PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
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ÍNDEX

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present procediment de licitació és el subministrament de dues
llicències d’AutoCAD LT per un període de 3 anys, prorrogables any a any
fins a un màxim de 5.

2. SITUACIÓ ACTUAL
El Consell Comarcal del Berguedà disposa en aquest moment de les
següents llicències d’AutoCAD:
Nom
AutoCAD LT

Quantitat
2

Caducitat
01/09/2021

És necessari renovar les dues llicències.

3. REQUERIMENTS

La solució Autodesk AutoCAD LT permet dissenyar, dibuixar i crear
documentació amb geometria 2D, i compleix tots els requisits funcionals
dels serveis tècnics del Consell (concretament, arquitecte i enginyer).
El model de llicències d’aquesta solució es basa en una subscripció anual,
que inclou l’aplicatiu actualitzat a la versió més recent (versió 2022 en el
moment de la redacció d’aquests plecs) i el dret d’ús del mateix per un
usuari.
En el cas que, durant la vigència del contracte, aquesta llicència deixés
d’estar disponible, es proporcionarà la més equivalent del mateix fabricant,
Autodesk.

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

3

Codi Validació: 3TN6PKQALYSAYDCC3NJDH22E6 | Verificació: https://bergueda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 5

Aquest contracte es fa inicialment amb la necessitat de les subscripcions
indicades al punt 2, per un total de 2 llicències, per 3 anys, prorrogables any
a any fins a un màxim de 5.

L’adjudicatari serà l’encarregat, durant la vigència del contracte, de renovar
les llicències anualment o amb la periodicitat que sigui necessària, per tal
que, en tot moment, el Consell Comarcal disposi de llicències vigents.
L’adjudicatari ha de proporcionar suport tècnic, via correu electrònic o
telefònicament, per donar suport en cas d’incidències amb les llicències i en
cas de dubtes amb el model de subscripció o renovació de les mateixes.

4. LLIURAMENT I TERMINI MÀXIM
El termini màxim d’execució dels serveis objecte d’aquest plec, entès com el
temps entre la data de comanda i la data de posada en marxa de tots els
serveis per part de l’adjudicatari, no ha de ser superior a la caducitat actual de
les subscripcions (1 de setembre de 2021).
L’adjudicatari ha de garantir que la renovació de les llicències no tindrà cap
afectació en el servei de què actualment disposa el Consell Comarcal.

5. LLICÈNCIES
Les llicències a adquirir i/o renovar seran:

Quantitat
2

Anys
3 (prorrogables fins a 5)
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Nom
Autodesk AutoCAD LT

6. PREU
El Pressupost base de Licitació és:

Nom
Autodesk AutoCAD LT

Unitats
2

Preu total / Preu total
any
amb IVA
880 €
1.064,8 €

S'entén que el pressupost base de licitació s'adequa als preus del mercat sobre la base de
les següents consideracions:

Es van tenir en compte els preus de mercat i els preus d’anteriors contractes al redactar-se
el plec tècnic.

El contracte preveu la renovació de les llicències anualment durant 3 anys, prorrogables
any a any fins a un màxim de 5.

Nom
Autodesk AutoCAD LT

Unitat Anys
s
5
2

Preu amb
Preu
IVA
4.400 €
5.324 €
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El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 4.400 euros (IVA exclòs).

