PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CONTRACTE DE LA ACTUALITZACIÓ I RENOVACIÓ DE LES
SUBSCRIPCIONS DE MICROSOFT 365
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6. SUBSCRIPCIONS

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present procediment de licitació és el subministrament de les
subscripcions de Microsoft 365 en modalitat CSP per un any.

2. ABAST
L’abast del present concurs contempla el subministrament de les subscripcions de
Microsoft 365 pel Consell Comarcal del Berguedà.
L’adjudicatari haurà d’establir-se com a proveïdor de les subscripcions de Microsoft
365.

3. SITUACIÓ ACTUAL
El Consell Comarcal del Berguedà disposa en aquest moment de les següents
subscripcions en modalitat Open:
Subscripció

Unitats

Caducitat

Microsoft 365 Empresa Estándar
Exchange Online (plan 1)

1
108

15/10/2020
15/10/2020

Aquest contracte es fa inicialment amb la necessitat de les subscripcions en
modalitat CSP indicades en el punt 6 però aquestes necessitats podrien canviar i el
nombre de subscripcions es podrien variar. En aquest sentit en l’import de
contracte s’ha previst un import de 1210€ amb IVA per a crear una bossa disponible
per altres subscripcions.
Durant la vigència del contracte s’han de poder donar d’alta noves subscripcions o
donar-ne de baixa en el moment que el Consell Comarcal del Berguedà ho precisi.
En cas que es produeixin noves subscripcions durant la vigència del contracte,
aquestes s’hauran d’incorporar de manera que la data de renovació quedi unificada
amb la resta de les llicències subscrites anteriorment, per tal de poder procedir a la
renovació conjunta de totes elles.

C/ Barcelona, 49 3r 08600 Berga · 938213553 - www.bergueda.cat

2

Codi Validació: AL46ZNNGD2W3D77LMWYHAE9A5 | Verificació: https://bergueda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 4

4. REQUERIMENTS

D’acord amb les característiques del servei Microsoft 365 la plataforma ha de
comptar amb un servei d’alta seguretat i ha d’estar disponible 365 dies a l’any, amb
un nivell de servei SLA, amb suport financer, que garanteixi un temps d’activitat del
99,9 %.
Tanmateix s’ha de comptar amb suport tècnic amb l’adjudicatari del contracte. La
comunicació s’ha de poder realitzar tant per correu electrònic com telefònicament i
ha de ser en castellà o en català.
Aquest suport tècnic ha de cobrir:




Donar suport tècnic en cas d’incidències amb les subscripcions.
Donar suport tècnic en cas de dubtes sobre el model de subscripció,
funcionament, etc.
Gestió d’incidències amb Microsoft.

Els servidors que allotgin tots els serveis contractats hauran d’estar ubicats dins del
territori de la Unió Europea.
El licitador haurà d’estar registrat com a membre del programa Microsoft Cloud
Solution Provider.

5. LLIURAMENT I TERMINI MÀXIM

L’adjudicatari ha de garantir que el canvi de proveïdor de subscripcions no tindrà cap
afectació en el servei del que actualment disposa el Consell Comarcal del Berguedà.

6. SUBSCRIPCIONS
Les subscripcions a adquirir i/o renovar seran:

Subscripció
Microsoft 365 Empresa Estándar
Microsoft 365 Empresa Básico

Unitats
1
108
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El termini màxim d’execució dels serveis objecte d’aquest plec, entès com el temps
entre la data de comanda i la data de posta en marxa de tots els serveis per part de
l’adjudicatari, no ha de ser superior a la caducitat actual de les subscripcions.

7. PREU
El preu estimat de la licitació és de 7.948,73€ amb IVA:

Unitats
1
108
-

Preu
126,00 €
5.443,20 €

1.000,00 €
6.569,20 €

Preu amb IVA
152,46 €
6.586,27 €
1.210,00 €
7.948,73 €
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Subscripció
Microsoft 365 Empresa Estándar
Microsoft 365 Empresa Básico
Bossa subscripcions
Total:

