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1. Antecedents
L’Ajuntament utilitza el programari del fabricant EasyVista com a base de gestió de
serveis de tecnologies de la informació per automatitzar els processos i serveis. Aquest
software

permet

gestionar

els

diferents

processos

(incidències,

peticions,

coneixements, etc.) i actius tecnològics corporatius.

2. Objecte
L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) és la definició dels serveis a
realitzar i condicions tècniques a complir per l’adjudicatari en la realització del
“MANTENIMENT I SUPORT DEL PROGRAMARI DE GESTIÓ DE SERVEIS TECNOLÒGICS
DEL FABRICANT EASYVISTA”, així com les relacions entre l’Ajuntament de Terrassa i
l’adjudicatari en tot allò referent a aspectes tècnics del servei i seguiment del
contracte. L’abast, no exhaustiu, dels serveis inclosos en aquesta contractació són:

a) Dret d'ús del programari EasyVista.
b) Actualitzacions del software.
c) Suport tècnic del fabricant enfront incidències del programari indicat.

3. Durada del contracte
El dret d'ús del programari EasyVista tindrà vigència des de l'1 de març de 2022 fins al
28 de febrer de 2025.
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4. Pagament
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte que l’adjudicatari
designi (el termini de pagament de les factures és a 60 dies). El termini de pagament
respectarà les obligacions dimanants de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la que
s’estableix les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

La factura haurà d’indicar el codi de l’expedient així com el concepte (p.e. ECAS
2021/17677). La no inclusió d’aquestes dades en la factura podrà suposar el retorn
de la mateixa.
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