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1. Context de l’homologació

1.1. Entitats participants
La present licitació estableix el procediment de subministrament de llicències de programari i
serveis bàsics associats a partir de l’homologació de proveïdors per a la posterior tramitació
dels contractes basats en aquest acord marc.
L’objecte del contracte, la divisió en lots i les entitats participants són les indicades a la Lletra
“A.1 Objecte del contracte i lots” del Quadre de característiques del Plec de Clàusules
Administratives Particulars (en endavant PCAP).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universitat de Barcelona (UB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat de Lleida (UdL)
Universitat de Girona (UdG)
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

Les entitats que posteriorment es podran adherir conforme el procediment fixat al PCAP són
els Centres de recerca que formin part de la institució I-CERCA de Centres de Recerca de
Catalunya, Parcs científics, Centres universitaris d’ensenyament superior de l’Associació de
Centres Adscrits a les Universitats Públiques (ACAUP) i Centres dependents dels consorciats
del CSUC, i Centres adherits a l’Anella Científica, relacionats en el següent enllaç:
http://www.csuc.cat/ca/comunicacions/anella-cientifica/institucions-adherides
Aquest acord marc preveu la compra de llicències de programari per a ús educatiu, docent,
recerca sense ànim de lucre i administratiu.
•

Per ús docent entenem quan el programari és utilitzat per a impartir classes o realitzar
pràctiques a les instal·lacions de l’entitat.

•

Per ús educatiu entenem quan les llicències són utilitzades per part dels alumnes per
realitzar pràctiques fora de les instal·lacions de l’entitat.

•

Per ús per recerca sense ànim de lucre entenem quan les llicències són utilitzades per a
realitzar tasques de recerca sense ànim de lucre.
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•

Per ús administratiu entenem quan les llicències són utilitzades per a un ús administratiu,
normalment pel personal d’administració i serveis de les entitats participants.

Posteriorment cadascuna de les entitats, d’acord amb les seves necessitats de provisió de
programari i dins del marc de l’homologació, efectuarà peticions d’oferta als proveïdors
homologats i articularà els contractes basats corresponents en cada cas.
Les entitats podran optar per disposar de les llicències en propietat o en modalitat de lloguer.

1.2. Estructura en lots
Tal com es pot veure en el següent quadre, la licitació s’estructura en onze lots, on cada
licitador podrà presentar una única oferta a cadascun dels diferents lots.
Els diferents lots es classifiquen en dos tipus, A i B, segons el si fabricant del producte del lot
en qüestió disposa d’una llista pública de preus (tipus A) o no disposa d’una llista pública de
preus (tipus B).
Lot

Descripció

Tipus

Lot 1

Subministrament de llicències d’Atlas.ti

A

Lot 2

Subministrament de llicències de Nvivo

A

Lot 3

Subministrament de llicències de Salesforce

A

Lot 4

Subministrament de llicències de SPSS

B

Lot 5

Subministrament de llicències de MatLab

A

Lot 6

Subministrament de llicències de Liferay

B

Lot 7

Subministrament de llicències d’Alfresco Enterprise

B

Lot 8

Subministrament de llicències de MicroStrategy

B

Lot 9

Subministrament de llicències de Mathematica

B

Lot 10

Subministrament de llicències de LabVIEW

B

Lot 11

Subministrament de llicències de Red Hat

B

La valoració dels lots de tipus A i B es farà de la següent forma:
a) En lots de tipus A, la valoració de l’oferta del licitador es farà basant-se en un únic
descompte mínim que el licitador proporcionarà i que aplicarà sobre tot el catàleg de preus
de productes i serveis del fabricant. Cada lot de tipus A inclou una llista de preus del
fabricant que actua de referència de preus comuna per a tots els licitadors.
b) En els lots de tipus B, la valoració de l’oferta es farà a partir dels preus màxims que el
licitador proporcionarà per una relació concreta de mòduls que s’indiquen més endavant
en la descripció de cada un dels lots de tipus B.
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2. Requeriments generals del concurs

2.1. Establiment de preus màxims i descomptes
Atès que aquest és un concurs d’homologació de proveïdors de programari i serveis bàsics
associats, els preus homologats per a cada proveïdor seran els preus màxims d’aplicació durant
tota la durada de l’homologació per a la totalitat de les comandes de les entitats, basades en
aquest acord marc. Segons els dos tipus de lots que s’han establert, això voldrà dir que:
Pels lots de tipus A
Pels lots de tipus A, els “tant per cent” de descompte homologats seran els tant per cent de
descompte mínim que els adjudicataris aplicaran durant tota la durada de l’homologació sobre
el catàleg públic de preus per a la totalitat de les comandes de les entitats basades en aquest
acord marc.
És a dir, en els posteriors contractes basats en aquest acord marc els licitadors hauran d’oferir
descomptes iguals o superiors als homologats per a totes les ofertes que realitzin a les diferents
entitats.
Pels lots de tipus B
Pels lots de productes de tipus B, s’homologaran els preus indicats a la pestanya “Llista de preus
de productes” del document Excel “Oferta econòmica serveis obligatoris tipus B”. Aquests seran els
preus màxims d’aplicació durant el primer any (un any a partir de la data de signatura del
contracte de l’acord marc) de l’acord marc per a totes les ofertes que realitzin a les diferents
entitats basades en aquest acord marc.
A més, l’increment de preus dels productes en els lots de tipus B fins a la finalització del
contracte no podrà ser superior al dotze per cent sobre la “Llista de preus de productes”
homologada a l’inici.

2.2. Informe de compres realitzades mitjançant l’acord marc
Els adjudicataris hauran de facilitar semestralment al CSUC la informació detallada del volum
de compres realitzades a la seva empresa, indicant l’entitat que les ha realitzat, el programari
entregat, data d’entrega, versió, nombre de llicències, preu unitari i total. Aquesta informació
serà facilitada a l’adreça de correu QoS@csuc.cat entre el 15 i 30 de juliol de cada any, entre el
15 i 30 de gener de cada any, i també en altres moments si el CSUC així ho requereix.
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2.3. Estabilitat i actualització tecnològica de l’oferta
Durant el període d’aquesta homologació les entitats participants podran accedir a fer
contractes basats sobre tot el catàleg vigent de productes i serveis dels lots concursats.

2.4. Condicions del subministrament
Els adjudicataris d’un contracte basat subministraran el programari d’acord amb les condicions
d’entrega determinades per l’entitat amb què s’ha signat el contracte. L’entitat no assumirà cap
responsabilitat sobre el programari que el proveïdor hagi pogut remetre fins que la persona
indicada com a autoritzada per part de l’entitat no hagi recepcionat convenientment el
contingut de la comanda. En particular, aniran a càrrec de l’adjudicatari les despeses que
resultin de l’incompliment de les condicions indicades al contracte o de l’incompliment de les
instruccions que a tal efecte li hagi comunicat l’entitat contractant.
Serà obligatòria l’entrega del certificat de llicència original del fabricant del programari.

3. Objecte de la licitació
Els licitadors hauran d’oferir de forma obligatòria:
•
•
•

El subministrament de llicències en mode compra, si aplica.
El subministrament de llicències en mode lloguer, si aplica.
Una relació de serveis addicionals tal com es descriuen a continuació.

Els licitadors podran oferir de forma opcional:
•

Una relació de serveis addicionals tal com es descriuen a continuació.

3.1. Serveis addicionals d’oferta obligatòria per part del licitador
Els serveis que el licitador ha d’oferir de forma obligatòria són els següents:
•
•

Servei d’actualització de versions el primer any.
Servei d’actualització de versions a partir del primer any.

El servei d’actualització de versions aplica en el cas de compra de llicències, ja que en el cas de
lloguer de llicències ha d’estar inclòs com a part del lloguer.
Per tant, en el cas de lloguer de llicències, en l’oferta econòmica el tant per cent de cost
d’actualització de versions del primer any i el tant per cent del cost actualització de versions a
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partir del primer any serà del cent per cent per als lots de tipus A i el preu màxim de zero
euros per als lots de tipus B.
Aquest acord marc també permetrà l’adquisició del servei d’actualització de versions a partir
del primer any per a llicències adquirides amb anterioritat a aquest acord marc que les entitats
disposin.

3.2. Serveis addicionals d’oferta opcional per part del licitador
Els serveis que són opcionals i que, per tant, els licitadors no tenen obligació d’oferir són:
1. Formació.
2. Suport tècnic.
3. Configuració, parametrització i instal·lació.
En els següents punts es descriuen aquests serveis:

3.2.1. Formació
Els licitadors poden oferir, per al programari objecte d’aquest acord d’homologació, la
possibilitat que les entitats puguin contractar formació específica i certificada pels fabricants
del programari dels diferents lots.
Si ofereixen aquest servei, els licitadors indicaran el preu màxim per hora en horari laboral, que
haurà de ser el mateix per a totes les entitats independentment de la seva ubicació a Catalunya.
La formació es durà a terme en la seu de l’entitat contractant.

3.2.2. Suport tècnic
Els licitadors podran oferir, per al programari dels lots d’aquest acord marc d’homologació als
que es presentin, la possibilitat d’adquirir paquets d’hores de servei de suport tècnic.
Els licitadors indicaran un únic preu màxim per un paquet de suport de 10 hores en horari
laboral d’aquest suport tècnic, que haurà de ser el mateix per a totes les entitats, i que haurà
d’incloure els possibles desplaçaments a les entitats independentment de la seva ubicació a
Catalunya.

3.2.3. Instal·lació, configuració i parametrització
Els licitadors podran oferir, per al programari objecte d’aquest acord marc d’homologació, el
servei d’instal·lació, configuració i parametrització.
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Per a aquest servei indicaran un preu màxim per hora en horari laboral. Aquest preu haurà de
ser el mateix per a totes les entitats i haurà d’incloure els possibles desplaçaments a les
diferents entitats independentment de la seva ubicació a Catalunya.

3.3. Suport tècnic anual
El proveïdor haurà de garantir que, a través del seu catàleg o el del fabricant del programari en
qüestió, les entitats podran, si ho desitgen, accedir a un servei de suport tècnic anual per a la
gestió de les incidències que es puguin produir segons els acords de nivell de servei que es
descriuen en l’Annex I d’aquest plec.

3.4. Contingut de les ofertes econòmiques
El contingut de les ofertes econòmiques es descriu a l’apartat “V Contingut i característiques del
Sobre B” del PCAP.
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4. LOT 1: Subministrament de llicències d’Atlas.ti

4.1. Requisits del subministrament
El programari que compon el lot 1 és Atlas.ti (https://atlasti.com/es/), en totes les seves
variants de sistema operatiu i en les diferents modalitats de llicenciament: llicència educativa,
de recerca sense ànim de lucre, docent i administrativa.
Les ofertes que ofereixin programari que no compleixi els requisits mínims previstos en aquest
Plec seran excloses.
La llista pública de preus per aquest lot es troba en el següent enllaç:
https://atlasti.cleverbridge.com/74/catalog/catalog.1377/category.66327/?id=qt55YBhVel&crel=langua
ge

4.2. Proposta econòmica dels licitadors
Pel que fa al tipus d’oferta econòmica aquest lot està considerat com a Tipus oferta A.
El licitador farà una oferta dels serveis obligatoris i opcionalment dels serveis opcionals
mitjançant els documents Excel adients (“Oferta econòmica serveis obligatoris tipus A” i “Oferta
econòmica serveis opcionals”) que es valoraran segons els criteris descrits en l’apartat “J. Criteris
d’adjudicació dels contractes” del PCAP.

5. Lot 2: Subministrament de llicències de NVivo

5.1. Requisits del subministrament
El programari que compon el lot 2 és NVivo (http://www.qsrinternational.com/nvivo-spanish), en
totes les seves variants de sistema operatiu i en les diferents modalitats de llicenciament:
llicència educativa, de recerca sense ànim de lucre, docent i administrativa.
Les ofertes que ofereixin programari que no compleixi amb els requisits mínims previstos en
aquest Plec seran excloses.
La llista pública de preus per aquest lot es troba en el següent enllaç:
https://www.qsrinternational.com/nvivo/products?pm=Academic
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5.2. Proposta econòmica dels licitadors
Pel que fa al tipus d’oferta econòmica aquest lot està considerat com a Tipus oferta A.
El licitador farà una oferta dels serveis obligatoris i opcionalment dels serveis opcionals
mitjançant els documents Excel adients (“Oferta econòmica serveis obligatoris tipus A” i “Oferta
econòmica serveis opcionals”) que es valoraran segons els criteris descrits en l’apartat “J. Criteris
d’adjudicació dels contractes” del PCAP.

6. Lot 3: Subministrament de llicències de Salesforce

6.1. Requisits del subministrament
El programari que compon el lot 3 són tots els productes del fabricant Salesforce
(https://www.salesforce.com/eu/products/), en totes les seves variants de sistema operatiu i en les
diferents modalitats de llicenciament: llicència educativa, de recerca sense ànim de lucre,
docent i administrativa.
Les ofertes que ofereixin programari que no compleixi amb els requisits mínims previstos en
aquest Plec seran excloses.
La llista pública de preus per aquest lot es troba en el següent enllaç:
http://www.salesforce.org/highered_product/higher-ed-editions-pricing

6.2. Proposta econòmica dels licitadors
Pel que fa al tipus d’oferta econòmica aquest lot està considerat com a Tipus oferta A.
El licitador farà una oferta dels serveis obligatoris i opcionalment dels serveis opcionals
mitjançant els documents Excel adients (“Oferta econòmica serveis obligatoris tipus A” i “Oferta
econòmica serveis opcionals”) que es valoraran segons els criteris descrits en l’apartat “J. Criteris
d’adjudicació dels contractes” del PCAP.
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7. Lot 4: Subministrament de llicències de SPSS

7.1. Requisits del subministrament
El mòduls que compon el lot 4 són els productes i solucions de SPSS, en totes les seves
variants de sistema operatiu i en les diferents modalitats de llicenciament: llicència educativa,
de recerca sense ànim de lucre, docent i administrativa, que donin accés als següents productes
de SPSS.
Per a valorar l’oferta es prendran com a referència els preus dels següents productes o
solucions:
SPSS
Producte i versió
IBM SPSS Amos Campus Edition Academic Authorized User License + SW Subscription & Support
12 Months
IBM SPSS Amos Campus Edition Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support
12 Months
IBM SPSS Statistics Base Campus Edition Academic Authorized User License + SW Subscription &
Support 12 Months
IBM SPSS Statistics Base Campus Edition Academic Concurrent User License + SW Subscription &
Support 12 Months
IBM SPSS Statistics Premium Campus Edition Academic Authorized User License + SW Subscription
& Support 12 Months
IBM SPSS Statistics Premium Campus Edition Academic Concurrent User License + SW
Subscription & Support 12 Months
IBM SPSS Statistics Standard Campus Edition Academic Authorized User License + SW Subscription
& Support 12 Months
IBM SPSS Statistics Standard Campus Edition Academic Concurrent User License + SW
Subscription & Support 12 Months
IBM SPSS Advanced Statistics Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Advanced Statistics Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Statistics Base Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Statistics Base Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Bootstrapping Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Bootstrapping Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Categories Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM SPSS Categories Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM SPSS Complex Samples Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12
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Months
IBM SPSS Complex Samples Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Conjoint Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM SPSS Conjoint Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM SPSS Custom Tables Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Custom Tables Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Data Preparation Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Data Preparation Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Decision Trees Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Decision Trees Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Direct Marketing Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Direct Marketing Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Exact Tests Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM SPSS Exact Tests Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM SPSS Forecasting Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM SPSS Forecasting Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM SPSS Missing Values Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Missing Values Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Neural Networks Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Neural Networks Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Regression Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM SPSS Regression Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM SPSS Modeler Premium Academic Authorized User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Modeler Premium Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Modeler Professional Academic Authorized User License + SW Subscription & Support
12 Months
IBM SPSS Modeler Professional Academic Concurrent User License + SW Subscription & Support
12 Months
IBM SPSS Amos Campus Edition Academic Concurrent User Term License Subscription and
Support 12 Months
IBM SPSS Amos Grad Pack Academic Authorized User Term License Subscription and Support 12
Months
IBM SPSS Statistics Base Campus Edition Academic Concurrent User Term License Subscription
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and Support 12 Months
IBM SPSS Statistics Premium Faculty Pack Academic Authorized User Term License Subscription
and Support 12 Months
IBM SPSS Statistics Base Grad Pack Academic Authorized User Term License Subscription and
Support 12 Months
IBM SPSS Statistics Premium Grad Pack Academic Authorized User Term License Subscription and
Support 12 Months
IBM SPSS Statistics Standard Grad Pack Academic Authorized User Term License Subscription and
Support 12 Months
IBM SPSS Advanced Statistics Academic Concurrent User Term License Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Statistics Base Academic Concurrent User Term License Subscription and Support 12
Months
IBM SPSS Bootstrapping Academic Concurrent User Term License Subscription and Support 12
Months
IBM SPSS Categories Academic Concurrent User Term License Subscription and Support 12
Months
IBM SPSS Complex Samples Academic Concurrent User Term License Subscription & Support 12
Months
IBM SPSS Conjoint Academic Concurrent User Term License Subscription and Support 12 Months
IBM SPSS Custom Tables Academic Concurrent User Term License Subscription and Support 12
Months
IBM SPSS Data Preparation Academic Concurrent User Term License Subscription and Support 12
Months
IBM SPSS Decision Trees Academic Concurrent User Term License Subscription and Support 12
Months
IBM SPSS Direct Marketing Academic Concurrent User Term License Subscription and Support 12
Months
IBM SPSS Exact Tests Academic Concurrent User Term License Subscription and Support 12
Months
IBM SPSS Forecasting Academic Concurrent User Term License Subscription and Support 12
Months
IBM SPSS Missing Values Academic Concurrent User Term License Subscription and Support 12
Months
IBM SPSS Neural Networks Academic Concurrent User Term License Subscription and Support 12
Months
IBM SPSS Regression Academic Concurrent User Term License Subscription and Support 12
Months
IBM SPSS Modeler Premium Faculty Pack Academic Authorized User Term License Subscription
and Support 12 Months
IBM SPSS Modeler Grad Pack Academic Authorized User Term License Subscription and Support
12 Months

Les ofertes que ofereixin programari que no compleixi amb els requisits mínims previstos en
aquest Plec seran excloses.
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7.2. Proposta econòmica dels licitadors
Pel que fa al tipus d’oferta econòmica aquest lot està considerat com a Tipus oferta B.
El licitador farà una oferta dels serveis obligatoris i opcionalment dels serveis opcionals
mitjançant els documents Excel adients (“Oferta econòmica serveis obligatoris tipus B” i “Oferta
econòmica serveis opcionals”) que es valoraran segons els criteris descrits en l’apartat “J. Criteris
d’adjudicació dels contractes” del PCAP.

8. Lot 5: Subministrament de llicències de MatLab

8.1. Requisits del subministrament
El programari que compon el lot 5 és MatLab (https://es.mathworks.com/products/matlab.html) en
totes les seves variants de sistema operatiu i en les diferents modalitats de llicenciament:
llicència educativa, de recerca sense ànim de lucre, docent i administrativa.
Les ofertes que ofereixin programari que no compleixi amb els requisits mínims previstos en
aquest Plec seran excloses.
La llista pública de preus per aquest lot es troba en el següent enllaç:
https://es.mathworks.com/pricing-licensing.html?prodcode=ML&intendeduse=edu

8.2. Proposta econòmica dels licitadors
Pel que fa al tipus d’oferta econòmica aquest lot està considerat com a Tipus oferta A.
El licitador farà una oferta dels serveis obligatoris i opcionalment dels serveis opcionals
mitjançant els documents Excel adients (“Oferta econòmica serveis obligatoris tipus A” i “Oferta
econòmica serveis opcionals”) que es valoraran segons els criteris descrits en l’apartat “J. Criteris
d’adjudicació dels contractes” del PCAP.
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9. Lot 6: Subministrament de llicències de Liferay

9.1. Requisits del subministrament
El programari que compon el lot 6 són els productes i solucions de “Liferay”
(https://www.liferay.com/) en totes les seves variants de sistema operatiu i en les diferents
modalitats de llicenciament: llicència educativa, de recerca sense ànim de lucre, docent i
administrativa.
Les ofertes que ofereixin programari que no compleixi amb els requisits mínims previstos en
aquest Plec seran excloses.

9.2. Proposta econòmica dels licitadors
Pel que fa al tipus d’oferta econòmica aquest lot està considerat com a Tipus oferta B.
El licitador farà una oferta dels serveis obligatoris i opcionalment dels serveis opcionals
mitjançant els documents Excel adients (“Oferta econòmica serveis obligatoris tipus B” i “Oferta
econòmica serveis opcionals”) que es valoraran segons els criteris descrits en l’apartat “J. Criteris
d’adjudicació dels contractes” del PCAP.
Per a valorar l’oferta es prendran com a referència els preus dels següents mòduls del
programari objecte d’aquest lot:
Liferay
Producte i versió
Producció Library DXP Enterprise Edition GOLD
No-Producció Library DXP Enterprise Edition GOLD
Backup Library DXP Enterprise Edition GOLD

10. Lot 7: Subministrament de llicències Alfresco
Enterprise

10.1. Requisits del subministrament
El programari que compon el lot 7 són els productes i solucions de “Alfresco”
(https://www.alfresco.com/platform/) en totes les seves variants de sistema operatiu i en les
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diferents modalitats de llicenciament: llicència educativa, de recerca sense ànim de lucre,
docent i administrativa.
Les ofertes que ofereixin programari que no compleixi amb els requisits mínims previstos en
aquest Plec seran excloses.

10.2. Proposta econòmica dels licitadors
Pel que fa al tipus d’oferta econòmica aquest lot està considerat com a Tipus oferta B.
El licitador farà una oferta dels serveis obligatoris i opcionalment dels serveis opcionals
mitjançant els documents Excel adients (“Oferta econòmica serveis obligatoris tipus B” i “Oferta
econòmica serveis opcionals”) que es valoraran segons els criteris descrits en l’apartat “J. Criteris
d’adjudicació dels contractes” del PCAP.
Per a valorar l’oferta es prendran com a referència els preus dels següents mòduls del
programari objecte d’aquest lot:
Alfresco
Producte i versió
Alfresco Content Services
Alfresco Process Services (Powered by Activiti) BPM Workflow
Alfresco Content Services in the Cloud

11. Lot 8: Subministrament de llicències de MicroStrategy

11.1. Requisits del subministrament
El programari que compon el lot 8 són els productes i solucions de “MicroStrategy”
(https://www.microstrategy.com/es/products) en totes les seves variants de sistema operatiu i en les
diferents modalitats de llicenciament: llicència educativa, de recerca sense ànim de lucre,
docent i administrativa.
Les ofertes que ofereixin programari que no compleixi amb els requisits mínims previstos en
aquest Plec seran excloses.

11.2. Proposta econòmica dels licitadors
Pel que fa al tipus d’oferta econòmica aquest lot està considerat com a Tipus oferta B.
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El licitador farà una oferta dels serveis obligatoris i opcionalment dels serveis opcionals
mitjançant els documents Excel adients (“Oferta econòmica serveis obligatoris tipus B” i “Oferta
econòmica serveis opcionals”) que es valoraran segons els criteris descrits en l’apartat “J. Criteris
d’adjudicació dels contractes” del PCAP.
Per a valorar l’oferta es prendran com a referència els preus dels següents mòduls del
programari objecte d’aquest lot:
MicroStrategy
Producte i versió
Perpetual License Client - Reporter Named User
Perpetual License Client - Web Named User
Perpetual License Client - Mobile Named User
Perpetual License Client - Architect Named User
Perpetual License Server - Reporter Named User
Perpetual License Server - Intelligence Named User
Perpetual License Server - Analytics Named User

12. Lot 9: Subministrament de llicències de Mathematica

12.1. Requisits del subministrament
El programari que compon el lot 9 són els productes de software de “Mathematica”
(https://www.wolfram.com/mathematica/) en totes les seves variants de sistema operatiu i en les
diferents modalitats de llicenciament: llicència educativa, de recerca sense ànim de lucre,
docent i administrativa.
Les ofertes que ofereixin programari que no compleixi amb els requisits mínims previstos en
aquest Plec seran excloses.

12.2. Proposta econòmica dels licitadors
Pel que fa al tipus d’oferta econòmica aquest lot està considerat com a Tipus oferta B.
El licitador farà una oferta dels serveis obligatoris i opcionalment dels serveis opcionals
mitjançant els documents Excel adients (“Oferta econòmica serveis obligatoris tipus B” i “Oferta
econòmica serveis opcionals”) que es valoraran segons els criteris descrits en l’apartat “J. Criteris
d’adjudicació dels contractes” del PCAP.
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Per a valorar l’oferta es prendran com a referència els preus dels següents mòduls del
programari objecte d’aquest lot:
Mathematica
Producte i versió
Llicència Mathematica màquina individual (Standard)
Llicència Mathematica servidor
Llicència Mathematica flotant/network
Llicències CAMPUS 300-10.000 estudiantes
Llicències CDF Player Pro
Llicències SystemModeler

El licitador farà una oferta sobre els serveis obligatoris i opcionalment sobre els serveis
opcionals segons els criteris de catalogació descrits en el punt de proposta econòmica del lot.

13. Lot 10: Subministrament de llicències de LabVIEW

13.1. Requisits del subministrament
El programari que compon el Lot 10 són els productes de software de “National Instruments”
(http://www.ni.com/es-es/shop/software-portfolio.html) en totes les seves variants de sistema operatiu
i en les diferents modalitats de llicenciament: llicència educativa, de recerca sense ànim de
lucre, docent i administrativa.
Les ofertes que ofereixin programari que no compleixi amb els requisits mínims previstos en
aquest Plec seran excloses.

13.2. Proposta econòmica dels licitadors
Pel que fa al tipus d’oferta econòmica aquest lot està considerat com a Tipus oferta B.
El licitador farà una oferta dels serveis obligatoris i opcionalment dels serveis opcionals
mitjançant els documents Excel adients (“Oferta econòmica serveis obligatoris tipus B” i “Oferta
econòmica serveis opcionals”) que es valoraran segons els criteris descrits en l’apartat “J. Criteris
d’adjudicació dels contractes” del PCAP.
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Per a valorar l’oferta es prendran com a referència els preus dels següents mòduls del
programari objecte d’aquest lot:
LabVIEW
Producte i versió
NI Academic Site License
NI Academic Site License small
NI Academic Site License medium
NI Academic Site Licences large

14. Lot 11: Subministrament de llicències de Red Hat

14.1. Requisits del subministrament
El programari que compon el lot 11 és el catàleg de productes de Red Hat, Inc, per a ús sota
llicenciament: llicència educativa, de recerca sense ànim de lucre, docent i administrativa.
Per tal de garantir la qualitat dels serveis sol·licitats es requereix que el licitador disposi i
acrediti un nivell de “Partnership Advanced” o superior amb Red Hat.
Les ofertes que ofereixin programari que no compleixi amb els requisits mínims previstos en
aquest Plec seran excloses.

14.2. Proposta econòmica dels licitadors
Pel que fa al tipus d’oferta econòmica aquest lot està considerat com a Tipus oferta B.
El licitador farà una oferta dels serveis obligatoris i opcionalment dels serveis opcionals
mitjançant els documents Excel adients (“Oferta econòmica serveis obligatoris tipus B” i “Oferta
econòmica serveis opcionals”) que es valoraran segons els criteris descrits en l’apartat “J. Criteris
d’adjudicació dels contractes” del PCAP.
Per a valorar l’oferta es prendran com a referència els preus dels següents mòduls del
programari objecte d’aquest lot:
Red Hat
Producte i versió
RH00001 Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Premium 2 Sockets Premium
RH00003 Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (Physical or Virtual Nodes) 2 Sockets
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Premium
RH00031 Smart Management 2 Sockets Layered
RH00006 Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart Management,
Premium 2 Sockets Premium
RH0156864 Red Hat Enterprise Linux Academic Server, Self-support (16 sockets) (Up to 1
guest) with Smart Management N/A Self-Support
MW00277 Red Hat Application Services for OpenShift Container Platform (Core), Premium
(2 Cores or 4 vCPUs) 2 Core Premium
MW00114 Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 4-Core Premium 4 Core
Premium Yes
MW00271 Red Hat OpenShift Application Runtimes, Premium (2 Core or 4 vCPUs) N/A
Premium
MCT2735 Red Hat OpenShift Container Platform Premium, 2 Core 2 Core Premium
RS00148 Container Storage Add-On for Openshift Container Platform, Premium (3 Nodes)
N/A Premium
RV0213787 Red Hat Virtualization (2-sockets), Premium 2 Sockets Premium
RV00012 Red Hat Virtualization Suite (Without guest OS), Premium (2 Sockets) 2 Sockets
Premium
MCT2989 Red Hat Enterprise Linux with Smart Virtualization and Management, Premium
(2-sockets) 2 Sockets Premium Unlimited Virtual Guests
MCT2838 Red Hat CloudForms, Premium (Managed Nodes: Physical (2 sockets) or Virtual
(16), public cloud) 2 Sockets Premium
MCT2844 Red Hat Cloud Infrastructure, Premium (2 Sockets) 2 Sockets Premium Unlimited
Virtual Guests
MCT2886 Red Hat OpenStack Platform, Premium (2 Sockets) 2 Sockets Premium Unlimited
Virtual Guests
RS0143423 Red Hat Gluster Storage , Premium (2 Nodes + 1 Node for quorum setup)
Nodes Premium 2
RS00036 Red Hat Ceph Storage, Premium (Up to 256TB on a maximum of 12 Physical
Nodes) Nodes Premium 12
MCT3305 Red Hat Ansible Tower, Premium (100 Managed Nodes) Managed Nodes
Premium 100
MCT3687 Red Hat Ansible Engine, Premium (100 Managed Nodes) Managed Nodes
Premium 100
MCT3694 Red Hat Ansible Tower with Ansible Engine, Premium (100 Managed Nodes)
Managed Nodes Premium 100
MCT3322 Red Hat Ansible Tower (Academic Edition), Premium (100 Managed Nodes)
Managed Nodes Premium 100
MCT3739 Red Hat Ansible Engine (Academic Edition), Premium (100 Managed Nodes)
Managed Nodes Premium 100
MCT3742 Red Hat Ansible Tower with Ansible Engine (Academic Edition), Premium (100
Managed Nodes) Managed Nodes Premium 100
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Annex I: Acords de nivell de servei
A continuació es descriu la comunicació i gestió d’incidències, i els acords de nivell de servei
(ANS) mínims que les entitats hauran de poder contractar a través del catàleg de serveis del
proveïdor o del fabricant del programari.
S’entén com a temps de resposta el temps transcorregut des que l’entitat comunica la
incidència fins que l’equip de suport del prestatari del servei respon per tal d’iniciar el
diagnòstic de la incidència. En el cas que es detecti la causa arrel d’una incidència és un error
del producte, el prestador del servei farà el seguiment de l’error amb el fabricant i un cop
resolt informarà l’entitat per tal de procedir a la seva resolució.
Els lots segons la seva criticitat requereixen diferents classes de nivells de servei (Normal,
Especial i Crític) segons s’indica en el següent quadre:
Lot

Descripció

Lot 1

Subministrament de llicències d’Atlas.ti

Classe
d’ANS
Normal

Lot 2

Subministrament de llicències de Nvivo

Normal

Lot 3

Subministrament de llicències de Salesforce

Lot 4

Subministrament de llicències de SPSS

Normal

Lot 5

Subministrament de llicències de MatLab

Normal

Lot 6

Subministrament de llicències de Liferay

Crític

Lot 7

Subministrament de llicències d’Alfresco Enterprise

Especial

Lot 8

Subministrament de llicències de MicroStrategy

Normal

Lot 9

Subministrament de llicències de Mathematica

Normal

Lot 10

Subministrament de llicències de LabVIEW

Normal

Lot 11

Subministrament de llicències de Red Hat

Crític

Crític

On les classes Normal, Especial, i Crítica es defineixen a continuació. Les penalitats associades
al seu incompliment s’indiquen en la Lletra “O. Penalitats i devolucions” del PCAP.

Classes de nivells de servei
A continuació es defineixen les tres classes de nivells de servei: Normal, Especial, i Crític.

Normal: atenció en horari laboral de dilluns a divendres.
Tipus d’incidència

Temps de resposta
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Crítica
Incidència que interromp el
desenvolupament de la docència,
recerca o administració.

Inferior a 24 hores naturals des de
l’avís de la incidència per part de
l’entitat, o la detecció per part del
mateix proveïdor (exceptuant
dissabtes, diumenges i festius).

No crítica
Incidència que no interromp el servei
però que l’afecta, com pot ser una
degradació en les prestacions del
programari (lentitud, errades
intermitents, etc.).

Inferior a 72 hores naturals des de
l’avís de la incidència per part de
l’entitat, o la detecció per part del
mateix proveïdor (exceptuant
dissabtes, diumenges i festius).

No afecta el servei
Incidència no percebuda per l’usuari.

10 dies naturals des de l’avís de la
incidència per part de l’entitat, o la
detecció per part del mateix proveïdor
(exceptuant dissabtes, diumenges i
festius).

Especial: atenció 24 hores els 7 dies de la setmana.
Tipus d’incidència
Crítica
Incidència que interromp el
desenvolupament de la docència,
recerca o administració.

Temps de resposta
Inferior a 8 hores naturals des de
l’avís de la incidència per part de
l’entitat, o la detecció per part del
mateix proveïdor.

No crítica
Incidència que no interromp el servei
però que l’afecta, com pot ser una
degradació en les prestacions del
programari (lentitud, errades
intermitents, etc.).

Inferior a 24 hores naturals des de
l’avís de la incidència per part de
l’entitat, o la detecció per part del
mateix proveïdor.

No afecta el servei
Incidència no percebuda per l’usuari.
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Crític: atenció 24 hores els 7 dies de la setmana.
Tipus d’incidència
Crítica
Incidència que interromp el
desenvolupament de la docència,
recerca o administració.

Temps de resposta
Inferior a 2 hores naturals des de
l’avís de la incidència per part de
l’entitat, o la detecció per part del
mateix proveïdor.

No crítica
Incidència que no interromp el servei
però que l’afecta, com pot ser una
degradació en les prestacions del
programari (lentitud, errades
intermitents, etc.).

Inferior a 6 hores naturals des de
l’avís de la incidència per part de
l’entitat, o la detecció per part del
mateix proveïdor.

No afecta el servei
Incidència no percebuda per l’usuari.

2 dies naturals des de l’avís de la
incidència per part de l’entitat, o la
detecció per part del mateix proveïdor.

Comunicació i gestió d’incidències
Per a la prestació de les actuacions de manteniment, l’empresa adjudicatària designarà un
responsable i aportarà una adreça de correu electrònic per a la notificació i seguiment de les
incidències, així com un número de telèfon sense cost addicional per a les consultes derivades
i/o l’escalat de les incidències i actuacions necessàries, o bé un accés web o eina de gestió
d’incidències si així s’acorda amb l’entitat amb qui se signa el contracte basat.
La interlocució amb les entitats es portarà a terme amb els interlocutors autoritzats per
aquestes, que seran identificats com a responsables dels contractes basats en el PCAP, o en qui
aquestes persones deleguin.
L’empresa adjudicatària indicarà clarament en la seva oferta el procediment que farà servir per
a registrar l’alta i per portar a terme el seguiment de les incidències informades. Aquest
procediment inclourà un mecanisme de registre informàtic que permetrà obtenir la traçabilitat
de la gestió de la incidència, i podrà ser utilitzat com a prova documental per a l’avaluació del
grau d’acompliment del contracte.
En qualsevol cas, l’empresa adjudicatària d’un contracte basat indicarà, per a cada incidència,
un número d’incidència que servirà d’identificador pel seguiment de la mateixa i haurà
d’informar a l’entitat de l’evolució, ja sigui per telèfon, per correu electrònic i/o mitjançant un
accés web o eina de gestió d’incidències, segons s’hagi acordat prèviament.
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Informe mensual de les incidències
L’empresa adjudicatària de cada contracte basat proporcionarà a l’entitat contractant un
informe semestral, en format digital, del servei en què figurin les incidències reportades amb
els temps de resposta i de resolució d’aquestes. Aquest informe contindrà, com a mínim, la
identificació de la incidència, data i origen de la notificació, tipus, estat, temps de resposta,
temps de resolució, equip afectat.
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