INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DE CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT

1.

NECESSITATS A SATISFER I IDONEÏTAT DE L’OBJECTE

L’Ajuntament de Sant Joan Despí dota de servei de correu electrònic als seus treballadors mitjançant el
programari ZIMBRA.
Els atacs a la seguretat de les empreses són cada vegada més freqüents i intelꞏligents i les plataformes
de correu electrònic són objectiu freqüent de missatges spam (correu no desitjat), phishing (suplantació
d’identitats) i malware (programari maliciós).
Per això, l’entitat té l’obligació de protegir aquest servei amb una solució eficaç i essencial pel filtrat del
correu entrant i sortint per evitar possibles vulneracions amb conseqüències molt greus que posin en
perill la seguretat dels sistemes.
La solució Spam Hornet MSF – Spam amb Malware Protection ofereix un dels índex de detecció de
spam, de detecció de virus i de correus electrònics de phishing més elevats del mercat amb
mecanismes de filtrat exhaustius. I és la solució que utilitza per l’Ajuntament i que es vol mantenir per la
seva eficàcia demostrada. Per això, l’adjudicatària ha de ser partner oficial de Hornet Security.
El correcte funcionament del correu electrònic com a eina de treball és del tot necessari per
desenvolupar un servei eficient i de qualitat, i sobretot segur, a la ciutadania per part del personal
municipal que l’utilitza, per la qual cosa l’adquisició de dita solució esdevé un contracte d’interès públic.
2.

OBJECTE DEL CONTRACTE

Subministrament de llicències anti-spam Hornet MSF – Spam amb Malware Protection per l’Ajuntament
de Sant Joan Despí.
Es necessiten 501 llicències Spam Hornet MSF – Spam amb Malware Protection per protegir el mateix
número de comptes de correu, que es renovaran anualment durant la vigència del contracte.
La instalꞏlació de les llicències que s’adquireixin es durà a terme pels tècnics municipals.
3.

Codi/s vocabulari comú europeu (CPV)

48760000-3 – Paquets de software de protecció antivirus
4.

LOTS

No és possible dividir el contracte en lots, per la seva pròpia naturalesa, de conformitat amb l’art.
99.3.b) de la LCSP.
5.

DEPARTAMENT ENCARREGAT DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Dept. de Sistemes d’Informació
6.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)

El valor estimat del contracte (article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic) a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, el règim de publicitat i l’òrgan de
contractació, és de 15.600,00 €, sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit. El preu es calcula per
unitat de llicència, segons el següent detall:
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Pressupost contracte (2 anys)

13.000,00 €

Modificacions (20 %)

2.600,00 €

TOTAL VEC
7.

15.600,00 €

PRESSUPOST DE LICITACIÓ I FINANÇAMENT
Pressupost sense IVA

Tipus d'IVA

Import IVA

Pressupost IVA inclòs

13.000,00 €

21 %

2.730,00 €

15.730,00 €

Pressupost de licitació desglossat
Pressupost contracte (2 anys)
Llicències anti-spam Hornet MSF – Spam amb Malware Protection 1 any: 6.500,00 €/any
X 2 anys = 13.000,00 €
IVA al 21%:
2.730,00€
Total IVA inclòs: 15.730,00€
En els preus que es desglossen hi són inclosos els costos directes i indirectes del contracte (despeses
generals i benefici industrial), éssent a càrrec de l’empresa contractista adjudicatària totes les
càrregues fiscals, laborals i altres que poguessin correspondre i, especialment, les despeses, taxes i
impostos derivats del contracte i de la seva execució, així com les despeses de transport i
d’assegurança, si s’escau.
Finançament
Es tracta d’una tramitació anticipada del contracte, l’execució material del qual començarà en l’exercici
pressupostari següent:

8.

Exercici pressupostari

Partida pressupostària

Despesa

2022

17.9202.641

7.865,00 €

2023

17.9202.641

7.865,00 €

RÈGIM DE PAGAMENTS

Règim de pagament. Els pagaments s’efectuaran per avançat a l’inici de cada període anual.
9.

DURADA DEL CONTRACTE, TERMINI DE LLIURAMENT, DATA/ES D’EXECUCIÓ I LLOC

Termini de lliurament:
- El primer termini de lliurament de l’objecte del subministrament s’haurà de fer en el termini màxim de
48 hores a partir de la signatura del contracte.
- El segon termini de lliurament serà un any després, amb el mateix termini màxim de 48 hores.
10. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
El preu és l’únic factor determinant de l’adjudicació, perquè és un contracte de subministraments, on els
productes que s’han d’adquirir estan perfectament definits i no és possible variar els terminis de
lliurament ni introduir modificacions de cap classe en el contracte, i per consegüent l’adjudicació dels
contracte no s’efectua utilitzant una pluralitat de criteris d’acord a l’article 145.3 f) de la LCSP.
Per tant, per a la valoració de les proposicions presentades es tindrà en compte l’oferta econòmicament
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més avantatjosa.
S’atorgaran 100 punts al licitador que efectuï la proposició econòmicament més avantatjosa i a la resta
se li atorgarà la puntuació proporcional d’acord amb la fórmula següent:

11. MODIFICACIONS PREVISTES
El contracte contempla la modificació en un 20 % per als supòsits d’ampliació de les llicències
adquirides.
12. TERMINI DE GARANTIA
No s’estableix termini de garantia.
13. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
S’estableixen les següents condicions especials d’execució del contracte:
a) Oferta anormalment baixa per incompliment de convenis
Les ofertes que, d’acord amb el plec, puguin ser considerades anormals o desproporcionades, seran
excloses si, en el tràmit d’audiència s’evidencia que els salaris considerats a l’oferta són inferiors al que
estableix el conveni d’aplicació. En el supòsit que no existís un conveni d’aplicació, es tindrà en compte
el Conveni colꞏlectiu d’àmbit estatal, corresponent a l'àrea professional corresponent. També es
rebutjarà l’oferta si es comprova que és anormalment baixa perquè no compleix les obligacions
aplicables en matèria ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, en el Dret Nacional,
els convenis colꞏlectius o per les disposicions de Dret internacional enumerades en l’annex X de la
Directiva 24/2014.
b) Sotmetiment a la normativa en matèria de protecció de dades
L’empresa contractista té l’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en
matèria de protecció de dades i respectar-la, amb l’advertiment que aquesta obligació té el caràcter
d’obligació contractual essencial.
Aquestes condicions tenen el caràcter d'obligacions contractuals essencials, a l'efecte de qualificar el
seu incompliment com a causa de resolució d'acord amb els articles 202.3 i 211 f) de la LCSP
14. REVISIÓ DE PREUS
En aquest contracte NO procedeix la revisió de preus
15.
A la data de la signatura electrònica
El cap del departament,
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