Plaça de la Concòrdia, 7
17251 Calonge i Sant Antoni
Tel. 972 66 03 75
www.calonge.cat

Signatura 2 de 2

Ester Bonaventura Fonalleras
Santi Solà i Peracaula

MEMÒRIA DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LLICENCIES MICROSOFT I
RENOVACIÓ DE LES LLICENCIES DE VEEAM BACKUP & REPLICATION PER A
L’AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONI

17/10/2019 CAP DE TIC I GESTIÓ
TERRITORIAL
Signatura 1 de 2

17/10/2019 Regidora de Serveis Generals

CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
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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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A. PODER ADJUDICADOR

Administració contractant
Òrgan de contractació
Àrea/Unitat encarregada del seguiment i
execució del contracte
Data resolució inici expedient de
contractació

Ester Bonaventura Fonalleras

Petició informació complementària, dubtes,
preguntes

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_p
scp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=cal
onge&reqCode=viewDetail&idCap=2287232

A la mateixa adreça anterior, apartat “tauler
d’anuncis” i dins d’aquest “dubtes i preguntes”

B. OBJECTE DEL CONTRACTE
B.1. Objecte del contracte:
L’objecte d’aquest contracte és el subministrament de llicències de diferents productes de Microsoft tant
d’escriptori com de servidor, així com la renovació de llicències del software Veeam Backup &
Replication Enterprise for VMware que realitza les còpies de seguretat i recuperació del sistema
informàtic.
Justificació de la necessitat de la contractació.
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. La tipologia de 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. Existeixen multitud
d’empreses que comercialitzen aquestes llicències.
Les raons per les quals no es pot fer amb els mitjans propis en cas de contractes de serveis
d’aquest Ajuntament són:
L’ajuntament no disposa de mitjans tècnics/materials especialitzats.
Justificació:
El subministrament d’aquests productes estan directament vinculats al fabricant del producte, és activitat
pròpia de les empreses del sector i no de les Administracions Públiques.
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Adreces electròniques perfil del contractant (Inserit
en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya)

Ajuntament Calonge i Sant Antoni
Junta de Govern Local
Unitat de Tecnologies de la Informació,
comunicacions i GT
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Malgrat ser programari propietari del fabricant, el subministrament pot ser prestat per diferents
distribuïdors autoritzats pel fabricant, en aquest cas Microsoft i Veeam.
Projecte d’obres
Plec de prescripcions tècniques (PPT)
B.2. Lots
Nombre de lots

NO
SI
SI
2
 Lot 1: Subministrament i renovació de Llicencies
Microsoft

Ester Bonaventura Fonalleras

Signatura 2 de 2

17/10/2019 Regidora de Serveis Generals



Lot 2: Renovació de les Llicències del software
Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware
per 8 sockets

Lots als que es pot licitar
Tots
Nombre màxim de lots que pot resultar
No es limita
adjudicatària una empresa
Criteris per determinar els lots que pot resultar adjudicatària una mateixa empresa en cas que
hagi resultat classificat en 1r lloc en un nombre superior al màxim permès: No es preveu ja que no
es limita el nombre de lots al que es pot presentar una empresa
Justificació de les limitacions per a l’adjudicació de lots: No es preveu ja que no es limita el nombre
de lots al que es pot presentar una empresa
B.3. CODI CPV
48218000-9 (paquets de software de gestió de
llicències)

C. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Forma de tramitació
Anticipada
Procediment d’adjudicació
Tramitació electrònica
Expedient plurianual

Ordinària
NO
Obert simplificat
SI
NO

D. DADES ECONÒMIQUES
D.1. Sistema per a la determinació del preu

Preus unitaris

Aquest preu s’obté a partir del preu base actual del producte segons el fabricant.
Els preus es justifiquen a l’Annex 1 d’aquesta memòria.

D.2. Valor estimat del contracte (VEC)

Desglòs: El desglòs es detalla a l’Annex 1 d’aquesta
memòria.
VEC TOTAL: El valor total del contracte és de
45.439,92 €
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DISTRIBUCIÓ ANUALITATS VEC LOT 1
ANY

VE prestació

2019
TOTAL

37.663,92 €
37.663,92 €

VE eventuals
pròrrogues
-

Ester Bonaventura Fonalleras

VE prestació

2019
TOTAL

7.776,00 €
7.776,00 €

TOTAL
37.663,92 €
37.663,92 €

Lot 2: Renovació de les Llicències del software
Veeam Backup & Replication Enterprise for
VMware per 8 sockets

VE eventuals
pròrrogues
-

D.3. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

VE eventuals
modificacions
-

VE eventuals
modificacions
-

TOTAL
7.776,00 €
7.776,00 €

El desglòs es detalla a l’Annex 1 d’aquesta memòria
PBL: El preu total és de 45.439,92 € més 9.542,38 €
del 21% d’IVA fan un total de 54.982,30 €

DISBRIBUCIÓ FINANÇAMENT PER ANUALITATS LOT1: Subministrament i Renovació de Llicencies
Microsoft
Any
Partida
Import net
%IVA
Import IVA
Import total
2019
42-9261-62600-01
37.663,92 €
21
7.909,42 €
45.573,34 €
Import total
37.663,92 €
7.909,42 €
45.573,34 €
DISTRIBUCIÓ FINANÇAMENT PER ANUALITATS LOT 2: Renovació
Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware per 8 sockets
Any
Partida
Import net
%IVA
2019
42-9261-62600-01
7.776,00 €
21
Import total
7.776,00 €
21

de les Llicències del software
Import IVA
1.632,96 €
1.632,96 €

Import total
9.408,96 €
9.408,96 €

D.4. Preus unitaris licitació: Els preus són els especificats a l’apartat D.1.
D.5. Partida pressupostària primera o única 42-9261-62600-01
anualitat:
D.6. Forma de pagament:
El pagament es farà un cop feta la recepció del subministrament, prèvia presentació de la factura.
D.7. Pagaments a compte per operacions
preparatòries

NO
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DISTRIBUCIÓ ANUALITATS VEC LOT 2

ANY

LOT1: Subministrament i renovació de Llicències
Microsoft
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E. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTS

Ester Bonaventura Fonalleras

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.
Es tracta d’un subministrament que només es pot
prestar per raons d’exclusivitat: NO
Justificació de la durada del contracte: S’estableix la durada del contracte per a dur a terme el
subministrament en 30 dies des de la data de formalització del contracte, ja que es considera que
aquest temps és suficient per tal d’activar les llicències objecte d’aquest contracte en el centre de gestió
de llicencies de l’Ajuntament dels productes de Microsoft i de Veeam.
F. VARIANTS
Admissió de variants

NO

G. EXPOSICIÓ DE L’EXPEDIENT, PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ I DE LA FORMALITZACIÓ
DEL CONTRACTE
Exposició expedient
Publicitat de la licitació
Publicitat de la formalització del contracte
Import màxim de les despeses de publicitat

Al Perfil de contractant
Al Perfil del contractant
Al Perfil del contractant
No n’hi ha

H. HABILITACIÓ EMPRESARIAL O PROFESSIONAL ESPECIAL
Habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat
o prestació que constitueixi l’objecte del contracte:
No s’escau.

I.CONFIDENCIALITAT
Dades confidencials a que tindrà accés el licitador o l’adjudicatari, a banda de les personal, i
que són confidencials:
No es preveu.

J. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES SERVEIS
S’eximeix la solvència en tractar-se d’un
contracte de valor estimat igual o inferior a
35.000€?

NO
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Durada del contracte
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En cas negatiu, s’exigeix al contractista la següent solvència econòmica i financera i la següent
solvència tècnica o professional:
J.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera (Lots 1 i 2)
Declaració relativa a la xifra anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de major volum
de negoci dels tres últims anys conclosos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del
contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, i almenys una vegada i mitja el valor anual
mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any.
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El volum anual de negocis dels licitadors s’acreditarà mitjançant certificació del Registre Mercantil
dels comptes anuals dipositats pel licitador, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre, i en cas
contrari pels comptes anuals dipositats en el registre oficial que hagi d’estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els
seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil
Alternativament a aquesta documentació es podrà presentar certificat de l’import net de la xifra de
negocis de l’AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària) dels anys corresponents.
Si el licitador és una persona física i no està obligat a portar llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil podrà substituir aquesta sistemàtica de justificació per l’aportació
d’una declaració responsable en la que manifesti aquesta situació i la documentació de què disposa
per verificar per el seu volum anual de negocis (exemple: declaració del volum de negocis de les
declaracions de les rendes corresponents...).
J.2. Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional per a tots dos LOTS:
Una relació dels principals subministraments d’igual o similar naturalesa realitzats en els últims tres
anys que inclogui import, dates i destinatari, públic o privat, relacionats amb l’objecte del contracte.
S’exigeix que el licitador haurà d’acreditar com a executat (sense incloure impostos) un import
equivalent al 70%, del valor anual mitjà del contracte subministramtns de similar naturalesa que els
que constitueixen l’objecte del contracte.
Els subministraments efectuats s’acrediten mitjançant certificats de bona execució (d’acord amb el
model ANNEX que correspongui del PCAP) realitzats per l’òrgan competent, quan el destinatari
sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; si escau,
aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
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S’acreditaran, com a mínim, tots els certificats suficients corresponents als tres anys inclosos en la
relació aportada d’aquests subministrametns realitzats, segons l’establert als paràgrafs anteriors, que,
entre tots, permeti assolir el mínim de solvència exigit.
Per a les empreses de nova creació (menys de 5 anys d’antiguitat) la solvència tècnica s’acreditarà
mitjançant la indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, dels que es
disposarà per a l’execució del contracte, especialment els encarregats del control de qualitat.
Exigència de que en l’oferta figurin els noms i la qualificació professional del personal
responsable de l’execució : NO
Justificació de la solvència i/o classificació per a tots dos LOTS:
El volum anual de negocis és el mitjà idoni, d’entre els recollits legalment, per acreditar que l’empresa
té capacitat suficient per respondre de totes les seves obligacions contractuals.
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legalment, ja que garanteix completament que la qualitat dels béns a subministrar respectarà els
mínims exigits al PPT.
Compromís d’adscripció de mitjans personals o materials per a l’execució del contracte: No es
preveuen perquè és un subministrament de llicències en la que no es necessiten mitjans específics per
l’execució, les llicències s’activen per internet. Únicament es requereix que l’empresa compleixi la
solvència especificada i acrediti que és capaç de subministrar l’objecte del contracte

Ester Bonaventura Fonalleras

Provisional
NO
Definitiva
NO
Justificació exempció garantia definitiva: El subministrament objecte del present contracte relatiu
als productes de Microsoft, conseqüència de les diferents subscripcions anuals o adquisicions, es durà
a terme de forma pràcticament immediata, fet que suposa, des del punt de vista econòmic, suficient
seguretat i garantia per sí sola, fent innecessària la constitució de la garantia definitiva en base a
l’article 107 de la LCSP.
Complementària
NO
Es permet el dipòsit de la garantia amb la NO
retenció en el preu
Forma i condicions de la retenció: no s’escau.

L. PROGRAMA DE TREBALL
Programa de treball

NO

M. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
Cessió
Subcontractació
Tasques que obligatòriament s’hauran de
fer per l’adjudicatari
Obligació del licitador a indicar en la seva
oferta la part del contracte prevista a
subcontractar, indicant import i nom o perfil
professional dels subcontractistes
Pagaments directe als subcontractistes per
part de l’Ajuntament
Percentatge de subcontractació a favor de
Centres Especials de Treball i/o empreses
d’inserció

Sí, segons règim general de l’article 214 LCSP
Sí, segons règim general de l’article 215 LCSP
No s’escau
NO

NO
NO

N. REVISIÓ DE PREUS
Revisió de preus

NO

O. RESPONSABLE MUNICIPAL DEL CONTRACTE, SUBMINISTRAMENTS
Nom i càrrec

Santi Solà Peracaula, Cap de la Unitat d’Informàtica,
Comunicacions i Gestió Territorial
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K. GARANTIES
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P. TERMINI DE GARANTIA SUBMINISTRAMENTS
Termini de garantia
Termini de garantia tècnica

NO
NO

Q. OBLIGACIONS CONTRACTUALS
Q.1. Obligacions essencials a més de les que es deriven de la normativa d’aplicació.
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L’incompliment dels principis ètics que figuren en el PCAP. La seva violació serà considerada
infracció molt greu i podrà comportar la resolució del contracte
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en
tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment
si te caràcter de molt greu, podrà donar lloc a la resolució del contracte

Q.2. Condicions especials d’execució:
En tota la documentació, publicitat, imatge o material que han d’aportar els licitadors, o que siguin
necessaris per a l’execució del contracte, s’ha de fer un ús no sexista del llenguatge, s’ha d’evitar
qualsevol imatge discriminatòria de les dones o estereotips sexistes i s’ha de fomentar amb valors
d’igualtat la presència equilibrada, la diversitat i la coresponsabilitat.
El licitador presentarà una declaració responsable a petició del responsable del contracte, el qual
podrà fer les comprovacions que consideri convenients al respecte.
L’incompliment d’aquesta condició especial d’execució podrà ser considerat una infracció greu.
Justificació de les condicions especials d’execució:
Segons estableix l’article 202 de la LCSP on s’indiquen diferents condiciones especials d’execució del
contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o d’altre ordre.
S’han escollit aquestes condicions especials d’execució perquè suposen millores de caràcter social
d’acord amb la finalitat transversal de la nova LCSP.
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R. PÒLISSES
R.1. Pòlissa Responsabilitat civil.

Import sinistre/any:

R.2. Altres pòlisses

NO

100.000 € sinistre/any

S. CRITERIS/ASPECTES D’ADJUDICACIÓ/NEGOCIACIÓ
Els criteris de valoració d’apreciació automàtica, i la ponderació que se’ls hi atribueix són les
següents:
1.- Preu de licitació de les llicències (fins a 100 punts)
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puntuació que els correspongui per aplicació de la següent fórmula:
Vi = (Bi/Bmax) X 100
Vi = Puntuació o valoració atorgada a cada oferta
Bi = Baixa corresponent a cada oferta
Bmax = Baixa màxima de entre les presentades en la licitació
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L’oferta econòmica inclourà totes les llicències i número d’unitats exigides al PPT per a cada lot. A
efectes informatius, es faran constar a l’oferta econòmica els preus unitaris de cadascun dels
productes.
Puntuació dels criteris de valoració
automàtica

100

Puntuació dels criteris de valoració
subjectiva

0

Puntuació de la totalitat de criteris
Justificació dels criteris de valoració:

100

S’ha escollit un únic criteri de valoració consistent en el preu ofert pels licitadors per tractar-se del
subministrament d’un producte que està perfectament i no és possible introduir-hi modificacions ni
variacions essent el preu l’únic factor determinant de l’adjudicació.
Cal tenir en consideració que es tracta del mer subministrament per subscripció de llicenciament en
línia i sense necessitat de què el personal de l’adjudicatari hagi d’acudir a la seu municipal, motiu pel
qual es fa difícil valorar altres circumstàncies o serveis complementaris que el constitueix pròpiament
l’objecte contractual.
Justificació de les formules triades per a la valoració dels diferents criteris:
S’ha escollit aquesta fórmula perquè reparteix els punts de forma clara, proporcional i sense
desviacions.

T. BAIXES PRESSUMPTAMENT ANORMALS O DESPROPORCIONADES
Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals o
desproporcionades:

V. MODIFICACIONS CONVENIADES DEL CONTRACTE
Modificacions conveniades del contracte

No es preveuen

W. ACTA D’INICI
Necessitat d’acta d’inici per iniciar la
prestació contractada

NO

Santi Solà i Peracaula

Signatura 1 de 2

17/10/2019 CAP DE TIC I GESTIÓ
TERRITORIAL

S’aplicaran els criteris establerts a l’article 85 del RD 1098/2001.

L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento se puede
comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web
Codi Segur de Validació

8a9afbba41e04f76a00077ff1df55561001

Url de validació

https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Plaça de la Concòrdia, 7
17251 Calonge i Sant Antoni
Tel. 972 66 03 75
www.calonge.cat

X. ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE S’EXIGEIXI EN EL SOBRE A O B,
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

O PER A

X.1. Característiques formals de la documentació relativa als aspectes tècnics que ha de reunir
la proposició tècnica (sobre B): NO
X.2. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores al sobre B: SI
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on figurin les

La no presentació de les fitxes tècniques 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.
X.3. Altra documentació per a l’adjudicació del contracte:

 Certificat de l’asseguradora RC que determini el número de pòlissa, el prenedor de
l’assegurança, el beneficiari de l’import de la cobertura, les cobertures i la seva vigència.

Y.CONTACTE AMB MENORS SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS
Les activitats del servei/subministrament
objecte de licitació impliquen contracte
habitual amb menors

NO

Calonge, a la data de la signatura electrònica
La regidora de
Serveis Generals

El cap de la Unitat de TIC i
Gestió Territorial

17/10/2019 CAP DE TIC I GESTIÓ
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Per tal valorar l’oferta econòmica, s’haurà d’acompanyar de les fitxes tècniques
característiques i unitats de cada una de les llicències que s’ofereixen.

L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento se puede
comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web
Codi Segur de Validació

8a9afbba41e04f76a00077ff1df55561001

Url de validació

https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Plaça de la Concòrdia, 7
17251 Calonge i Sant Antoni
Tel. 972 66 03 75
www.calonge.cat

ANNEX 1. Justificació del Preu del Contracte
A continuació es detallen els preus màxims de cada Lot :

LOT 1: SUBMINISTRAMENT I RENOVACIÓ DE LLICÈNCIES MICROSOFT
Quantitat
Llicencies

Ester Bonaventura Fonalleras
17/10/2019 CAP DE TIC I GESTIÓ
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Descripció

Preu unitari màxim

Preu total

Windows RDS User CAL

25

124,00 €

Windows Server User CAL
Windows Server Standard
2019 per Core

60

53,00 €

3.180,00 € (1)

56

110,00 €

6.160,00 € (2)

SQL Server Std 2017

1

900,00 €

900,00 €

SQL User CAL

21

200,00 €

4.200,00 €

Office 365 empresa
Microsoft Visio Online Plan 2,
subscripció anual
Microsoft Project Pro Online,
subscripció anual
Microsoft Office 2019
Standard OPEN License for
Government

12

105,00 €

1.260,00 €

2

152,00 €

304,00 €

2

310,00 €

620,00 €

30

340,00 €

10.200,00 €

45

110,00 €

4.950,00 €

Windows VDA per device
(renovacio)

3.100,00 €

Total llicenciament

34.874,00 €

Total costos directes

34.874,00 €

Despeses de gestió 3%
Marge d'empresa 5%

1.046,22 €
1.743,70 €

Total costos indirectes

2.789,92 €

TOTAL PRESSUPOST (IVA Exclós)
37.663,92 €
Preu total

Santi Solà i Peracaula
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L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento se puede
comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web
Codi Segur de Validació

8a9afbba41e04f76a00077ff1df55561001

Url de validació

https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Plaça de la Concòrdia, 7
17251 Calonge i Sant Antoni
Tel. 972 66 03 75
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37.663,92 €
IVA

7.909,42 €

TOTAL

45.573,34 €

Preu total de les llicencies de Windows Server User Cal amb SA per 2 anys i pagament únic
Preu total de les llicencies de Windows Server Standard 2019 per Core, llicències per cada 2
cores

(1)
(2)

Ester Bonaventura Fonalleras

Quantitat
Llicencies

Descripció
Veeam B&R ENTERPRISE

Quantitat total
(sockets)

1

8,00

Preu unitari
màxim
900,00 €

Preu total
7.200,00 € (3)

Total llicenciament

7.200,00 €

Total costos directes

7.200,00 €

Despeses de gestió 3%
Marge d'empresa 5%

216,00 €
360,00 €

Total costos indirectes

576,00 €

TOTAL PRESSUPOST (IVA Exclós)

7.776,00 €

Preu total
7.776,00
IMPORT
€
1.632,96
IVA
€
9.408,96
TOTAL
€
(3)

preu total per 3 anys amb pagament únic
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LOT 2: RENOVACIÓ DE LLICENCIES
DEL SOFTWARE VEEAM BACKUP & REPLICATION
ENTERPRISE FOR VMWARE PER 8 SOCKETS

L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento se puede
comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web
Codi Segur de Validació

8a9afbba41e04f76a00077ff1df55561001

Url de validació

https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

