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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT DE
LLICÈNCIES CITRIX PER L’ACTUALITZACIÓ I REGULARITZACIÓ DEL PROGRAMARI INSTAL·LAT A LA
XARXA INFORMÀTICA DE l’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR

1. Objecte del contracte

Constitueix l’objecte del present plec la contractació de serveis de la cobertura de manteniment de centcinquanta (150) llicències del programari Citrix XenApp Presentation Server Advanced, per tal de garantir
la continuïtat del servei informàtic implementat en aquest ajuntament.

2.Característiques de les llicències objectes de la licitació

Descripció

Quantitat

Data d’expiració

Citrix Presentation Server Advanced

10

01/07/2020 al 31/12/ 2021

Citrix Presentation Server Advanced

45

01/07/2020 al 31/12/ 2021

Citrix Presentation Server Advanced

10

01/07/2020 al 31/12/ 2021

Citrix Presentation Server Advanced

20

01/07/2020 al 31/12/ 2021

Citrix Presentation Server Advanced

25

01/07/2020 al 31/12/ 2021

Citrix Virtual Apps (Presentation Server) Standard

40

01/07/2020 al 31/12/ 2021

2. Durada del contracte

Amb l’objectiu de garantir el normal i correcte funcionament del programari anteriorment esmentat, es
considera necessària aquesta contractació pel següent període, del 1 de juliol de 2020 fins el 31 de
desembre de 2021, renovable des de llavors, anualment durant el termini de 3 anys.
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3. Acreditació oficial del fabricant per al manteniment de les llicències
Totes les empreses licitadores hauran de disposar d'acreditació vigent com distribuïdores oficials del
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fabricant CITRIX per als productes objecte d'aquest contracte.

4. Prestacions del manteniment

El PROVEÏDOR haurà de cobrir els objectius següents:

El Manteniment i l’actualització corresponent al llicenciament inclouen els següents serveis:

1. Manteniment Correctiu. Detecció i reparació dels errors que es poguessin produir en la forma estàndard
del llicenciament

2. Manteniment Evolutiu. Incorporació de les millores que el fabricant de les llicències (Citrix) decideixi
realitzar en el llicenciament adquirit.

3. Manteniment Adaptatiu. Modificacions necessàries per adaptar les funcionalitats del llicenciament
adquirit a les exigències legals que entrin en vigor durant la vigència d'aquest contracte.

4. Servei de consultes a Internet i per correu electrònic. Accés a la pàgina web del PROVEÏDOR i a bústies
de correu electrònic, a través d'usuaris autoritzats o interlocutor vàlid oficial. El client designarà un
interlocutor vàlid oficial o privilegiar i un suplent, de lo qual cosa informarà per escrit al PROVEÏDOR.

Tenint en compte que es tracta d'unes llicències estàndards a l'abast de totes les empreses partner de Citrix
Systems International, únicament es podrà avaluar el preu ofertat.

5. Expedició certificat de la renovació: En la proposta d'adjudicació s'haurà d'incloure un apartat amb el text
següent:

Abans de fer efectiu el pagament del manteniment, que s'efectuarà en el termini establert a l'article 3 de la
Llei 15/2015, de 5 de juliol, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat a les operacions
comercials, l'adjudicatari haurà de trametre el corresponent certificar de renovació, expedit per el fabricant
Citrix System International.
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