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TIC I GESTIÓ TERRITORIAL
Expedient: 2020/2841
Assumpte: CONTRACTACIO PER EMERGENCIA SUBMINISTRAMENT DE LLICENCIES HORIZON
STANDARD DE VMWARE

CONTRACTE ADMINISTRATIU RELATIU AL SERVEI DE SUPORT I ACTUALITZACIÓ DE
LLICÈNCIES DEL SOFTWARE DE VIRTUALITZACIÓ HORIZON 7.0 EN MODALITAT
ADVANCED DEL FABRICANT VMWARE
Calonge i Sant Antoni, a data de la signatura electrònica .
COMPAREIXEN

D’una part, el Sr., Miquel Bell-lloch Palet amb DNI núm. ***3153**, Alcalde de l’Ajuntament de
Calonge i Sant Antoni, que actua en nom i representació d’aquesta entitat.
D’altra part el Sr. Oriol Pibernat Vallés amb DNI ***6893** en representació de l’empresa IN2IN
SOLUCIONS TECNOLOGIQUES, S.L, amb CIF NIF B55109144 i domicili fiscal Pla de Salt 14,
porta 12, 17190 Salt , Girona.
Hi intervé, també, el Secretari de la corporació, Sr. Carlos Jiménez i Miramón, qui dóna fe de
l’acte.
Intervenen en la representació esmentada i,
EXPOSEN
Primer.- L’alcalde per Decret 2020/1085 de data 09/04/2020 va declarar l’emergència de la
contractació del servei de suport i actualització de llicències del software de virtualització Horizon
7.0 en modalitat Advanced del fabricant Vmware, en tant que servei essencial, no es va poder
licitar ni prorrogar en les condicions establertes per la normativa reguladora pel RD 463/2020 i la
concordant que va declarar l’Estat d’Alarma sanitària pel COVID-19
Segon.- en el mateix Decret esmentat al punt anterior s’adjudica el contracte de serveis a
l’empresa IN2IN SOLUCIONS TECNOLOGIQUES, S.L.
Les dues parts es reconeixen capacitat suficient per subscriure el present contracte sotmés a les
següents
CLÀUSULES
Primera.- L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni adjudica la contractació del servei de servei de
suport i actualització de llicències del software de virtualització Horizon 7.0 en modalitat Advanced
del fabricant Vmware a IN2IN SOLUCIONS TECNOLOGIQUES, S.L pel preu/any de 5.073,53 €
(IVA inclòs)
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El pagament es farà, prèvia presentació de la factura que haurà de ser conformada pel
responsable del contracte.
Segona.- El termini d’execució del contracte serà d’1 any a comptar a partir del endemà de la
finalització de l’extinció de l’actual que conclou el dia 04 de maig de 2020 sense que faci falta acta
d’inici del contracte.
No existeix la possibilitat de pròrroga del contracte.
Tercera.- No s’exigeix la formalització de cap garantia definitiva en tant que i d’acord amb el que
manifesta l’Unitat de TIC i SG, el seu VEC inicialment previst permetia la utilització del
procediment ordinari de licitació simplificat abreujat, procediment que exclou la presentació
d’aquestes garanties de conformitat amb l’article 159.6.f de la LCSP .
Quarta.- La prestació del servei es portarà a terme conforme a les següents prescripcions
tècniques:

1.

Objecte i necessitat del contracte

L’objecte del contracte és el suport i actualització de llicències del software de virtualització
Horizon 7.0 en modalitat Advanced del fabricant Vmware.
Des de fa anys, l'estratègia de la Unitat TIG de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni es basa en
l'ús creixent i extens de tecnologia virtual dels recursos disponibles.
D'aquesta manera, amb l'aposta realitzada sobre els productes del fabricant Vmware, es
virtualitzen recursos tècnics de computació, però també de xarxa, seguretat i emmagatzematge,
així com es dissenyen solucions de contingència per al cas d'incidències sobre entorns productius.
Vinculada al desenvolupament d'aquesta estratègia, el continu creixement en necessitats de
servidors virtuals obliga a revisar periòdicament el parc llicenciat de servidors virtuals, i identificar
futures necessitats en base als projectes i activitats que s'estima necessari es desenvoluparan a
curt i mig termini en el entorn de l’Ajuntament.
La situació actual pel que fa a necessitats d'entorns virtuals, obliga a mantenir les llicències per a
entorns virtuals, i més concretament, pel que fa a necessitats sobre un producte actualment
desplegat (Vmware Horizon).
Aquest producte requereix unes condicions de disponibilitat, solvència, robustesa i actualització
contínua que només es pot obtenir mitjançant la contractació de l’actualització i suport del
fabricant per a la quantitat de llicències sol·licitades

2.

Prescripcions tècniques particulars

A continuació es detalla el producte per als que es sol·licita l’actualització i el suport de les
llicències i el suport que es sol·licita és en modalitat bàsica.
Producte

Quantitat

Vmware Horizon 7 Standard: 10 Pack (CCU)

7
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Actualment l’Ajuntament disposa d’una compta del fabricant VMware on hi ha totes les llicències
vigents dels productes adquirits.
Cinquena.- Ambdues parts s’obliguen a l’exacte compliment del contracte .
Després de la lectura del present contracte, l’atorgant es ratifica i afirma en el seu contingut de la
qual cosa com a secretari dono fe.
Miquel Bell-lloch Palet
Alcalde
Oriol Pibernat Vallés
Actuant en nom i representació del contractista

Carlos Jiménez Miramón
Secretari municipal

