donats d’alta o de baixa en un període.
La finalització de la instal·lació i configuració de l’eina CMDB està prevista en un període
màxim de 2 mesos.
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4.3.3.1. Configuració de l’eina
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4.3.3.2. Formació
S’inclouen dins el contracte un mínim de 6 hores de formació en l’eina seleccionada per tal
d’instruir al personal tècnic que es cregui oportú. La formació es realitzarà un cop acabada la
implantació de l’eina i no més tard de 2 setmanes després.
4.3.3.3. Acord de nivell de servei (ANS)
a - En relació a la instal·lació i configuració de l’eina s’estableix un ANS màxim de 2 mesos a
partir de la finalització del Lot1, o de la data de formalització del contracte, si per algun motiu
no s’executés el Lot1.
b - En relació a la formació en l’eina de gestió d’actius s’estableix un ANS màxim de 2
setmanes a partir de la finalització de les tasques d’instal·lació i configuració de l’eina
5.

Informació per a l’ajuntament

L’empresa adjudicatària, en el moment de signatura del contracte, haurà d’entregar als serveis
tècnics municipals, documentació tècnica amb la informació següent:
a) Solució tècnica proposada
 Característiques i especificacions dels servidors físics (en el cas d’optar al
Lot1)
 Característiques i arquitectura de la plataforma o eina (en el cas d’optar als
Lot2, Lot3)
b) Pla de posada en marxa
 Pla d’instal·lació que inclogui amb el màxim detall: les tasques a realitzar,
ordre d’execució, durada i hores de tall de servei en cas que aquests siguin
necessaris.
 Equip de projecte per part del licitador: integrants, perfil i responsabilitats
c) Pla de formació
 Sessions incloses i durada
 Documentació a lliurar
d) Millores
 En el seu cas, millores en les característiques de l’equipament, eines
proposades, o el servei en funció del Lot per al que es presenta la proposta,
i no previstes en el plec.
6.

Seguretat de la informació

En tot cas, l’empresa contractista estarà obligada a implementar les mesures de seguretat
necessàries per donar compliment als requisits que s’estableixen a la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, a la seva
Disposició addicional primera, sobre Mesures de seguretat a l’àmbit del sector públic. Així cal
seguir el que al respecte es diu al “Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula
l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració Electrònica”, en la categoria que
determini l’ajuntament i el que estableix el “Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril de
2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD)”. Sobre aquest assumpte cal veure
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La seguretat de la informació ha d’haver-se pensat des del disseny del servei d’informació i
per tant es tracta d’un requeriment funcional que el contractista es troba obligat a considerar,
especialment si es fa ús de portals d’accés web o solucions al núvol.
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també el que es diu al PCAP, i el que es pugui establir a les normatives sectorials al respecte.
De la mateixa manera l’empresa contractista vetllarà per l’acompliment de les obligacions de
confidencialitat i deure de secret del seu personal pel que fa a les dades de caràcter personal
(veure el PCAP), als sistemes d’informació i a qualsevol altre informació o recurs corporatiu
que hi puguin tenir accés en el decurs del present contracte.
Si s’escau, tots els dispositius que intervinguin en l’execució d’aquest contracte hauran d’estar
configurats per a l’eliminació d’arxius de dades temporals, permetent eliminar els residus del
material confidencial que s’originen a l’hora de digitalitzar, imprimir, copiar i enviar correu
electrònic diàriament.
7.

Annex

7.1.

Seus
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L’Ajuntament de Sant Celoni disposa de seus a les quals hi ha equipament informàtic:
Nombre
usuaris

Seu

Adreça

Biblioteca

Pg. de la Rectoria Vella, 10

08470 -Sant Celoni

3

Bruc

C. Bruc, 26

08470 -Sant Celoni

30

Can Ramis

Pl. de la Vila, 24

08470 -Sant Celoni

8

Casa de la Vila

Pl. de la Vila, 1

08470 -Sant Celoni

34

Centre Municipal d'Expressió

C. Sant Josep, 18

08470 -Sant Celoni

9

El Blauet

C. Pere Ferrer, 15

08470 -Sant Celoni

16

Pallerola

C. Consolat de Mar, s/n

08470 -Sant Celoni

1

Soler de Vilardell

Pl. Muriel Casals, 1

08470 -Sant Celoni

1

Tèrmica

C. Campins, 4

08470 -Sant Celoni

2

Nau Colles

C. Can Draper, naus 9-11

08470 -Sant Celoni

15

Plaça Alfaras

Pl. Josep Alfaras, 6

08470 -Sant Celoni

30

Rectoria vella

Pg. de la Rectoria Vella, s/n

08470 -Sant Celoni

32

Safareig

C. Campins, 24

08470 -Sant Celoni

43

Sax sala

C. Montserrat, 28

08470 -Sant Celoni

44

Seguretat ciutadana

C. Santa Fe, 52

08470 -Sant Celoni

43

Sot de les Granotes

C. Francesc Macià, 15

08470 -Sant Celoni

1

Unió Batllorienca

C. Breda, 2

08476 -La Batllòria

3
315

7.2.

Equipament

7.2.1.

Servidors virtuals

“Durant la redacció d’aquest plec s’està portant a terme la contractació d’unes
modificacions en els servidors virtuals que es mostren en la següent taula, consistent
en la migració dels 4 servidors virtuals que tenen instal·lat Windows Server 2008 a un
sistema operatiu actual i la incorporació d’una nova màquina virtual.”
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Nom
OVAC

Aplicacions
Aplicacions Absis

RAM (Gb)
8

PRINCIPAL

Software base

4

SERVERAPP

Diversos
d'Aytos

SERVIDOR
SQL2012

Software base
Microsoft
SQL
Management Studio
Serveis
Accede
Subvenciones, Sicalwin
MySQL, Alfresco

6
16

12

SRVDC

VeemBackup, VMWare,
MIB Browser, etc
Software base

SRVDC2

Software base

4

SRVEPO

McAfee
Policy
Orchestrator
Serveis de Firmadoc,
Sicalwin
VMWARE
Vsphere
Center
Consola Windows Update

4

Softaula,
Redmine,
Software
de
control
Zones WiFi
Zabbix control Zones WiFi

1

Windows Server 20
Windows Server 2008 R2
Standard SP1 x64 bits
Windows
Server
2016
Standard
Windows Server 2012 R2
Standard x64 bits
Windows Server 2012 R2
Standard x64 bits
Windows Server 2012 R2
Standard x64 bits
Windows Server 2012 R2
Standard x64 bits
Windows Server 2008 R2
Standard SP1 x64 bits
Windows
Server
2016
Standard
Windows Server 2012 R2
Standard x64 bits
Windows Server 2008 R2
Enterprise SP1 x64 bits
Linux 4.9.0 -6 amd Debian

2

Debian GNU Linux 6

SRVACCEDE
SRVAF
SRVBACKUP

SRVFIRMADOC
VCENTER
WSUS
SRVAPPLINUX

4

8
6

4

6
6
4

R2
R2
R2

Sistema Operatiu
Windows Server 2008 R2
Standard x64 bits

SV1

Funcionalitat
Correu
electrònic.
Es
gestiona de forma conjunta
amb Diputació.
Gestió dels servidors virtuals

SV2

Gestió dels servidors virtuals

5

7.2.3.



VMware
vSphere
Essentials Plus
VMware
vSphere
Essentials Plus

5

Elements de comunicacions
25 switches
1 firewall Fortinet
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VMZABBIX_BCSISTE
MA S
7.2.2. Servidors físics
Nom
SWAJEX202

programes

Sistema Operatiu
Windows Server 2008
Standard SP1 x64 bits
Windows Server 2012
Standard x64 bits
Windows Server 2012
Standard x64 bits
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7.2.4.

1 cabina de discos: 1 HPE MSA2050 que allotja els servidors.
2 NAS: QNAP TS-EC1280U i QNAP TS-EC1280U
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Equipament d’emmagatzematge
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE, COM A LLEI
FONAMENTAL DEL CONTRACTE, REGIRÀ EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER
A LA CONTRACTACIÓ DE LA MODERNITZACIÓ DE PART DEL CENTRE DE PROTECCIÓ
DE DADES (CPD) DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI EN EL QUE ES REFEREIX A LA
INFRAESTRUCTURA DE VIRTUALITZACIÓ; SERVEIS DE MONITORITZACIÓ I SUPORT DE
LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORS I APLICACIONS; I UNA EINA DE GESTIÓ
D’ACTIUS, ÉS A DIR UNA BASE DE DADES DE LA GESTIÓ DE LA CONFIGURACIÓ, EN
ENDAVANT CMDB.
I. DISPOSICIONS GENERALS
1. Objecte del contracte
1.1. És objecte del present contracte la modernització de part del Centre de Protecció de Dades
(CPD) de l’Ajuntament de Sant Celoni en el que es refereix a la infraestructura de virtualització;
serveis de monitorització i suport de la infraestructura de servidors i aplicacions; i una eina de
gestió d’actius, és a dir una Base de Dades de la Gestió de la Configuració, en endavant
CMDB, tot d’acord amb les especificacions establertes en el Plec de prescripcions tècniques
particulars.



Lot 1 – Adquisició de servidors físics i migració de la plataforma de virtualització

El lot inclou: l’adquisició de 2 mòduls de computació (hosts), la instal·lació física al CPD de
l’Ajuntament, la instal·lació i configuració del programari de virtualització, la migració dels
servidors virtuals a la nova plataforma de virtualització, i l’adquisició de llicències de programari
de gestió remota del servidor ILO.


Lot 2 – Servei de monitoratge de la infraestructura informàtica i de comunicacions i
suport de segon nivell

El servei es contractarà sota modalitat MaaS (Monitoring as a Servei o, en la seva traducció al
català, Monitoratge com a Servei). En el cas que el servei proposat requereixi de la instal·lació
d’agents als dispositius a monitorar per dur a terme el seguiment i control, serà responsabilitat
de l’empresa contractista fer-ne el manteniment i realitzar les actualitzacions necessàries pel
seu correcte funcionament.
Lot 3 – Adquisició, instal·lació i posada en marxa d’una eina de gestió d’actius (CMDB)

L’eina proposada haurà de permetre incloure tots els actius d’informàtica i comunicacions de
l’Ajuntament: maquinari, programari, xarxes, elements de comunicacions i, en general, tots els
elements que l’Ajuntament ofereix als seus usuaris per desenvolupar la seva feina.
L’eina haurà de permetre establir relacions entre els diferents actius i elements de configuració,
així com elaborar informes per tal que el personal TIC de l’Ajuntament pugui explotar la
informació.
1.3. Els codis relatius al Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV) són els següents:
Lot 1: 48820000-2 Servidors
Lot 2: 50324100-3 Serveis de manteniment de sistemes
Lot 3: 48982000-5 Paquets de software de gestió de la configuració
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Plaça de la Vila, 1 • 08470 Sant Celoni • NIF. P-0820100 F

1.2. L’objecte del present contracte es divideix en els lots següents:

1.4. Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de la prestació que es pretén
contractar així com la insuficiència de mitjans consten justificats en la memòria de contractació
elaborada pel Secretari de la Corporació.
1.5. Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així
com la composició de la Mesa de contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil del
contractant a través de l’adreça següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&key
word=Sant+Celoni&idCap=9065383&ambit=5&
2. Règim jurídic de la contractació
El contracte té caràcter administratiu i es regirà per aquest Plec de clàusules administratives
(en endavant PCAP) i pel PPT, les clàusules dels quals es consideren part integrant del
contracte.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).

RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.

RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les dues
disposicions anteriors.
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en
l’àmbit de Catalunya i per la normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de Dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de Dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i de les instruccions o altres normes que resultin
d’aplicació en la seva execució, no eximeix l’adjudicatari de l’obligació de complir-les.
Formaran part del contracte, a més del present PCAP i del PPT, els següents documents, que
tindran el caràcter d’essencials:
La proposició presentada pel licitador.
El document on es formalitzi el contracte.

La naturalesa jurídica d’aquest contracte és la d’un contracte mixt de subministrament i de
serveis, regulats respectivament en els Capítol IV i V del Títol II del Llibre II de la LCSP.
3. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
3.1. El sistema per a la determinació del preu del contracte ha estat per al lot 2 en la seva part
fixa a tant alçat i la seva part variable amb preus unitaris. Pels lots 1 i 3 la determinació ha estat
a tant alçat.
En el cas del lot 2, la part variable del contracte en cap cas suposa una obligació de despesa
per part de l’Ajuntament, atès que aquesta es determinarà en funció de les necessitats que es
produeixin durant l’execució del contracte, si bé sense que pugui excedir-se el tipus previst en
l’apartat 3.3, facturant-se mensualment els serveis realitzats al preu adjudicat.
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3.2. El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 101 LCSP és de CENT
TRES MIL CINC-CENTS UN EUROS I VUITANTA CÈNTIMS (103.501,80 €), IVA exclòs.
segons el desglossament següent:
LOT 1: 23.551,80 euros
LOT 2: 72.750,00 euros
LOT 3: 7.200,00 euros
3.3. El pressupost base de licitació, d’acord amb allò establert a l’article 100 LCSP, és el
següent:
LOT 1: 23.551,80 euros (IVA no inclòs)
LOT 2: 29.100 euros (IVA no inclòs), que es desglossen de la següent manera:
Part fixa: 15.600 euros, IVA no inclòs.
Part variable: 13.500 euros, IVA no inclòs, a raó de 67,50 euros l’hora (IVA exclòs). Al referit
preu unitari de 67,50 se li aplicarà la baixa oferida per l’empresa adjudicatària.
LOT 3: 7.200,00 euros (IVA no inclòs)
El desglossament en anualitats, estimant que la prestació s’iniciarà a 1 de setembre de 2021,
és el següent:

Any 2021 (4 mesos)
CONCEPTE

Pressupost
base

IVA
(21%)

Pressupost
base total
(IVA inclòs)

LOT 1. Adquisició servidors físics

23.551,80 €

4.945,87 €

28.497,67 €

LOT 2. Servei monitoratge

4.850,00 €

1.018,50 €

5.868,50 €

LOT3. Adquisició eina de gestió d’actius

7.200,00 €

1.512,00 €

8.712,00 €

35.601,80 €

7.476,37 €

43.078,17 €

CONCEPTE

Pressupost
base

IVA
(21%)

Pressupost
base total
(IVA inclòs)

LOT 2. Servei monitoratge

14.550,00 €

3.055,50 €

17.605,50 €

14.550,00 €

3.055,50 €

17.605,50 €

Pressupost
base

IVA
(21%)

Pressupost
base total
(IVA inclòs)

9.700,00 €

2.037,00 €

11.737,00 €

9.700,00 €

2.037,00 €

11.737,00 €

TOTALS:
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Any 2022 (12 mesos)

TOTALS:

Any 2023 (8 mesos)

LOT 2. Servei monitoratge
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El preu inclou totes les despeses, particularment les de personal, material necessari,
assegurances així com totes les altres despeses que siguin necessàries per la correcta
prestació del servei en els termes determinats per aquest plec, pel de prescripcions tècniques i
les que es pugin derivar del document contractual.
3.4. El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, si s’escau, com a partida
independent l’IVA. En el preu es consideraran inclosos els tributs, taxes i cànons de qualsevol
tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de
les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
El preu inclou totes les despeses, particularment les de personal, material necessari,
assegurances així com totes les altres despeses que siguin necessàries per la correcta
prestació del servei en els termes determinats per aquest plec, pel de Prescripcions tècniques i
les que es pugin derivar del document contractual.
3.5. La despesa derivada d’aquesta contractació s’iniciarà el mes de setembre de l’exercici
2021 i es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions següents:
Lot 1: Partida 01.920C0.63682 ..................................... 28.497,67 euros
Lot 2: Partida 01.920C0.22706 ..................................... 5.868,50 euros
Lot 3: Partida 01.920C0.64102 ..................................... 8.712,00 euros
La despesa màxima derivada d’aquesta contractació en les anualitats successives, d’import
17.605,50€ (IVA inclòs), resta subjecta a l’autorització en el pressupost de l’exercici
corresponent del crèdit adequat i suficient, de conformitat amb l’article 174 del RDL 2/2004 de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
La referida despesa respon a les previsions del Plec de condicions tècniques. Per al cas que
els tràmits licitatoris i la formalització del contracte no s’haguessin conclòs a la data prevista
d’inici del servei prevista en aquests plecs, es procedirà al reajustament de la despesa
corresponent, de conformitat amb l’article 96 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques.
4. Òrgan de contractació
L’òrgan de contractació és el Ple de l’Ajuntament en tant que la durada del present contracte
sobrepassa els quatre anys. No obstant, dita competència es troba delegada en la Junta de
Govern Local d’acord amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de 27 de maig de 2021.
5. Durada del contracte
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La durada del present contracte s’estableix en funció de cadascun dels lots d’acord amb el que
seguidament s’indica:
LOT 1
a) En relació al lliurament del maquinari s’estableix un ANS màxim de 30 dies naturals a
partir de la data de formalització del contracte.
b) En relació a la instal·lació dels hosts, configuració de l’entorn de virtualització i migració
de les màquines virtuals, s’estableix un ANS màxim de 20 dies naturals a partir del
lliurament efectiu del maquinari a les instal·lacions de l’ajuntament.
No es preveuen pròrrogues.
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La data d’inici de les tasques de posada en marxa de la implantació de la plataforma de
monitoratge serà no més tard de 10 dies des de la finalització de l’execució del Lot 1, és a dir,
un cop la plataforma de virtualització sigui operativa i estable; a tals efectes és signarà acta
d’inici del servei entre l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària. La finalització de les tasques del
Lot 1 està prevista en un màxim de 50 dies naturals després de la signatura del contracte.
Tanmateix, l’Ajuntament pot establir una data d’inici independent de la finalització del Lot 1 si
per qualsevol motiu aquest no s’arribés a executar o s’endarrerís la seva execució. En aquest
cas, l’Ajuntament faria una notificació a l’empresa contractista i es fixaria l’inici no més tard de
10 dies després de la signatura del contracte.
Es preveu una durada del contracte de dos anys, amb tres possibles pròrrogues obligatòries pel
contractista amb una durada d’un any cadascuna, que s’hauran de comunicar al contractista
amb un preavís mínim de dos mesos.
D’acord amb allò establert a l’article 29.2 LCSP, la pròrroga o pròrrogues seran en el seu cas
obligatòries per al contractista, sempre i quan s’hagi respectat el preavís indicat.
LOT 3
La data d’inici de les tasques de posada en marxa serà no més tard de 10 dies des de la
finalització de l’execució del Lot 1, és a dir, un cop la plataforma de virtualització sigui operativa
i estable. La finalització de les tasques del Lot 1 està prevista en un màxim de 50 dies naturals
després de la signatura del contracte.
Tanmateix, l’Ajuntament pot establir una data d’inici independent de la finalització del Lot1 si
per qualsevol motiu aquest no s’arribés a executar o s’endarrerís la seva execució. En aquest
cas, l’Ajuntament faria una notificació a l’empresa contractista i es fixaria l’inici no més tard de
10 dies després de la signatura del contracte.
No es preveuen pròrrogues
6. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
L’expedient per a l’adjudicació del contracte es tramitarà de forma ordinària i es durà a terme en
procediment obert simplificat i adjudicació mitjançant l’aplicació de diversos criteris de
valoració, en virtut d’allò que estableix l’article 159 LCSP.
7. Mitjans de comunicació electrònics

7.2. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de
notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos
de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu
electrònic i als telèfons mòbils que els licitadors hagin facilitat a aquest efecte en la declaració
responsable.
8. Capacitat
8.1. Estan capacitades per participar en la licitació i subscriure, si s’escau, el contracte
corresponent, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les
condicions següents:
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7.1. D’acord amb la Disposició addicional 15a LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta
la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament
electrònics.
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Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb l’article 65 LCSP.


No estar incurses en cap de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en
l’article 71 LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l’article 85 de la mateixa llei.



Estar inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores o en el Registre Oficial
de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic.



Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula 11 d’aquest
plec.



Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a
terme l’activitat o prestació que constitueix l’objecte del contracte.



A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, es requereixin al
contractista determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus
beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment
d'adjudicació, aquests s’hauran d’acreditar pels licitadors.



Així mateix, cal que les prestacions objecte del contracte estiguin compreses dins de
les finalitats, objecte o àmbit d’actuació dels licitadors, segons resulti dels seus estatuts
o regles fundacionals, i s’acrediti degudament.

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar
han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció
del contracte.
8.2. L’Administració pot contractar amb unions d’empreses que es constitueixin temporalment a
aquest efecte, sense que sigui necessària la formalització en escriptura pública fins que no se’ls
hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant
l’Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders
suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la
seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a
cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
Totes les empreses que formen part d’una UTE han d’acreditar la seva solvència, en els termes
indicats en la clàusula 11.
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II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ
DEL CONTRACTE
9. Presentació de proposicions
9.1. Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?pagingNumberPer=10
&reqCode=searchCn&sortDirection=1&idCap=9065383&pagingPage=1&
Els sobres es presentaran dins el termini de 15 dies naturals següents a la publicació de
l’anunci de licitació en el perfil del contractant, d’acord amb l’article 159.3 LCSP.
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9.2. Les proposicions dels interessats hauran d’ajustar-se al previst en aquest plec i la seva
presentació suposarà l’acceptació incondicionada pel licitador del contingut de la totalitat de les
clàusules, així com del PPT.
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Cada licitador només podrà presentar una única proposició, sense perjudici de l’admissibilitat
de millores o variants quan així s’estableixi expressament.
Tampoc es podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb altres empreses si ja s’ha fet
individualment, ni figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà
lloc a la no admissió de totes les propostes que s’hagin subscrit.
Un cop presentada una proposició, no podrà ser retirada.

10. Forma com s’han de presentar les proposicions
Les proposicions s’hauran de presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya en
un únic sobre que, de conformitat amb l’article 159.4.d) LCSP, contindrà:


Declaració responsable del compliment de les condicions establertes legalment per
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que figura en l’annex I.



Oferta relativa als criteris d’adjudicació avaluables automàticament, d’acord amb el
model que figura en l’annex II, annex III i/o annex IV en funció del lot al que es licita.

Cada licitador haurà de presentar tants sobres números 1 com lots als que es presenti.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització
del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del
contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar en qualsevol
moment abans de la proposta d’adjudicació tota la documentació exigida, quan els hi sigui
requerida.
Els licitadors no podran presentar variants ni millores en les seves ofertes
Les proposicions s’hauran de presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya en
un únic sobre.

Únicament haurà d’acreditar la solvència i, si s’escau, l’habilitació empresarial, el licitador que
es proposi com a adjudicatari del contracte. Per a l’acreditació, que serà necessària per
procedir a l’adjudicació, s’haurà d’aportar la documentació que seguidament es relaciona:


LOT 1:

o

Classificació empresarial

Grup V Subgrup 5 Categoria 1
O bé alternativament
o

Solvència econòmica i financera



Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles.
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11. Mitjans d’acreditació de la solvència econòmica - financera i tècnica - professional,
així com de l’habilitació professional
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Mínim: Per un import mínim del valor estimat del lot al que es licita en algun dels tres (3)
exercicis esmentats.
Mitjà d’acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari
hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de
negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
o

Solvència professional o tècnica:


Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que els
que constitueixen l’objecte del contracte, en el curs de com a màxim, els tres (3) últims anys,

que inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel
representant legal de l’empresa.
Mínim: En aquesta relació ha de constar serveis de característiques similars a l’objecte del
contracte per un import mínim del valor estimat del lot al que es licita en algun dels tres (3)
exercicis esmentats.
Documentació acreditativa dels treballs/serveis mínims:
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar certificats
expedits o visats per l’òrgan competent.
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un certificat
expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/serveis o a falta d’aquest certificat,
mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa licitadora acompanyada
dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació.

Titulació acadèmica del responsable a adscriure a l’execució del contracte: Formació
professional de grau mig o superior en informàtica i comunicacions. Aquesta titulació l’ha de
tenir el tècnic o tècnics implicats a la instal·lació i posada en marxa de la plataforma de
virtualització, que són les feines que inclou el contracte.


LOT 2:

o

Classificació empresarial

Grup V Subgrup 5 Categoria 1
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O bé alternativament
o

Solvència econòmica i financera:



Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles.

Mínim: Per un import mínim del valor estimat del lot al que es licita en algun dels tres (3)
exercicis esmentats.
Mitjà d’acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari
hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de
negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència professional o tècnica:
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Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que els
que constitueixen l’objecte del contracte, en el curs de com a màxim, els tres (3) últims anys,
que inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel
representant legal de l’empresa.
Mínim: En aquesta relació ha de constar serveis de característiques similars a l’objecte del
contracte per un import mínim del valor estimat del lot al que es licita en algun dels tres (3)
exercicis esmentats.
Documentació acreditativa dels treballs/serveis mínims:
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar certificats
expedits o visats per l’òrgan competent.

- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un certificat
expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/ serveis o a falta d’aquest certificat,
mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa licitadora acompanyada
dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació.

Titulació acadèmica del responsable a adscriure a l’execució del contracte: Enginyer
tècnic o titulació equivalent en l’àmbit de la informàtica o comunicacions.


LOT 3:

o

Classificació empresarial

Grup V Subgrup 2 Categoria 1
O bé alternativament
o

Solvència econòmica i financera



Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles.

Mínim: Per un import mínim del valor estimat del lot al que es licita en algun dels tres (3)
exercicis esmentats.
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Mitjà d’acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari
hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de
negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
o

Solvència professional o tècnica:


Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que els
que constitueixen l’objecte del contracte, en el curs de com a màxim, els tres (3) últims anys,
que inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests, signada pel
representant legal de l’empresa.
Mínim: En aquesta relació ha de constar serveis de característiques similars a l’objecte del
contracte per un import mínim del valor estimat del lot al que es licita en algun dels tres (3)
exercicis esmentats.
Documentació acreditativa dels treballs/serveis mínims:
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- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat, mitjançant un certificat
expedit per l’empresa destinatària d’aquests treballs/ serveis o a falta d’aquest certificat,
mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa licitadora acompanyada
dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació.

Titulació acadèmica del responsable a adscriure a l’execució del contracte: Formació
professional de grau mig o superior en informàtica i comunicacions.
ACREDITACIÓ EN EL CAS D’EMPRESES DE NOVA CREACIÓ
D’acord amb allò establert a l’article 90.4 LCSP, quan el contractista sigui una empresa de nova
creació, entenent com a tal aquella amb una antiguitat inferior a cinc anys, per acreditar la
solvència tècnica no serà exigible la relació dels principals serveis efectuats.

12. Criteris per l’adjudicació del contracte
Per a l’adjudicació dels diferents lots es tindran en compte diversos criteris en base a la millor
relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’article 145 LCSP, criteris que versaran
sobre els aspectes econòmics i qualitatius relatius a l’objecte del contracte, excepte en el lot 3
en què l’únic criteri de valoració serà el preu.
Els criteris d’adjudicació es distribueixen de la forma següent i sobre un total de 100 punts:


LOT 1

Tots els criteris són avaluables de forma automàtica.
1. Millor oferta econòmica: Màxim de 80 punts
Es valorarà amb la següent fórmula.
Poe(i) = 80 * Omin / O(i)
On:
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Poe(i): Puntuació (oferta econòmica) obtinguda pel licitador
O(i): Oferta econòmica presentada pel licitador
Omin: Oferta econòmica mínima d’entre les presentades pels licitadors

2. Extensió de garantia més enllà de la demanada al PPT, amb el nivell de suport igual al
demanat en aquest i proveïda pel fabricant:
+ 1 any  3 punts
+ 2 anys  5 punts
3. Partner del fabricant amb acreditació Platinium  5
S’haurà d’acreditar mitjançant la presentació de la certificació que hagi emès el fabricant a nom
de l’empresa licitadora. En cas que no s’aporti no serà valorat.
4. Titulació del tècnic adscrit a l’execució del contracte:
Certificació Citrix  5
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La certificació Citrix valida els coneixements i aptituds necessàris per a implementar,
administrar i optimitzar solucions Citrix en els camps de la virtualització, mobilitat i creació de
xarxes. S’haurà d’acreditar mitjançant la presentació de la certificació; en cas que no s’aporti no
serà valorat.
-

Certificació VmWare Data Center Virtualization Professional 5

La certificació VmWare Data Center Virtualization Professional permet acreditar les habilitats
tècniques per implementar, gestionar i solucionar problemes en l’administració de la plataforma
de virtualització de servidors implementada a l’ajuntament de Sant Celoni vSphere, utilitzant les
millors pràctiques per aconseguir-ho. S’haurà d’acreditar mitjançant la presentació de la
certificació; en cas que no s’aporti no serà valorat.


LOT 2

Tots els criteris són avaluables de forma automàtica.

1. Millor oferta econòmica: Màxim de 58 punts (que es distribueixen 30,16 punts per
la baixa a la part fixa i 27,84 punts per la baixa a la part variable).
Part fixa: Es valorarà amb la següent fórmula.
Poe(i) = 30,16 * Omin / O(i)
On:




Poe(i): Puntuació (oferta econòmica) obtinguda pel licitador
O(i): Oferta econòmica presentada pel licitador
Omin: Oferta econòmica mínima d’entre les presentades pels licitadors

Part variable: Es valorarà amb la següent fórmula.
Poe(i) = 27,84 * Omin / O(i)
On:
Poe(i): Puntuació (oferta econòmica) obtinguda pel licitador
O(i): Oferta econòmica presentada pel licitador
Omin: Oferta econòmica mínima d’entre les presentades pels licitadors

2. Millor preu hora bossa d’hores: Màxim de 20 punts
Es valorarà amb la següent fórmula: S’atorgarà un punt per cada hora addicional que superi les
100 hores previstes en PPT.
3. Certificacions del tècnic de suport de segon nivell: màxim de 20 punts
En cas que el tècnic de suport de segon nivell assignat al contracte disposi de:


MCSA: Windows Server 2012 o 2016, es puntuarà amb 4 punts.
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La Microsoft Certified Systems Administrator (MSCA) certifica les competències, coneixements
i experiència en l’administració d’entorns de xarxa basats en sistemes operatius Windows
Server.


MCSE: Infraestructura principal, es puntuarà amb 4 punts.

Mitjançant la certificació de Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Server Infrastructure,
es validen les habilitats necessàries per gestionar un centre de dades, amb experiència en
l'administració d'identitats, l'administració de sistemes, la virtualització, l'emmagatzematge i el
treball en xarxa.


Certificació Citrix, es puntuarà amb 4 punts.

La certificació Citrix valida els coneixements i aptituds necessaris per a implementar,
administrar i optimitzar solucions Citrix en els camps de la virtualització, mobilitat i creació de
xarxes.


Certificació VmWare Data Center Virtualization Professional, es puntuarà amb 4
punts.

La certificació VmWare Data Center Virtualization Professional permet acreditar les habilitats
tècniques per implementar, gestionar i solucionar problemes en l’administració de la plataforma
de virtualització de servidors implementada a l’ajuntament de Sant Celoni vSphere, utilitzant les
millors pràctiques per aconseguir-ho.


Veeam Propartner Gold reseller 2, es puntuarà amb 4 punts.

Mitjançant la certificació Veeam ProPartners Glod Reseller s’acrediten les habilitats tècniques
per oferir serveis professionals en la implementació, administració i resolució de problemes de
productes Veeam. Actualment l’ajuntament de Sant Celoni utilitza el programari Veeam Backup
per a la realització de còpies de seguretat de la informació i sistemes, tant locals com remotes.
La justificació d’aquest criteri s’haurà d’acreditar mitjançant la presentació d’una certificació
emesa pel fabricant a nom del tècnic de suport; en cas que no s’aporti no serà valorat.


LOT 3

El lot s’adjudicarà a l’oferta més econòmica de les que es presentin. Els licitadors hauran
d’igualar o disminuir en la seva oferta el preu màxim, establert a la clàusula 3, indicant l’IVA a
aplicar mitjançant partida independent.
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13. Mesa de contractació
La Mesa de contractació estarà integrada de la forma següent:
Membres
President
Vocals
Secretaria

Titulars
Raül Garcia Ramírez
Sergi Ribas Beltran
Sònia López Martínez
Carme Granados Jordán
Agustí Font Borderas
Anna Puig Soler

Suplents
Magalí Miracle Rigalós
Albert Puig Tous
Joan Muntal Tarragó
Roser Puig i Calvet
M. Àngels Pasquina Carmona
Alícia Cano Domene

14. Obertura de la documentació i de les proposicions

Albert Puig Tous
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establertes legalment per contractar amb l’Administració i l'oferta relativa als criteris
d’adjudicació avaluables automàticament.
En la mateixa sessió la mesa procedirà, prèvia exclusió de les ofertes que no compleixin els
requeriments del plec, a avaluar i classificar les ofertes.
Posteriorment realitzarà la proposta d'adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació i
comprovarà en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores o en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic que l’empresa amb millor puntuació es
troba degudament constituïda, que el firmant de la proposició té poder bastant per formular
l’oferta, que ostenta la solvència econòmica, econòmica - financera i tècnica – professional, o
en el seu cas, la classificació corresponent, i que no està incursa en prohibició de contractar.
Així mateix, el requerirà per a que aporti la documentació necessària per a l'adjudicació en els
termes establerts en la clàusula 18 del present plec.
Es deixarà constància de tots aquests tràmits en l’acta corresponent, que reflectirà el resultat
del procediment.
15. Proposicions anormals o desproporcionades
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.
L’oferta es considerarà temerària quan es compleixin, de forma acumulativa, les condicions
següents:
a. Poe(i) > LlTem
On:
- Poe(i) : Puntuació (oferta econòmica) obtinguda pel licitador (i)
- LlTem : llindar de temeritat segons la següent fórmula
LlTem = 1,25 * SUMA(Poe(i))/n
On
SUMA(Poe(i)): Suma de totes les puntuacions de les ofertes econòmiques
n: Número d’ofertes presentades
b. Que en la suma de la resta de criteris s’hagi obtingut una puntuació igual o superior
a 15 punts.
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En el cas del lot 3, únicament es tindrà en compte el primer criteri en tant que l’únic criteri
d’adjudicació és el preu.
16. Garanties exigibles


Provisional: no s’exigeix.



Definitiva: el licitador que resulti adjudicatari del contracte haurà de prestar una garantia
del 5% del preu d’adjudicació del contracte, IVA no inclòs.
Complementària: no s’exigeix.



17. Renúncia i desistiment

Albert Puig Tous
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del contracte. També podrà desistir del procediment, abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicació. En ambdós supòsits es compensarà als licitadors per les despeses
en què hagin incorregut, amb la justificació prèvia que haurà de comptar amb el vistiplau d’un
tècnic municipal.
18. Adjudicació
El licitador proposat com a adjudicatari del contracte, abans de l’adjudicació i dins del termini de
7 dies hàbils comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu
l’article 159.4 LCSP, haurà d’aportar la següent documentació:
A) Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva i, si s’escau, de la garantia
complementària.
B) Si s’escau, documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans que s’hagués
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
C) En general, la resta de circumstàncies consignades en la declaració responsable aportada, i
la resta que sigui exigible i que no figuri inscrita en el Registre corresponent.
D’acord amb els articles 150.2 i 326 LCSP, serà la Mesa de contractació l’òrgan competent per
qualificar els documents aportats pel licitador primer classificat i qui declararà que aquest
compleix amb els requisits exigits en el PCAP o, en cas contrari, qui el declararà exclòs de la
licitació. Si la Mesa observa defectes o errors de caràcter esmenable, ho comunicarà al licitador
per a que ho corregeixi en el termini màxim de 3 dies naturals.
Quan l’única documentació a aportar sigui la garantia definitiva no serà necessari convocar de
nou la Mesa de contractació.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que s’atorgui, s’entendrà que el licitador ha retirat la
seva oferta i se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en
concepte de penalitat, alhora que es requerirà la mateixa documentació al licitador següent, per
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte dins dels 5 dies hàbils següents a
la recepció de la documentació, en resolució motivada que es notificarà a tots els licitadors que
haguessin presentat oferta i es publicarà al perfil de contractant.
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19. Formalització del contracte
De conformitat amb l’article 153 LCSP, en tractar-se d’un contracte susceptible de recurs
especial, una vegada transcorreguts 15 dies hàbils des de la remissió de la notificació de
l’adjudicació als licitadors, sense que s’hagi presentat recurs que comporti la suspensió de la
formalització, l’Ajuntament requerirà el licitador perquè formalitzi el contracte en un termini
màxim de 5 dies naturals a comptar des del següent al de la recepció del dit requeriment.
Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar, un
cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de constitució de
la UTE, en la qual consti el nomenament de la persona representant o apoderada única de la
unió, amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extinció.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible
per poder iniciar-ne l’execució.

Albert Puig Tous
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20. Responsable del contracte
Es designa a la Sra. Carme Granados Jordán, Enginyera Informàtica de l’Ajuntament, com a
persona responsable del contracte.
La persona responsable del contracte realitzarà la comprovació, coordinació i vigilància de la
correcta realització del servei contractat, i exercirà les potestats de direcció i inspecció
mitjançant les verificacions corresponents. Tindrà la facultat de control i vistiplau del servei,
dictar les instruccions necessàries per la bona execució del mateix i determinar si la prestació
realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions establertes.
La persona responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè,
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador. La impossibilitat d’intervenció
abastarà a les persones jurídiques en que aquesta persona o els seus cònjuges, convivents i/o
descendents sobre els que tinguin representació legal ostentin una participació en el seu capital
superior al 10% i/o en siguin administradors.
21. Modificació del contracte
El contracte podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista
en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable, sense que
es prevegi cap modificació convencional.
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
22. Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a continuació, aquells que
resultin del PPT i de la documentació contractual i la normativa aplicable:
a) El contractista serà responsable, durant l’execució del contracte, de tots els danys i
perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o
servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal a
càrrec seu, o d’una organització del servei deficient, de conformitat amb el que preveu l’article
196 LCSP.
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b) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V
de la LCSP.
c) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu aplicable.
d) Subscriure i mantenir en vigor al llarg de tota la vigència del contracte una pòlissa
d’assegurances que cobreixi qualsevol responsabilitat civil derivada del contracte, per un import
igual o superior a 300.000 euros.
23. Condicions especials d’execució
L’adjudicatari haurà d’assumir, d’acord amb l’establert a l’article 202 de la LCSP, les
obligacions que es detallen a continuació i que estan subjectes al Codi de principis i conductes
recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i d’integritat que
formen part de la relació contractuals:

Albert Puig Tous
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les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc).
d) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
e) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada pe aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directe per previsió legal.
Als efectes d’allò previst a l’article 211.1.f) LCSP, aquesta obligació tindrà la consideració
d’obligació essencial.
24. Règim de pagament
24.1. El pagament de la prestació es realitzarà de la forma següent:
Lots 1 i 3: El contractista presentarà factura una vegada finalitzats els treballs i verificats els
subministraments objecte del contracte
Lot 2: El contractista presentarà factures trimestrals relatives al servei contractat un cop aquest
s’hagi dut a terme.
La factura d’aquest lot s’estructurarà en dos apartats:
- part fixa: una quartat part del cost anual del contracte
- part variable: es facturarà el número d’hores efectivament utilitzat en el suport de segon nivell,
al preu de 67,50 euros l’hora (iva exclòs), a la qual quantitat se li aplicarà la baixa oferida per
l’empresa.
El pagament de les factures es realitzarà dins els terminis fixats per l’article 198 LCSP, prèvia
conformitat de la persona responsable del contracte. En el supòsit que una factura no sigui
conformada, s’indicaran els defectes existents i, fins que no siguin esmenats, no es procedirà al
pagament.
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24.2. Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el sector públic, s’han de signar amb signatura avançada basada en
un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació
de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la
Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (Acord GOV/151/2014, d’11 de
novembre).
24.3. En aplicació d’allò establert en la Disposició addicional 32a LCSP, s’han de tenir en
compte les dades següents a efectes de facturació
Òrgan amb competències en matèria de comptabilitat pública: Intervenció municipal

Albert Puig Tous
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Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
Destinatari de la factura: Ajuntament de Sant Celoni

25. Penalitats
Cas que l’Ajuntament opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista les
penalitats següents:
Lot 1: S’estableix una penalitat de 150€ per cada dia de retard en el ANS (Acord de nivell de
serveis) determinat a l’apartat 4.1.5.2 a) i b) del Plec de Condicions Tècniques.
Lot 2: En el cas d’incompliment dels acords de nivell de servei per part de l’empresa
contractista es preveuen les penalitats que s’indiquen al costat de cada acord de nivell de
servei definit a l’apartat 4.2.5.4 del Plec de Condicions Tècniques:

Gestió d'incidències i peticions
CRITICITAT

PENALITAT
(per incompliment)

Nivell bloquejant

100€

Nivell mitjà

50€

Nivell lleu

20€

En quan a la posada en marxa del servei, s’estableix una penalitat de 100€ per cada dia de
retard en l’ANS apartat a) i 50€ per cada dia de retard en l’ANS apartat b) determinats a
l’apartat 4.2.7.3. del Plec de Condicions Tècniques.

Lot 3: S’estableix una penalitat de 100€ per cada dia de retard en l’ANS de l’apartat 4.3.3.3 a) i
50€ per cada dia de retard en l’ANS del punt 4.3.3.3 b) determinats al Plec de Condicions
Tècniques.
Les penalitzacions es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, de conformitat
amb l’article 194.2 LCSP.
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26. Confidencialitat de la informació
Sens perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la
informació que s’ha de donar als licitadors, aquests podran designar com a confidencial part de
la informació que hagin facilitat en formular les ofertes, en especial respecte als seus secrets
tècnics o comercials i als seus aspectes confidencials. L’òrgan de contractació no podrà
divulgar aquesta informació sense el seu consentiment. Aquesta declaració no pot ser genèrica
ni pot declarar que tots els documents tenen caràcter confidencial, sinó que s’ha d’especificar
de forma expressa i precisa quins documents o informació tenen aquest caràcter, amb indicació
de les circumstàncies en què es fonamenta aquesta declaració.
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella
informació a què tingui accés amb motiu de l’execució del contracte a la qual s’hagués donat el
referit caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seva mateixa naturalesa hagi de ser
tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini de 5 anys des del coneixement
d’aquesta informació.
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27.1. L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb
ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de
desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE.
Aquesta obligació té el caràcter de condició especial d’execució d’acord amb l’article 202 LCSP
i constitueix una obligació contractual essencial de conformitat amb el que disposa l’article
211.1.f) LCSP.
27.2. La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió
de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració
contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà
ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni
tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució
directa del contracte.
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I REVISIÓ DE PREUS.
28. Revisió de preu
De conformitat amb l’article 103 LCSP i 9.2 del Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel que es
desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola no es
preveu la revisió del preu del contracte.
29. Cessió
No es podrà cedir el contracte, en tant que les qualitats personals del cedent, en concret
l’experiència dels mitjans personals adscrits a l’execució del contracte, han estat la raó
determinant per l’adjudicació del contracte.
30. Subcontractació
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació
objecte d’aquest contracte.
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
31. Causes de resolució
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Són causes de resolució del contracte les següents:
Lot 1: les previstes als articles 211 i 306 LCSP.
Lot 2: les previstes als articles 211 i 313 LCSP.
Lot 3: les previstes als articles 211 i 306 LCSP.
Els efectes que es deriven de la resolució del contracte són els que es determinen als articles
213 i 307 LCSP (lots 1 i 3) i 213 i 313 LCSP (lot 2).
32. Compliment del contracte i termini de garantia del contracte
32.1. El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat de
la prestació, d’acord amb els termes del propi contracte i a satisfacció de l’Administració.
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L’Administració haurà de determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, i, si s’escau, haurà de requerir la
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realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats en ocasió de la
seva recepció. Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a
conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, pot rebutjar-la de manera que
queda exempt de l’obligació de pagament o té dret, si s’escau, a la recuperació del preu
satisfet.
32.2. Pel que fa al termini de garantia s’estarà al següent:
Lot 1: El període de garantia per a tots els elements físics serà de 5 anys. La garantia inclourà:


La substitució d’elements que generin incidències.



Temps de resposta de 4 hores amb cobertura 24x7 davant d’incidències.

Lot 2 i Lot 3: No procedeix termini de garantia.
33. Prerrogatives de l’Administració
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi
el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i
determinar-ne els efectes.
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades
pel contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la
LCSP.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment
establert en l’article 191 LCSP.
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34. Règim de recursos
34.1. Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44
LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o
indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords
d’adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades en l’incompliment de
l’establert en els articles 204 i 205 LCSP, per entendre que la modificació hauria d’haver estat
objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició
del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles
44 i següents LCSP i el Reial Decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el
Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i
d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
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Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
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34.2. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en
matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs potestatiu de reposició que
correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
34.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que
disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica
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ANNEX I - MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
El Sr. / La Sra. ______________________ amb NIF número __________, en nom propi / en
representació de l’empresa ____________________, en qualitat de _________, amb CIF
número _________, domiciliada a ______________ carrer _____________, número ____, opta
a la contractació de (marcar on correspongui)
 Lot 1 – Adquisició de servidors físics i migració de la plataforma de virtualització
 Lot 2 – Servei de monitoratge de la infraestructura informàtica i de comunicacions i suport de
segon nivell
 Lot 3 – Adquisició, instal·lació i posada en marxa d’una eina de gestió d’actius (CMDB) i
DECLARA RESPONSABLEMENT:

Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per
representació), que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 65 a
97 LCSP.

Que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.

Que està inscrit en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores o en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, i que les dades que hi consten
no han experimentat cap variació.

Que disposa de la solvència econòmica - financera i tècnica - professional exigides en
els termes de la clàusula 11 del Plec de clàusules administratives particulars.

(Si s’escau) Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís
per escrit de les entitats corresponents de disposar dels seus recursos i capacitats per a
utilitzar-los en l’execució del contracte.


Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores
amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives
previstes en la legislació vigent.
 SÍ

 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa

Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
 NO

 NO obligat per normativa


(Si s’escau) Que té intenció de concórrer a la licitació en unió temporal d’empreses,
conjuntament amb (indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun) i
es compromet a constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatari del
contracte.
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(Si s’escau) Que, tractant-se d’una empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals espanyols.
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Que es designa com a persona/es autoritzada/es per rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:

Persona/es
autoritzada/es

DNI

Correu electrònic
professional

Mòbil
professional

(Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats quedessin en desús, s’haurà de
comunicar dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Sant Celoni per tal de fer la
modificació corresponent.)

(Si s’escau, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades) Que el grup
empresarial a què pertanyen és: (indicar les empreses que el composen).

Que, en cas de resultar proposat com a adjudicatari del contracte, es compromet a
aportar la documentació assenyalada en la clàusula 18 del Plec de clàusules administratives
particulars.
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(Data i signatura)
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ANNEX II - MODEL D’OFERTA (LOT 1)
El Sr. / La Sra. ______________________ amb NIF número __________, en nom propi / en
representació de l’empresa ____________________, en qualitat de _________, amb CIF
número _________, domiciliada a ______________ carrer _____________, número ____, opta
a la contractació de l’adquisició de servidors físics i migració de la plataforma de
virtualització (lot 1)
MANIFESTO
1. Que estic assabentat/da del contingut del Plec de clàusules administratives particulars i del
Plec de prescripcions tècniques que regeixen la licitació convocada per l’Ajuntament de Sant
Celoni i em comprometo a l’execució del contracte, amb subjecció als referits plecs.
2. Que em comprometo a portar-lo a terme amb subjecció al Plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques per la quantitat de ______ €, IVA no inclòs.
L’import que correspon en concepte de IVA és de ________ €, al tipus impositiu del 21%.
3. Que ofereixo una extensió de la garantia més enllà de la demanada al plec de condicions
tècniques, amb el nivell de suport igual al demanat en aquest i proveïda pel fabricant per un
període de ____ anys.
4. Que soc de Partner del fabricant amb acreditació Platinium:
 SÍ

 NO

5. Que el tècnic adscrit a l’execució del contracte disposa de les següents certificacions:
Certificació Citrix:
 SÍ

 NO

Certificació VmWare Data Center Virtualization Professional
 SÍ

 NO
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(Data i signatura)

* Els apartats 4 i 5 s’hauran d’acreditar mitjançant la presentació de la certificació; altrament no
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ANNEX III - MODEL D’OFERTA (LOT 2)
El Sr. / La Sra. ______________________ amb NIF número __________, en nom propi / en
representació de l’empresa ____________________, en qualitat de _________, amb CIF
número _________, domiciliada a ______________ carrer _____________, número ____, opta
a la contractació del servei de monitoratge de la infraestructura informàtica i de
comunicacions i suport de segon nivell (lot 2)
MANIFESTO
1. Que estic assabentat/da del contingut del Plec de clàusules administratives particulars i del
Plec de prescripcions tècniques que regeixen la licitació convocada per l’Ajuntament de Sant
Celoni i em comprometo a l’execució del contracte, amb subjecció als referits plecs.
2. Que em comprometo a portar-lo a terme en la seva part fixa amb subjecció al Plec de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per la quantitat de ______ €,
IVA no inclòs.
L’import que correspon en concepte de IVA és de ________ €, al tipus impositiu del 21%.
3. Que em comprometo a portar-lo a terme en la seva part variable amb subjecció al Plec de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques pel preu unitari ______
€/hora, IVA no inclòs.
L’import que correspon en concepte de IVA és de ________ €, al tipus impositiu del 21%.
4. Que ofereixo una major dotació del numero d’hores respecte a les 100 hores previstes al
plec de condicions tècniques. El número d’hores addicionals que ofereixo és de __ hores
anuals.
5. Que el tècnic de segon nivell assignat al contracte disposa de:
Microsoft Certified Systems Administrator (MSCA), 2021 o 2016:
 SÍ

 NO

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE):
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 SÍ

 NO

Certificació Citrix:
 SÍ

 NO

Certificació VmWare Data Center Virtualization Professional
 SÍ

 NO

Veeam Propartner Gold reseller 2:
 SÍ

 NO
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* L’apartat 5 s’haurà d’acreditar mitjançant la presentació de la certificació; altrament no serà

objecte de valoració.
ANNEX IV - MODEL D’OFERTA (LOT 3)
El Sr. / La Sra. ______________________ amb NIF número __________, en nom propi / en
representació de l’empresa ____________________, en qualitat de _________, amb CIF
número _________, domiciliada a ______________ carrer _____________, número ____, opta
a la contractació de l’adquisició, instal·lació i posada en marxa d’una eina de gestió
d’actius (CMDB)
MANIFESTO
1. Que estic assabentat/da del contingut del Plec de clàusules administratives particulars i del
Plec de prescripcions tècniques que regeixen la licitació convocada per l’Ajuntament de Sant
Celoni i em comprometo a l’execució del contracte, amb subjecció als referits plecs.
2. Que em comprometo a portar-lo a terme amb subjecció al Plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques per la quantitat de ______ €, IVA no inclòs.
L’import que correspon en concepte de IVA és de ________ €, al tipus impositiu del 21%.

Albert Puig Tous

Signatura 1 de 1

29/09/2021 Secretari accidental

(Data i signatura)
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