Informe d'inici d'expedient de licitació del contracte de
subministrament de llicències de programari
El Centre de Procés de Dades (CPD) engloba tot els serveis informàtics que necessita l’Ajuntament de
Granollers per treballar. Es composa d’una infraestructura física actualment en renovació en un altre contracte
i d’uns servidors lògics amb els serveis informàtics.
Per sobre de la capa física hi ha una capa lògica de virtualització, i per sobre hi ha tots els servidors que
donen suport als serveis específics de l’ajuntament. Algun d’aquests servidors necessiten d’una actualització i
ampliació de llicenciament que son l’objecte d’aquest contracte.
Concretament es considera en aquest plec la renovació de tots els llicenciaments de Microsoft i Citrix amb el
que l’Ajuntament dona suport als servidors específics d’aquesta plataforma i a tots els entorns de escriptoris
virtuals.
Es decideix presentar el global del contracte en un únic lot atès que els potencials proveïdors tenen accés a
tots aquests llicenciaments sense cap problema i la seva divisió portaria una dificultat més gran de gestió.
La data prevista d’inici de contracte seria el 1 de Setembre de 2019
Els documents comptables corresponen al A núm. 12019000040184 per import de 141.691,54 €
La distribució en partides és la següent:
Any

Preu

2019

117.100,45 €

IVA

Preu + IVA

24.591,09 €

141.691,54 €

Partida

Nom

J2230.92020.62602

Inversions

Distribució de costos prevista en aquest contracte:

Costos Directes

Cost llicències
Total

Import
99.535,38 €
99.535,38 €

%
85,00 %
85,00 %

Costos Indirectes

Benefici Empresarial
Total

17.565,07 €
17.565,07 €

15,00 %
15,00 %

Total Costos

117.100,45 €

Fonaments de dret
Article 16 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la qualificació
dels contractes de subministraments.
Articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic , pel que fa a la
necessitat i justificació de la contractació a realitzar.
Article 62 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la designació
del responsable del contracte.
Article 99.3 , de la Llei 9/2017, de 9 de novembre , Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la
justificació de no divisió en lots.

Proposta
Per les consideracions anteriors, es proposa iniciar la licitació del contracte de subministrament de llicències
de programari i nomenar al responsable del contracte a Albert Llucià Montaner.
Albert Llucià
Responsable de Sistemes d'Informació i Comunicació
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