Exp. 2019/126
Tipus: serveis
Procediment: Obert de regulació harmonitzada
Objecte: Manteniment i evolució de les llicències VMWare a la Modalitat Enterprise License
Agreement (ELA) per a l’Hospital Clínic de Barcelona
Promotor: Direcció de Sistemes d'Informació (DSI)
INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

I.- Antecedents
La Direcció de Sistemes d’Informació de l’Hospital Clínic de Barcelona (en endavant DSI) té assignada,
entre d’altres funcions, la prestació de serveis informàtics i de comunicacions de l’Hospital Clínic de
Barcelona (en endavant HCB), mitjançant medis propis i aliens. En particular li correspon el
desenvolupament i adquisició d’aplicacions i sistemes d’informació per a l’HCB, i el seu manteniment i
suport posterior, d’acord amb les especificacions funcionals i necessitats de l’HCB.
En l’exercici de les seves funcions, la DSI té entre les seves competències garantir una millor prestació
dels serveis oferts, mitjançant l’ampliació i millores dels sistemes d’informació.

II.- Necessitat, idoneïtat i naturalesa del contracte
El servei objecte de la contractació, és el manteniment i evolució de les llicències VMWare a la
Modalitat Enterprise License Agreement (ELA) per a l’Hospital Clínic de Barcelona.
A tal fi, l’HCB té la necessitat de contractar els serveis esmentats, per tal de poder seguir disposant de
suport tècnic del fabricant i de les actualitzacions del software per a l’esmentat sistema, indispensables
pel correcte funcionament i la resolució en el menor temps possible de les incidències que puguin
aparèixer, a fi de minimitzar l’impacte en el servei.
Per tant, d’acord amb el que es preveu a l’article 28 de la LCSP, es considera que queden
suficientment justificades les necessitats a cobrir per aquest contracte, així com la idoneïtat del seu
objecte i contingut per satisfer-les.
La naturalesa jurídica del contracte és la de contracte administratiu de serveis, i es regirà pel que
estableixen els articles 16 i 25 de la LCSP i a les previsions, drets i obligacions fixats al Plec de
Clàusules Administratives Particulars.

III.- Objecte del contracte.
L’objecte d’aquest contracte és la contractació del manteniment i evolució de les llicències VMWare a
la Modalitat Enterprise License Agreement (ELA) per a l’Hospital Clínic de Barcelona.
Atesa la naturalesa i l’objecte del contracte es considera idoni aplicar la codificació 72267000-4
(Servicios de mantenimiento y reparación de software), corresponent a la nomenclatura del Vocabulari
Comú de Contractes (CPV) de la Comissió Europea.

IV.- Aspectes relacionats amb l’expedient de contractació.
a) Procediment de licitació
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La contractació del servei de manteniment i evolució de les llicències VMWare a la Modalitat Enterprise
License Agreement (ELA) es tramitarà mitjançant el procediment obert, de regulació harmonitzada
d’acord amb el que estableix l’article 156 de la LCSP.
D’altra banda, la tramitació mitjançant el procediment obert afavoreix la concurrència d’un major
nombre de licitadors, salvaguardant la lliure competència i la selecció de l’oferta més avantatjosa en
relació a la qualitat i el preu.
b) Durada del contracte i inici de la prestació
El termini o durada del contracte s’estableix en 36 mesos i s’iniciarà l’1 de gener del 2020, o a partir de
la data de formalització del contracte si aquesta data fos posterior, amb un termini màxim d’execució
fins el 31 de desembre del 2022.
No es preveu la possibilitat de pròrroga.

c) Divisió en lots
La naturalesa i l’objecte del contracte no permet la divisió en lots, ja que dificultaria la correcta execució
del mateix des d’un punt de vista tècnic. Així mateix, existeix la necessitat de coordinar l’execució de
diferents prestacions dins del contracte; és per aquest motiu que resulta convenient que la totalitat de
l’execució del contracte recaigui sobre el mateix adjudicatari.

d) Classificació i solvència econòmica i financera i tècnica o professional.
Les empreses que vulguin participar en aquesta licitació han d’estar inscrits en el Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat
o que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea, en la data final de
presentació d’ofertes tal com s’estableix en la lletra a) de l’apartat 4 de l’article 159 de la LCSP. Hauran
de disposar amb els requisits de solvència que a continuació es proposen.
El present procediment no exigeix classificació als participants, però s’exigeix als licitadors de
presentar la solvència econòmica corresponent al volum anual de negocis en l’àmbit del contracte
referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.
Per tal d’assegurar una correcta solvència econòmica i financera la quantia de 403.410,00 € es
considera suficient en aquest procediment per tal de justificar la capacitat econòmica de l’empresa per
fer tal de fer front a les obligacions derivades del contracte.
D’altra banda, per a la correcta execució del contracte, com a solvència tècnica s’exigeix la presentació
de:
•

Estar en possessió de la certificació de partnership en VMware Premier.

•

Relació dels principals serveis efectuats en els darrers 3 anys, indicant el seu import, dates i
destinatari públic o privat dels mateixos. Els serveis efectuats s’acreditaran mitjançant certificats
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic i
quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o per una
declaració de l’empresari.

S’haurà d’acreditar que l’import anual acumulat dels serveis l’any de més execució sigui igual o
superior al 70 per cent de l’anualitat mitjana del contracte.
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e) Criteris d’adjudicació.
1. VALORACIÓ CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (SOBRE ÚNIC): MÀXIM 100
punts
CRITERIS I ASPECTES A VALORAR

PONDERACIÓ

1. Preu del servei:
Es valorarà l’oferta del licitador a partir de la seva proposta econòmica
Fórmula de valoració:
Si Olic >=Bm llavors Plic = (Bm / Olic) x 99,5
Si Olic < Bm llavors Plic = ((Omin / Olic) x 0,5) + 99,5

Fins a 100 p.

Olic = Import total oferta del licitador valorat
Omin = Import total oferta mínima (d’entre tots els licitadors)
Bm = Import baixa màxima (20% per sota de l’import màxim de licitació)
Plic = Puntuació de l’oferta del licitador valorat

Així mateix els criteris d’adjudicació i la fórmula emprada per a l’adjudicació del present contracte en
base a la millor relació qualitat-preu compleixen els requisits exigits d’acord amb l’article 145.5 de la
LCSP:
-

-

Vinculació amb l’objecte del contracte.
Formulació de manera objectiva, respectant els principis d’igualtat, no discriminació,
transparència i proporcionalitat, i no confereixen al òrgan de contractació de l’HCB llibertat
de decisió il·limitada.
Garanteix la possibilitat de que les ofertes siguin avaluades en condicions de competència
efectiva.

f) Condicions especials d’execució.
Tal i com preveu l’article 202 de la LCSP s’han previst condicions especials d’execució de tipus social i
mediambiental vinculades a l’objecte del contracte. En concret les condicions especial d’execució que
s’han previst són les següents:
-

Les obligacions dels contractistes de respecte als principis ètics previstes a la clàusula 48 h)
del PCAP.

-

L’obligació d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les condicions de treball
establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri i desenvolupi la
prestació contractual, sens perjudici de les millores que pugui establir.

-

L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha
d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús
del llenguatge i de la imatge.

-

L’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses
subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions
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relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment
del pagament en termini.

g) Pressupost de licitació.
El pressupost de licitació és 403.410,00 euros, IVA exclòs, i 84.716,10 euros en concepte d’IVA. Així
mateix el pressupost amb l’IVA inclòs és de 488.126,10 euros per al període del contracte.
Aquesta quantitat anirà a càrrec del pressupost per a l’any 2019.
h) Valor econòmic del contracte.
En concret i per la tramitació d’aquest contracte, el valor estimat del contracte s’ha calculat tenint en
compte els serveis que s’especificaran en el PPT, atenent al preu de mercat actual per aquest servei.
Així mateix, com a referència per establir el preu del contracte s’ha calculat tenint en compte el valor
real total dels contractes successius similars adjudicats durant l’exercici precedent o durant els dotze
mesos previs.
El valor estimat del contracte és el resultat de la suma de l’import de licitació, de l’import previst per les
modificacions i de l’import previst per les possibles pròrrogues.
Així les coses, i tenint en compte que no es preveuen modificacions ni pròrrogues, el valor estimat del
contracte és el següent:
PRESSUPOST DE LICITACIÓ
(sense iva)

403.410,00.-€

IMPORT MODIFICACIONS
(sense iva )

No es preveuen

VALOR ESTIMAT DEL
CONTRACTE (VEC) (sense
IVA)

IMPORT PRÒRROGUES (sense
iva)

No es preveuen

403.410,00.-€

Per tot això;
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