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ACTE D’INICIACIÓ
Expedient de contractació relatiu a l’Adquisició de llicències i dispositius per a la
virtualització de 400 llocs de treball de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la
Diputació de Barcelona
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Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
2018/0005665
D0504SE01.Subministrament. Procediment Obert

1) Antecedents
L’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP),
disposa:
La subscripció de contractes per part de les administracions públiques requereix la
tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar l’òrgan de
contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu l’article
28 d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en el perfil de contractant.
La Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de
Barcelona, en endavant DSTSC, té entre altres responsabilitats, la gestió dels serveis
informàtics que es presten a les biblioteques municipals.
La Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, en endavant XB, està formada
per un total de 225 biblioteques, repartides en més de 140 municipis de la demarcació
de Barcelona, i 10 bibliobusos que donen servei a les poblacions més petites. El
personal bibliotecari recolza la seva gestió en eines informàtiques i té a la seva
disposició, entre d’altre equipament informàtic, prop de 1.500 llocs de treball
professional (400 PC’s i properament 1.150 equips thin cliens); a més, les biblioteques
posen a disposició dels seus usuaris més de 3.000 PC’s d’ús públic per a la consulta
del catàleg, la navegació i l’ús d’eines ofimàtiques.
Un dels punts més significatius del manteniment de la infraestructura que suporta la
XB és la dispersió geogràfica. Com a conseqüència, les tasques de manteniment
informàtic (resolució d’incidències i peticions) es realitzen de forma remota, sempre
que això és possible, des del centre de suport a l’usuari (Help Desk), o bé en cas
necessari de forma presencial amb la visita d’un tècnic a la biblioteca.
Així, la distribució de programari en els PCs de totes les biblioteques és un procès
llarg, pot trigar de mitjana uns dos mesos, si es fa en remot, i entre 5 mesos i 1 any,
si es fa de forma presencial, dependent del tipus i volum del programari, la
disponibilitat dels tècnics de suport presencial i la urgència de l’actuació.
Per mirar d’optimitzar i agilitzar aquestes tasques, l’any 2016 es va realitzar una
auditoria d'usos i necessitats dels llocs de treball de la gestió bibliogràfica, amb una
mostra de 200 equips de treball professional, sobre un total de 1.595. El resultat
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d'aquest anàlisi va determinar que el 100% dels llocs de treball professionals es podien
virtualitzar, és a dir, eren susceptibles de què, mitjançant un programari addient de
virtualització, concentrar tots els seus recursos de processament, memòria, disc i
programes en un o varis servidors centrals residents als centres de processament de
dades corporatius.
La tecnologia de virtualització està molt consolida i el seu ús està molt estès; a la
corporació més del 85% dels servidors es concentren en una infraestructura virtual
vmware en la que comparteixen recursos i es produeix un grau de concentració mitjà
de 9 servidors virtuals en un servidor físic, amb estalvi d'energia i espai físic i una
important millora en la disponibilitat del servei.
El model de virtualització dels llocs de treball (PCs) escollit ha estat el d'escriptoris
virtuals (VDl), un model similar a la virtualització de servidors. En aquest cas, tots els
recursos del PC es concentren en els servidors centrals, però I'usuari percep el seu
escriptori com el d'un PC convencional, amb sistema operatiu Windows 10 i pot
executar totes les aplicacions que siguin compatibles amb aquest sistema operatiu.
Pel que fa a la tecnologia emprada es va optar per CITRIX perquè és la tecnologia que
ofereix millor rendiment quan el lloc de treball està connectat als servidors centrals a
través de línies d'alta latència, com són les línies ADSL que connectaven gran part de
les biblioteques de la XB.
Entre les moltes avantatges de l’ús de la tecnologia de virtualització del lloc de treball
de la XB en destaquem les següents:


Millora de la seguretat


En el cas d'infecció per virus o altre malware, aquest desapareix cada
cop que es carrega una nova imatge d'escriptori virtual



Facilita I'aplicació dels pedaços de seguretat i augmenta la velocitat en
la seva distribució, fins i tot en horari de treball amb la mínima
interrupció de servei



Impedeix la instal·lació d'aplicacions als equips per part dels usuaris



Major agilitat de resposta per a la resolució d’incidències, i distribució de
programari i noves versions



Provisió de nous escriptoris de treball en minuts, en comptes d'hores



Distribució de nou programari i actualització de versions immediata



Eliminació del programari d'accés remot



Reducció de costos en manteniment de les estacions de treball, tant del
maquinari com del programari



Increment el cicle de vida dels equips terminals



Migració de forma eficient del sistema operatiu de les estacions d etreball
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El projecte, que va començar l’any 2016 amb la seva definició i un pilot, s’ha anat
desplegant durant 2017, amb la virtualització de 350 llocs de treball; 2018, amb el
desplegament actualment en progrès de 800 terminals; i conclourà durant 2019 amb
el desplegament dels 400 llocs de treball restants, objecte d’aquesta contractació.
Els equips, PC’s, retirats dels llocs de treball que estiguin en bon ús es dedicaran a
substituir els PC’s d'ús públic obsolets
S’ha considerat oportú incloure en el contracte consideracions socials tant com a
criteris de desempat (clàusula 1.12 del PCAP) com com a condicions especials
d’execució (clàusula 2.2. del PCAP).
2) Divisió en lots de l’objecte del contracte
S’ha dividit la contractació en els lots següents:
Lot 1
Lot 2

Adquisició de 400 llicències per a la virtualització del lloc de treball
Adquisició de 400 dispositius per a la virtualització del lloc de treball

3) Procediment
En compliment del que estableix l’art. 116.4 a) de la LCSP, el procediment seleccionat
ha estat un procediment obert perquè permet presentar oferta a qualsevol licitador
interessat, sempre que compleixi els requisits de solvència exigits en els plecs.
4) Criteris d’adjudicació
Lot 1- Adquisició de 400 llicències
En compliment del que estableix l’article 116.4c de la LCSP, s’ha escollit el preu com a
únic criteri d’adjudicació, atès que les característiques del contracte estan
perfectament definides i solament és possible millorar el preu.
Finalitat
Obtenció de millors
condicions econòmiques

Ponderació

Tipus criteri

100%

Automàtic

Lot 2- Adquisició de 400 dispositius
En compliment del que estableixen els articles 116.4c i 145 de la LCSP, s’ha escollit
una pluralitat de criteris d’adjudicació, d’acord amb el detall següent:
Descripció del criteri
Preu
Ampliació termini de
garantia

Finalitat
Obtenció de millors
condicions econòmiques
Obtenció de millors
condicions qualitatives

Ponderació
90%
10%

Tipus criteri
Automàtic
Automàtic
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D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la fórmula utilitzada en la valoració del criteri
preu és la fixada per a tots els contractes oberts, restringits i negociats que es tramitin
per la Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms i consorcis adscrits al
sector públic de la corporació en què la intervenció sigui assumida per la Intervenció
General de la Diputació i que va ser aprovada pel Decret núm. 6319, de 21 de juny de
2017.
La fórmula garanteix un repartiment equitatiu de les puntuacions entre tots els
licitadors, de manera que es respecta el criteri de proporcionalitat.
5) Dades econòmiques del contracte
Els conceptes que integren el valor estimat del contracte són els següents, atès que no
s’han previst ni pròrrogues ni modificacions:
Lot 1- Adquisició de 400 llicències
Pressupost

50.240,00 € IVA exclòs
50.240,00 € IVA exclòs

Lot 2- Adquisició de 400 dispositius
Pressupost

167.200,00 € IVA exclòs
167.200,00 € IVA exclòs

D’acord amb les consultes efectuades al mercat, s’ha comprovat que el pressupost
base de licitació s’adequa al mercat i que inclou totes les despeses directes i indirectes
que el contractista hagi de realitzar. Inclou totes les despeses necessàries per al
compliment de les prestacions, així com els beneficis, transport i tots els impostos que
puguin correspondre al contractista com a conseqüència de la contractació. En cap
cas es pot facturar pel concepte de transport. El desglossament del preu és el següent:
Lot 1.- Adquisició 400 llicències
400 llicències Citrix XenDesktop Enterprise
Edition X1 User/Device License ............................................................. 39.760,00 €
Garantia d’un any, modalitat CSS SEL XENDESKTOP
ENTERP EDIT X1 USER DEVICE LIC SWM 1Y. .................................. 10.480,00 €
Total Lot 1 ................................. 50.240,00 €
Lot 2- Adquisició de 400 dispositius
400 estacions de treball lleugeres: equip thin client, teclat i ratolí .......... 98.000,00 €
400 monitors ......................................................................................... 59.200,00 €
Instal.lació i configuració dels equips .................................................... 10.000,00 €
Total Lot 2 ............................. 167.200,00 €
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6) Condicions mínimes de solvència i altres requeriments per a presentar-se a la
licitació
La solvència mínima exigida a les empreses per a presentar-se a la licitació s’ha fixat
tenint en compte l’objecte i el pressupost del contracte i, alhora, que es pugui donar
compliment a les previsions del plec de prescripcions tècniques i del plec de clàusules
administratives particulars.
Concretament s’ha previst que les empreses hauran d’acreditar les condicions
mínimes següents.
Solvència econòmica

Requeriments exigits
Import mínim anual de volum de
negocis de:

Solvència tècnica

Lot 1 75.360,00 €
Lot 2 250.800,00 €
Relació dels principals
subministraments per un import
anual mínim de:
Lot 1 35.168,00 €
Lot 2 117.040,00 €
Descripción dels equips a
subministrar :
-Ordinadors personals: marca i
model, capacitat de memòria,
nombre de mòduls de memòria,
capacitat d’ampliació, capacitat i
tecnologia del disc

Comentaris

S’han
mantingut
els
imports prevists en el
reglament. En el cas del
lot 2, la descripció dels
equips a subministrar es
demana per comprovar
que escompleixen els
requeriments.

-Monitors: marca i model,
dimensions del monitor i de la
pantalla de visualització, resfresc
de pantalla, resolucions
reportadesm característiques del
suport, dimensions i sistema de
fixació al CPU.
Així mateix, les empreses hauran d’acreditar els requeriments mínims següents:
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Lot 2
Habilitació tècnica o Partner
del
fabricant
professional
acreditació Gold

Compromís
d’adscripció de
mitjans personals

amb

1 Tècnic amb experiència mínima
d’un any en instal·lació i
configuració d’estació de treball
lleugeres (thin client) en entorn
Citrix.

Habilitació necessària per
a la correcta execució del
contracte
Personal mínim necessari
que es destinarà a
l’execució del contracte
amb
experiència
i
formació en els àmbits
relacionats amb l’objecte
del contracte

7) Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, en aquesta contractació es preveuen les
condicions especials d’execució següents:
Condició especial
Finalitat
Garantir que en tota la documentació,
publicitat, imatge o materials necessaris
per a l'execució del contracte es faci un ús
no sexista del llenguatge, s’eviti qualsevol Erradicar la discriminació que pateixen les
imatge discriminatòria de les dones o dones en diversos àmbits.
estereotips sexistes, i es fomenti amb
valors d'igualtat la presència equilibrada,
la diversitat i la coresponsabilitat
8) Durada del contracte i possibles pròrrogues
LOT 1
El contractista haurà de realitzar el lliurament objecte de contracte en un termini màxim
d’1 mes a comptar de la data de formalització del contracte.
El contracte no serà prorrogable.
LOT 2
El contractista del LOT 2 haurà de lliurar, en un termini màxim d’1 mes, tot
l’equipament informàtic objecte del contracte al magatzem del que disposa la Diputació
de Barcelona al municipi de Montcada i Reixac.
Durant el termini d’un any des de la formalització del contracte, l’empresa contractista
haurà d’instal·lar els equips en el termini màxim d’una setmana des del moment en
què sigui requerit per la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius en
funció de les necessitats de la Diputació de Barcelona i d’acord amb els requeriments
tècnics detallats en el Plec de Prescripcions Tècniques.
El contracte no serà prorrogable.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 90200a6dc6996fbaa2a1 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 6

Expedient núm.: 2018/0005665

Fonaments de dret:
Primer. D’acord amb l’article 28.1 de la LCSP les entitats del sector públic no poden
subscriure contractes que no siguin els necessaris per complir i dur a terme els seus
fins institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es
pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i
contingut per satisfer-les, s’han de determinar amb precisió, i se n’ha de deixar
constància en la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat
a la seva adjudicació.
Segon. La competència d’aquest acte, atribuïda en primer terme a la Presidència de la
Diputació de Barcelona d'acord amb la disposició addicional segona, punt 1, de la
LCSP, ha estat delegada en el/la sotasignat/ada en virtut del que disposa la Refosa
1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.
7048/18, de 9 de juliol, publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018.
Atès que el contracte que es vol iniciar és idoni per a satisfer les necessitats
exposades en el apartat primer i és dona compliment a les finalitats pròpies de la
Diputació de Barcelona, DISPOSO l’inici de l’expedient de contractació relatiu a
l’Adquisició de llicències i dispositius per a la virtualització de 400 llocs de
treball de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona (2
lots).
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