Contractació i Compres
Núm. Exp.: 2021/18585
Preparació, gestió i adjudicació del
contracte
INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE DE SUBMINISTRAMENT I
MANTENIMENT DE PROGRAMARI DE MICROSOFT I VMWARE (Lot 2 – Subministrament i
manteniment de programari de Microsoft grans comptes) a través del Consorci Localret.
- Objecte del Contracte:
Subministrament i manteniment de programari de Microsoft necessari per a garantir l’ús dels
programes d’ofimàtica necessaris per a dur a terme la activitat ordinària de 700 usuaris de
l’Ajuntament de Castelldefels per adhesió a l’acord marc signat pel Consorci Localret pel
subministrament i manteniment de programari de Microsoft, Microsoft grans comptes i VMware
amb diferents empreses.
El contracte és necessari per a garantir l’ús dels programes d’ofimàtica necessaris per a dur a terme la
seva activitat ordinària.
- Necessitats a satisfer:
Garantir l’ús dels programes d’ofimàtica necessaris per a dur a terme la seva activitat ordinària de
700 usuaris, des-de 550 equips de treball.
Compliment normatiu: l’Ajuntament de Castelldefels ha d’utilitzar software ha d’adquirir legalment
totes les llicencies d’us necessàries per utilitzar el programes que son necessàries per dur a terme la
seva activitat ordinària. A més d’acomplir amb la obligatorietat d’utilitzar nomes software legal, es
una qüestió de millora de la ciberseguretat ja que les llicencies d’us donen dret a les actualitzacions
del software, pegats de seguretat i suport del fabricant. I així esta recollit a una instrucció de la
política de qualitat.
Farem un millor aprofitament del recursos TIC actuals, ens serviran per no tenir que adquirir més
magatzematge per la plataforma de teletreball al passar al núvol el gestor de correus.
El model actual es un model més flexible d’accés a les aplicacions per subscripció, aquest model ens
donarem accés a més de les aplicacions habituals de processador de textos, full de càlcul i
presentacions, a noves aplicacions que ens donara kes eines necessàries per aprofundir en un nou
model de treball ofimàtic molt més colaboratiu, amb aplicacions com : Teams, Planner, Whiteboard,
OneDrive y Forms entre d’altres.
S’han valorat altres alternatives equivalents, com Gsuite, i després de varies proves s’ha considerat
que no era apropiat pel altíssim cost de migració i gestió del canvi.
- Proposta d’adquisició:
De conformitat amb els termes que s’estableixen en l’acord marc, el contracte s’adjudica amb nova
licitació, convidant a l’única empresa adjudicatària perquè millori la seva oferta, d’acord amb el
procediment següent:
a) S’ha convidat a SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL com única empresa adjudicaria del lot2:
Subministrament i manteniment de programari de Microsoft grans comptes (+ de 250
usuaris) de l’acord marc.

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 13523611315530053427 a la Seu electrònica de
l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

b) Dins del termini assenyalat, l’empresa ha presentat la seva oferta, que es desglossa a
continuació.
Es proposa adquirir els següents productes, pel sistema de compra, en el seu cas, a través de
l’empresa SPECIALIST COMPUTER CENTRES, SL:
Unitats PVP s.IVA
23.9200.62600/INV_MIN_0001 Inversions
Office Std 2021 Dev SL
Access Dev SL
Visio Pro Dev 2021 SL
Project Std Dev SL

Dto

Preu s.IVA Mesos

TOTAL

300
20
3
1

379,00 €
148,00 €
488,00 €
572,00 €

5,00%
5,00%
5,00%
5,00%

360,05 €
140,60 €
463,60 €
543,40 €

1
1
1
1

108.015,00 €
2.812,00 €
1.390,80 €
543,40 €
112.761,20 €

Office 365 E1
700
EntMobandSecE3Full ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 200
AzureActvDrctryPremP1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr500
Defender for O365 Plan 1 Per User
700
WINVDAPerDvc ALNG SubsVL MVL PerDvc
15
M365 E3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr
15

6,70 €
8,90 €
5,10 €
1,69 €
10,74 €
31,46 €

10,70%
5,00%
10,00%
10,00%
5,00%
5,00%

5,98 €
8,46 €
4,59 €
1,52 €
10,20 €
29,89 €

36
36
36
36
36
36

150.696,00 €
60.912,00 €
82.620,00 €
38.304,00 €
5.508,00 €
16.140,60 €
354.180,60 €

59,30 €
78,60 €

1
1

23,923,216,01 CONTRACTES MANTENIMENT

23.923.227.06 SERVEIS INFORMATICS

Bossa d'hores implantació
Bossa d'hores consultoria

50
50

59,30 €
78,60 €

2.965,00 €
3.930,00 €
6.895,00 €

- Preu, pressupost i exercici pressupostari
La despesa corresponent a aquesta contractació, per un total de 573.342,53 euros, IVA inclòs, anirà
amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:
-

23.9200.62600/INV_MIN_0001 Inversions per un import de 136.441,05 euros, IVA inclòs
23.923.21601_CONTRACTES MANTENIMENT per un import de 428.558,53 euros, IVA inclòs
23.923.227.06_SERVEIS INFORMATICS per un import de 8.342,95 euros, IVA inclòs

En cas que la despesa sigui plurianual indicar imports, IVA inclòs:

Aplicació Pressupuesaria
2021
23.9200.62600/INV_MIN_0001 Inversions
112.761,20 €
IVA 21% 23.679,85 €
Total amb IVA 136.441,05 €
118.060,20 €
23,923,216,01 CONTRACTES MANTENIMENT
IVA 21% 24.792,64 €
Total amb IVA 142.852,84 €
6.895,00 €
23.923.227.06 SERVEIS INFORMATICS
IVA 21%
1.447,95 €
Total amb IVA
8.342,95 €
287.636,84 €

2022
- €
- €
- €
118.060,20 €
24.792,64 €
142.852,84 €
- €
- €
- €
142.852,84 €

2023
- €
- €
- €
118.060,20 €
24.792,64 €
142.852,84 €
- €
- €
- €
142.852,84 €

Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient
en els corresponents pressupostos.
- Durada del contracte:
El subministrament tindrà una durada de 36 mesos. Les quotes es pagaran anualment per anticipat.
- Responsable del contracte i regidoria de la que depèn:
Nomenar responsable del contracte a Jose Luis Guerrero Pérez, cap de la secció de sistemes
d’informació que depèn de la Regidora-delegada de Presidència, Comunicació, Noves Tecnologies,
Serveis Socials i Dependència.

Responsable del contracte

Conforme,

