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CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
Expedient: 2019/7847
Assumpte: Subministrament de llicencies MICROSOFT i renovació de les llicències VEEAM BACKUP
& REPLICATION per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni
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1. Objecte i necessitat del contracte
L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, dins del pla de modernització i adequació tecnològica
requereix homogeneïtzar i actualitzar la infraestructura de programari de base per a disposar d’un
entorn de treball que faciliti la integració, compartició d’informació i fluxos de treball en el marc de
l’adequació a l’administració electrònica. Les llicències objecte del contracte són necessàries per a
la plena funcionalitat i compatibilitat amb el programari de gestió desplegat a l’ajuntament, atenent
als processos de disseny i certificació dels fabricants.
L’ús del programari de base objecte de la present contractació està subjecte a llicenciament legal.
L’objecte d’aquest contracte és el subministrament de llicències de diferents productes d’escriptori
i de servidor de Microsoft (lot 1), i la renovació de llicències del software Veeam Backup &
Replication Enterprise for VMware (lot 2) per a la realització dels processos crítics de còpies de
seguretat i recuperació de tot el sistema informàtic. És necessari procedir a la seva licitació per tal
de complir els requeriments legals i accedir a actualitzacions i correccions dels productes.

2. Tipologia contractual
Subministrament.

3. Responsable del contracte
Cap de la Unitat de Tecnologies de la Informació, Comunicacions i Gestió Territorial.

4. Prescripcions tècniques particulars
A continuació s’especifiquen les característiques tècniques mínimes que han de complir els
productes a subministrar.
LOT 1: SUBMINISTRAMENT I RENOVACIÓ DE LLICÈNCIES MICROSOFT
La no presentació íntegra de l’oferta demanada suposarà la desestimació de tot el LOT.
L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni disposa d’una compta al Centre de Llicències per Volum de
Microsoft. Caldrà que totes les llicències que es detallen en aquest LOT quedin integrades en la
mateixa compta. Les llicències s’han de presentar en la modalitat d’acord més favorable per
l’ajuntament com administració pública.
1.1 WINDOWS RDS USER CAL
Llicències d’ús de servei remot d’escriptori des d’un servidor Windows per usuari en modalitat
Open Value sense SA (Software Assurance).
 Quantitat de llicències noves a adquirir: 25
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1.2 WINDOWS SERVER USER CAL
Llicència d’ús per usuari per a accedir als servidors Windows Server, modalitat Open Value amb
SA per 2 anys (Software Assurance).
 Quantitat de llicències noves a adquirir: 60
1.3 SQL USER CAL
Llicències d’ús per usuari per accedir al servidor de SQL (servidor de Bases de dades) modalitat
Open Value sense SA (Software Assurance).
 Quantitat de llicències noves a adquirir: 21
1.4 SQL SERVER STANDARD 2017
Llicència d’ús per en la modalitat Server Standard pels servidors de base de Dades relacionals
SQL.
 Quantitat de llicències noves a adquirir: 1
1.5 WINDOWS SERVER STANDARD 2019 PER CORE
Llicències d’ús pels servidors virtuals de Windows Server Standard.
El sistema físic està integrat per 2 hosts físics amb 2 processadors de 10 cores cada un, per tant
caldrà llicenciar tots els Cores (20 cores per host).
El total del llicenciament és per 56 llicències per 2 cores (partim de la base que Microsoft dona els
preus per cada 2 cores).
 Quantitat de llicencies a adquirir: 56 llicències per 2 cores
1.6 EINA OFIMÀTICA OFFICE
Modalitat Open de Office Standard per a administracions: paquet Office Professional (inclou
Word, Excel, PowerPoint, Outlook) en modalitat Open per administracions per Windows i Mac.
 Quantitat de llicències noves a adquirir: 30
Modalitat Office 365 empresa: Llicències d’us per 12 usuaris de pagament únic anual (llicència
per 5 dispositius) del paquet Office 365 empresa inclou Word, Excel, Power Point, Outlook i
Access per a Windows i Mac.
 Quantitat de llicències noves a adquirir: 12
1.7 APLICATIU MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL
Llicència d’ús d’una eina per gestionar projectes (temps, tasques, recursos) amb l’opció
Professional Online amb subscripció anual.
 Quantitat de llicències noves a adquirir: 2
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1.8 APLICATIU MICROSOFT VISIO PROFESSIONAL
Llicència d’ús d’una eina per gestionar processos, dibuixar-los, analitzar-los amb l’opció Online
“plan 2” amb subscripció anual.
 Quantitat de llicències noves a adquirir: 2
1.9 WINDOWS VDA Per Device
Renovació de la llicència d’ús de sistema operatiu Windows des d’un entorn virtualitzat a servidors
en modalitat Open Value .
 Quantitat de llicències a renovar: 45
Id contracte
V6149363

Data caducitat
31/12/2019

Quantitat
45

LOT 2: RENOVACIÓ DE LLICENCIES DEL SOFTWARE VEEAM BACKUP & REPLICATION
ENTERPRISE FOR VMWARE PER 8 SOCKETS
Renovació de les llicències d’ús del software Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware
que permet fer còpies de seguretat i recuperació de tot el sistema informàtic.
Les llicències són per 8 sockets amb suport bàsic de renovació per 3 anys amb pagament únic.
Actualment les llicències de Veeam Backup & Replication per VMWARE que disposa l’Ajuntament
són la següents:
Tipus de contracte
Enterprise suport basic
Enterprise suport basic

id de contracte
00819428
00819446

Sockets
4
4

Si es considera interessant es pot oferir la millora del suport contractat i/o la unificació en un de
sol, sempre que es llicenciïn igualment els 8 sockets.

5. Lots
L’objecte del contracte es divideix en 2 lots independents corresponents a les diferents categories
en les que es classifiquen els subministres. Els lots són els següents:
Lot 1: Subministrament i Renovació de Llicencies Microsoft.
Lot 2: Renovació de les Llicències del software Veeam Backup & Replication Enterprise for
VMware per 8 sockets.

6. Preu
El preu base de licitació total és de 45.439,92 € (Iva exclòs).
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7. Durada i pròrrogues
La durada del subministrament serà de 30 dies per tots dos lots a comptar des de la data de
formalització del contracte. La durada del manteniment o vigència de les llicències serà:
Lot 1: serà d’un any per totes les llicències excepte les llicències d’ús per usuari per a accedir als
servidors Windows Server, modalitat Open Value amb SA, que serà de dos anys.
Lot 2: serà de tres anys
No es preveuen pròrrogues.

8. Lloc d’entrega o de prestació del servei
El lloc d’entrega serà, als sistemes de la Unitat de Tecnologies de la Informació, comunicacions i
Gestió Territorial, les dependències estan situades a l’edifici de l’Ajuntament de Calonge i Sant
Antoni a la plaça de la Concòrdia, 7 de Calonge.

9. Documentació a presentar
Per tal valorar l’oferta econòmica, s’haurà d’acompanyar d’una memòria tècnica on figurin les
característiques i unitats de cada una de les llicències que s’ofereixen.
La no presentació de la memòria tècnica es considerarà incompliment de les condicions de la
licitació, comportant el rebuig i exclusió del procediment de licitació, donat que és necessària per
tal de determinar que les llicències i elements proposats s’ajusten a l’establert al plec de
condicions tècniques i a la memòria justificativa del contracte, i que, en cas de no ajustar-se
comportarà també l’exclusió de la licitació.
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