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ANUNCI DE LICITACIÓ
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De Ajuntament de Girona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de subministraments (expedient
2019037743).

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Girona
b) Número d’identificació: 1707920002.
c) Dependència que tramita l'expedient: Regidoria d'Hisenda i Règim Interior
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 2019037743.

2. Obtenció de la documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de Girona.
b) Domicili: Plaça del vi, 1
c) Localitat i codi postal: Girona CP: 17004.
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972 419 082
f) Adreça electrònica: pberta@ajgirona.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/girona/customProf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 20 d'octubre de 2019
i) Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9h a 14h.

3. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: Objecte del contracte:

- Subministrament de llicències de suport de tecnologies Citrix, que donen les prestacions d'una
assegurança en el sentit de garantir el funcionament integral de l'equipament.
- Serveis de suport en tecnologies Citrix
L'objecte del contracte no és la contractació de personal.
Motivació de la necessitat del contracte:
L'ajuntament de Girona va engegar l'any 2012 un projecte de modernització dels escriptoris informàtics
que utilitzen els empleats municipals, mitjançant el subministrament de llicències de tecnologia
d'escriptoris virtuals XenApp i XenDesktop del fabricant Citrix. Aquest projecte, del que depenen
actualment els escriptoris informàtics de 600 usuaris, requereix de serveis de suport per part del fabricant
per actualitzar les versions del programari i corregir errades, donada la seva elevada criticitat.
Per altra banda, l'accés remot des de Internet als escriptoris virtuals i a diferents webs municipals està
basat en una parella de dispositius amb tecnologia Citrix Netscaler i suposa també en un actiu crític, en
centralitzar també els accessos a diferents webs municipals.
L'elevada complexitat de les tecnologies Citrix XenApp, XenDesktop i Netscaler requereixen també els
serveis de suport per part d'un integrador amb coneixements específics en aquestes tecnologies per
poder mantenir els sistemes al màxim rendiment i evitar o minimitzar les pèrdues de servei, tant dels
escriptoris virtuals com dels dispositius Netscaler.
Insuficiència de mitjans
L'ajuntament de Girona no disposa de suficients mitjans propis per poder realitzar el servei de suport
requerit al present plec. Pel suport en tecnologies Citrix sol·licitat, és necessària la contractació de
serveis externs per l'elevada especialització requerida per part dels tècnics que hi han d'intervenir. Els
tècnics municipals, tot i tenir un bon nivell de coneixement de la plataforma, no disposen de les
certificacions per part del fabricant que acrediten un coneixement profund de la plataforma.
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b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió per lots i número: no prodedeix.
d) Lloc d'execució: Girona
e) Termini d'execució: d'1 mes.
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f) Codi CPV: 48514000-4
g) Codi NUTS: ES512

4. Tramitació i procediment.
a) Tipus d’expedient: subministraments.
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment d'adjudicació: obert simplificat abreujat
d) S’aplica un acord marc: no.
e) S’aplica una subhasta electronica: no.

5. Pressupost de licitació.
a) El pressupost base de licitació és 35.695,00€. Aquest pressupost es desglossa en 29.500,00€ de

pressupost net més 6.195,00€ d’import de l'IVA calculat al tipus del 21%.
b) Valor estimat del contracte: 33.925,00 (€), IVA exclòs.

6. Admissió de variants.
No

7. Garanties.
a) Provisional: no
b) Definitiva: no

8. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: no.
b) Solvència: no.

9. Criteris per a l'adjudicació del contracte.
S'estableix una pluralitat de criteris de valoració objectius que serviran de base per a l'adjudicació i que
s'indiquin per ordre decreixent d'importància degudament ponderats:
A. CRITERIS DE VALORACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES.
1. PREU OFERTAT

S'atorgarà la màxima puntuació a l'empresa licitadora que formuli el preu (entès com a suma dels
subministraments i serveis) més baix que no sigui anormal i que no superi el pressupost net de licitació
(és a dir, el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta de empreses licitadores la distribució de
la puntuació es farà aplicant la següent fórmula:
Puntuació de cada oferta = 80 x Preu de l'oferta més econòmica / Preu de l'oferta que es puntua

2. NIVELL DE CERTIFICACIÓ DEL LICITADOR AMB LES TECNOLOGIES DEL FABRICANT CITRIX

Donat que l'objecte del contracte no és únicament el subministrament de llicències, sinó també la
prestació de serveis, és important que el licitador disposi de tècnics amb la formació adequada per poder
prestar aquests serveis, donada la criticitat de la plataforma per donar servei als usuaris de l'ajuntament.
Aquesta formació s'acredita mitjançant certificacions expedides pel fabricant del programari.
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- Si el licitador disposa de la certificació vigent Platinum Citrix Solution Advisor, 20 punts
- Si el licitador disposa de la certificació vigent Gold Citrix Solution Advisor, 10 punts
- Si el licitador disposa de la certificació vigent Silver Citrix Solution Advisor, 5 punts
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PUNTUACIÓ TOTAL:

100 punts.

- PREU OFERTAT

fins a 80 punts.

- NIVELL DE CERTIFICACIÓ DEL LICITADOR AMB LES
TECNOLOGIES DEL FABRICANT CITRIX

fins a 20 punts.

10. Condicions particulars per l’execució del contracte.
Veure clàusula 12 del PCAP

11. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: 22 d'octubre de 2019
b) Documentació que cal presentar: Veure clàusula 7 del PCAP.
c) Presentació d’ofertes:
-> Les ofertes es presentaran a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona:

https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1582.html
-> Les ofertes enviades per altres sistemes d’enviament no seran admeses.
-> Per participar en la licitació d’aquest contracte s’ha d’enviar, a través de la seu electrònica de

l’Ajuntament, utilitzant el model d’instància general i dirigida a l’Àrea o servei que s’indica al principi
d’aquest plec, la següent documentació:
- La declaració responsable que figura en l’annex 1 PCAP degudament emplenada i signada pel
representant de l’empresa.
- L’oferta segons el model que figura en l’annex 2 del PCAP.
-> L’oferta ha d’estar protegida contra la seva obertura amb una contrasenya. Si no es presenta en

aquestes condicions de forma que fora accessible pel receptor obrir-la, l’oferta serà exclosa.
-> Les empreses licitadores han de remetre la contrasenya del document que conté la seva oferta

immediatament finalitzat el termini de presentació d’ofertes i fins les 23:59 hores del tercer dia hàbil
següent a través de la seu electrònica, utilitzant el model d’instància general dirigida a l’Àrea o servei a la
que fa referència aquest plec i a la licitació a la que es refereix:
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1582.html
-> Si l’empresa licitadora no envia la contrasenya en el termini indicat es declararà la seva oferta exclosa

de la licitació.

12. Recurs.
Veure la clàusula 18 del plec de clàusules administratives particulars.

La regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior

M. Àngels Planas i Crous
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