PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A L’ADQUISICIÓ DEL DRET
D'ÚS I MANTENIMENT DE LES LLICENCIES D'INTERGRAPH PER A
L'INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA.
EXPEDIENT S-528/19 (ICGC-2019-00048)

OBJECTE
L'objecte del present contracte és l'adquisició del dret d'ús i manteniment de les llicències
d'INTERGRAPH de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (en endavant, "ICGC")
per a la realització de diversos dels seus processos productius, segons la modalitat de
Corporate Site Licences Agreement ('CSLA').
Amb aquesta finalitat, s'integren en el present contracte les llicències de productes
propietat de l'ICGC, que compleixin amb els requisits per a una integració al CLSA i amb
el manteniment vigent en data 30/04/2014, segons la llista detallada a l'annex P-1
d’aquest contracte.
La Unitat de Referència (en endavant, UR) és un procediment de posicionament dels
productes de programari INTERGRAPH amb el qual s'acorda definir una UR com a
equivalent al preu d'un (1) Geomedia Node Locked, en la tarifa vigent per a Espanya, en
el moment presentació d'oferta per part de l'empresa licitadora. Tots els productes
inclosos en el CLSA hauran de tenir la seva UR. Actualment, l’ICGC compta amb un
total de 227 UR.
La quantitat màxima d'UR per al període objecte d'aquest contracte és de 274,7
Unitats/lloc, tal i com es detalla a l'annex P-2 d'aquest contracte.

CONDICIONS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
Els productes de programari INTERGRAPH equivalents a les 274,7 UR, suposen la
contractació de 47,70 UR addicionals. Les diferències d’UR requerides, i que
corresponen principalment a noves llicències i serveis, queden reflectides a la taula
especificada i suposen la contractació de crèdits extres.
Tots el productes indicats a l’annex P-2 gaudiran, a càrrec de l’empresa adjudicatària,
d'un servei de manteniment i suport que haurà d'incloure:
•

Accés a totes les actualitzacions i millores dels productes inclosos a l'annex P-2,
així com els productes que en cada moment determini el lot vigent de llicències.
L'empresa adjudicatària haurà d'avisar quan hi hagi actualitzacions disponibles,
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per tal que els tècnics de l'ICGC valorin la seva migració i, posteriorment, puguin
realitzar el procés d'actualització.
•

Servei d’assistència estàndard, amb un Help Desk per a tots els nivells de prioritat
d'errors de programari que estigui disponible en horari laboral d’acord amb el
següent:
a) Durant els mesos de setembre a juny: de dilluns a dijous de 09.00 a
14.00 i de 15.00 a 18.00 hores, i divendres de 8.00 a 15.00 hores.
b) Durant els mesos de juliol i agost: de dilluns a divendres de 08.00 a
14.45 hores.

•

Accés a una base de coneixements en línia dels productes inclosos en aquest
contracte.

•

Servei de suport i consultoria, per un total de 100 hores durant el temps
d’execució del contracte, per a l’execució de tasques específiques, relacionades
amb el desplegament de la solució geoespacial d’alt rendiment Luciad, com per
exemple: processos de migració de llicències i versions, configuració de nous
fluxos de treball, ajuda en determinades implementacions, etc.

•

L’empresa adjudicatària haurà de disposar també d’un servei de suport in situ
amb personal sènior expert, per tal de poder portar a terme de manera àgil alguns
dels serveis inclosos en el contracte.

INTERVAL D'ÚS
El lot de productes requerit a l’Annex P-2, amb validesa a partir de l'1 de maig de 2019,
es gaudirà durant un període mínim de sis mesos. Passat aquest interval, es podran
realitzar canvis en els lots de llicències. L’interval d’ús dels nous lots de llicències també
seran de sis mesos, com a mínim.

TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT DE LA PRESTACIÓ DEL CONTRACTE
La durada del contracte és pel període comprès entre l'1 de maig de 2019 i el 30 d'abril
de 2020. L’ICGC es reserva el dret de prorrogar aquest contracte per un any addicional,
amb la possibilitat de cancel·lar determinats productes, equivalents a les 47,70 UR
addicionals adquirides.
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Les prestacions objecte d'aquest contracte es realitzaran principalment de manera
remota (telefònica, web, correu electrònic) i, si escau, presencial a través d'un tècnic que
l'empresa adjudicatària posarà a disposició de l'ICGC.

VALORACIÓ ECONÒMICA
El pressupost base de licitació del present contracte és de 169.400,00 € i es desglossa
de la manera següent:

a. Pressupost :
b. Import de l’IVA (21%)
c. Pressupost base de licitació:

2019
93.333,33 €
19.600,00 €
112.933,33 €

2020
46.666,67 €
9.800,00 €
56.466,67 €

TOTAL
140.000,00 €
29.400,00 €
169.400,00 €

La quantitat anterior serà abonada per l’ICGC dins els terminis legals corresponents,
contra presentació de les factures trimestrals expedides a mes vençut.
Les entitats recollides a l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures del Sector Públic, tindran
l’obligació de remetre factura electrònica pels treballs realitzats, d’acord amb l’establert
per la clàusula 30 del plec de clàusules administratives. Cadascuna de les factures que
s’emetin, hauran de contenir un únic detall o concepte que coincidirà amb l’objecte del
contracte determinat en el plec de clàusules administratives, és a dir: “Adquisició del dret
d’ús i manteniment de les llicències d’INTERGRAPH de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya”.
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