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DECRET DE LA DIRECCIÓ GENERAL
El Consorci Localret té previst adjudicar un acord marc de solucions i serveis gestionats de
backup, amb destinació a les entitats locals que formen part de Localret.
En data 25 de març de 2022, la cap de l’Àrea de Coneixement i Tecnologia ha informat sobre
la necessitat de consultar les operadores econòmiques actives en el mercat per tal de preparar
correctament la licitació de l’acord marc.
En data 25 de març de 2022, el cap de l’Àrea de Contractació ha informat sobre la idoneïtat
de dur a terme les consultes preliminars del mercat, de conformitat amb el que estableix
l’article 115 de la LCSP.
De conformitat amb el que estableix l’article 115 de la LCSP, els òrgans de contractació poden
dur a terme estudis de mercat i dirigir consultes les operadores econòmiques que hi estiguin
actives amb una finalitat de preparar correctament la licitació. Abans d’iniciar-se la consulta,
l’òrgan de contractació ha de publicar en el perfil de contractant l’objecte de la consulta i quan
s’ha d’iniciar, als efectes que tots els possibles interessats hi puguin tenir accés i la possibilitat
de fer aportacions.
La consulta preliminar es farà mitjançant un qüestionari i entrevista individualitzada. En cap
cas durant el procés de consultes a què es refereix aquest article, l’òrgan de contractació no
pot revelar als participants les solucions proposades pels altres participants, i només l’òrgan
de contractació podrà conèixer íntegrament aquestes solucions. L’òrgan de contractació
publicarà al perfil de contractant un informe, en què es relacionaran les entitats consultades,
les qüestions que se’ls hagin formulat i les respostes a aquestes. Amb caràcter general, l’òrgan
de contractació, quan elabori els plecs, haurà de tenir en compte els resultats de les consultes
efectuades; si no és així, haurà de deixar constància dels motius en l’informe a què es refereix
el paràgraf anterior. La participació en la consulta no impedirà la intervenció posterior en el
procediment que es tramiti.
És per tot el que precedeix que aquesta Direcció General, en ús de les atribucions que tinc
conferides,
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RESOLC
Primer.- Disposar que es porti a terme una consulta preliminar del mercat prèvia a la licitació
d’un acord marc de solucions i serveis gestionats de backup, amb destinació a les entitats que
formen part de Localret, amb la finalitat de preparar correctament la licitació.
Segon.- Publicar l’objecte de la consulta en el perfil de contractant, obrint un període de 15
dies naturals, comptats des de l’endemà del dia en què s’hagi publicat la consulta en el perfil
de contractant, per tal que les empreses interessades en participar-hi ho posin de manifest
davant de l’òrgan de contractació, mitjançant instància a l’espai de Tràmits (“Tramitar amb
certificat”) de la seu electrònica de Localret: https://tramits.localret.cat/Ciutadania/.
Tercer.- Donar compte de la present resolució al Consell d’Administració d’aquest Consorci
als efectes oportuns.
I perquè així consti, ho signa el director general del Consorci Localret i ho certifica el secretari.

Andreu Francisco i Roger
Director general

Reina Cristina, 9 08003 Barcelona

Jordi Cases i Pallarès
Secretari

Tel. 934861430

www.localret.cat

consorci@localret.cat
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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT AMB LA FINALITAT DE PREPARAR
CORRECTAMENT LA LICITACIÓ D’UN ACORD MARC DE SOLUCIONS I
SERVEIS GESTIONATS DE BACKUP

1.

Objecte

La present consulta té el seu fonament en l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic (LCSP).
2.

Objectiu de la consulta

La finalitat de la consulta és conèixer les solucions disponibles en el mercat que satisfacin
les necessitats dels ens locals de còpies de seguretat, i, si és el cas, preparar correctament
la licitació d’un acord marc de subministrament de solucions i serveis gestionats de backup.
3.

Organisme sol·licitant de la consulta

El Consorci Localret és el Consorci local format per les administracions locals de Catalunya
per actuar, de manera coordinada i unitària, davant el desenvolupament de les xarxes i els
serveis de telecomunicacions, així com en l’aplicació de les TIC per millorar l’acció dels
governs locals en l’impuls de la societat de la informació.
4.

Aspectes generals de la consulta

Entre els objectius del Consorci Localret hi ha el de facilitar solucions digitals als ens locals.
Es considera necessari efectuar una consulta preliminar del mercat per preparar
correctament la licitació de l’acord marc. Aquesta consulta es farà mitjançant la publicació
d’un qüestionari en el perfil de contractant del Consorci Localret, i s’efectuarà de conformitat
amb el que estableix l’article 115 de la LCSP.
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5.

Procediment de la consulta

L’òrgan de contractació publica en el perfil de contractant l’objecte d’aquesta consulta. La
consulta preliminar tindrà un termini de quinze dies naturals comptats des de l’endemà de la
publicació. Tots els operadors econòmics hi poden participar i fer aportacions. El qüestionari
es compon d’un llistat de preguntes. No és necessari contestar-les totes. El qüestionari s’ha
de presentar a través de la Carpeta de Tràmits de la web del Consorci (a “Tramitar amb
certificat): https://tramits.localret.cat/Ciutadania/, amb l’assumpte “Consulta preliminar –
Solucions i serveis gestionats de backup”, amb indicació del nom de l’empresa, dins del
termini de 15 dies naturals comptats des de l’endemà del dia en què s’hagi publicat la
consulta en el perfil de contractant. Si es considera oportú compartir informació en un altre
format, es pot remetre juntament amb el qüestionari. L’òrgan de contractació, a través dels
serveis tècnics que en depenen, realitzarà una entrevista individualitzada amb totes les
empreses que hagin presentat el qüestionari.
L’òrgan de contractació farà constar en un informe les actuacions efectuades. En l’informe
es relacionaran les entitats consultades, les qüestions que se’ls han formulat i les respostes
a aquestes. Aquest informe estarà motivat, formarà part de l’expedient de contractació i
estarà subjecte a les mateixes obligacions de publicitat que els plecs de condicions, i en tot
cas es publicarà al perfil del contractant del Consorci Localret. En cap cas durant el procés
de consultes a què es refereix aquest article, l’òrgan de contractació no revelarà als
participants les solucions proposades pels altres participants, i només el Consorci Localret
podrà conèixer íntegrament aquestes solucions. Amb caràcter general, l’òrgan de
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contractació, quan elabori els plecs, tindrà en compte els resultats de la consulta efectuada.
La participació en la consulta no impedirà la intervenció posterior en el procediment de
contractació que, si s’escau, es tramiti.
6.

Bloc de preguntes

5.1. Identificació i consentiment
Empresa/Organisme

...

Activitat empresarial

...

Càrrec

...

Nom i cognoms

...

Telèfon de contacte

...

Correu electrònic

...

5.2. Fabricants del programari o equipament de còpies de seguretat:
Indiqueu el nom del fabricant del programari o equipament de còpia de seguretat que es
distribuïu.
Fabricant

Sí

No

VEEAM
COMMVAULT
RUBRIK
DELL TELLCHOLOGIES
VARITAS TECHNOLOGIES
...
....
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....
5.3. Serveis addicionals al subministrament d’equips o de programari:
Feu una breu descripció dels serveis addicionals al subministrament d’equips o de
programari, que podrien incloure’s dins de l’acord marc.
Serveis gestionats de còpies
...
Gestió de llicències
…
Serveis de Cloud Provider

Formació
…
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Instal·lació del sistema de copia

Manteniment de cabines i llibreries de cintes

Copies en servidors externs (al núvol). Allotjament de les còpies remotes

Còpies Office 365 i altres serveis al núvol

Verificació de còpies
Realització d’informes

Segmentació de la xarxa
…
…

5.4. Paràmetres necessaris per calcular el pressupost dels serveis gestionats:

Indiqueu quins paràmetres són necessaris per calcular el pressupost dels serveis
gestionats: nombre d’usuaris (unitats, bandes d’usuaris, etc.), nombre de màquines
virtuals (unitats, bandes de VM, etc.), recursos d’emmagatzematge (GB/mes, bandes
d’emmagatzematge, etc.), transmissió de dades al núvol, nombre de rèpliques, etc.
Paràmetres
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...
Observacions
...
5.5. Preu del programari i equipament d’aquests fabricants:
Existeix un PVP públic per al programari i equipament d’aquests fabricants?
...
Observacions
...
5.6. Durada dels contractes basats:
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Quina és la durada màxima dels contractes que es podrien formalitzar o quin és el
compromís màxim de preus o descomptes sobre PVP que poden signar?
...
Observacions
...
5.7. Certificacions:
Quines certificacions disposa el servei d’allotjament de les còpies de les dades (còpies al
núvol) (per exemple, les ISO 9001:2015, 20000 i 27001)?
...
Compten amb algun tipus de certificació de conformitat amb l’Esquema Nacional de
Seguretat per a la prestació de serveis gestionats de backup?
...
Observacions
...
5.8. Altra informació:
Indiqueu aquella altra informació que considereu rellevant i que pugui ser susceptible de
recollir l’acord marc.
Altra informació rellevant
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