CONTRACTE DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT
DE PROGRAMARI DE LLICÈNCIES MICROSOFT I VMWARE
Duna banda, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, president Consorci Localret, que actua en
representació del Consorci, amb domicili al passeig dIsabel II, 10, entl. 2a., 08003
Barcelona, CIF P5800043A.
I de laltra, el Sr. , amb NIF núm.
que actua en representació de la
RICOH ESPAÑA SLU, domiciliada als efectes de notificacions a
lavinguda Via Augusta, núm. 71-73, 08174 Sant Cugat del Vallès, amb CIF núm.
B82080177, representació que acredita en virtut de lescriptura de poders atorgada davant
el notari de lIl lustre Col legi de Notaris de Catalunya Sr. Juan Manuel Álvarez-Cienfuegos
Suárez, el 13 de novembre de 2017, amb número de protocol 2515.
ANTECEDENTS:
I.- Mitjançant Decret de Presidència 20/2020, de 13 doctubre, es va aprovar lexpedient de
contractació de lacord marc de subministrament i manteniment de programari de llicències
de Microsoft i VMware, amb un valor estimat de 14.400.000,00 , exclòs lIVA, i una durada
de quatre anys, incloses les possibles pròrrogues: un any de durada inicial, i tres pròrrogues
dun any:
Lot 1  Subministrament i manteniment de programari de Microsoft: 4.800.000,00 , exclòs
lIVA.
Lot 2  Subministrament i manteniment de programari de Microsoft grans comptes:
5.760.000,00 , exclòs lIVA.
Lot 3  Subministrament i manteniment de programari de VMware: 3.840.000,00 
II.- Mitjançant Decret de la Presidència 31/2020, de 29 de novembre, es va declarar desert
el lot 1  Subministrament i manteniment de programari de Microsoft, i es van adjudicar els
lots 2 i 3 a les empreses següents:
Lot 2  Subministrament i manteniment de programari de Microsoft grans comptes:
1.

SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL.

Lot 3  Subministrament i manteniment de programari de VMware:
1.
2.

RICOH ESPAÑA SLU.
SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL.

III.- Ateses les consideracions anteriors, les parts formalitzen el contracte mitjançant el
present document, en què
CONVENEN:
Primer.- RICOH ESPAÑA SLU, com a empresa adjudicatària del lot 3  Subministrament i
manteniment de programari de VMware, es compromet a lexacta execució de lobjecte del
contracte, amb subjecció al que disposen els plecs, en la forma que resulta de la pròpia
proposició de ladjudicatària, i dacord amb les instruccions que en interpretació del contracte
doni al contractista lòrgan de contractació.
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Segon.- El preu del contractes es formula en termes de preus unitaris referits al percentatge
de descompte sobre el PVP del programari, que sadjunten.
Tercer.- Lacord marc tindrà una durada màxima de quatre anys, incloses les possibles
pròrrogues, comptats des de lendemà de la formalització o des de la data concreta que
sindiqui en el contracte:
a) Un any de durada inicial.
b) Tres pròrrogues dun any. Les pròrrogues les acordarà lòrgan de contractació i seran
obligatòries per a lempresari, sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos
mesos dantelació a la finalització del termini de durada del contracte.
Quan al venciment del contracte no shagi formalitzat el nou contracte que garanteixi la
continuïtat de la prestació que ha defectuar el contractista com a conseqüència dincidències
resultants desdeveniments imprevisibles per a lòrgan de contractació produïdes en el
procediment dadjudicació i hi hagi raons dinterès públic per no interrompre la prestació, es
podrà prorrogar el contracte originari fins que comenci lexecució del nou contracte i en tot
cas per un període màxim de nou mesos, sense modificar la resta de condicions del
contracte, sempre que lanunci de licitació del nou contracte shagi publicat amb una
antelació mínima de tres mesos respecte de la data de finalització del contracte originari.
Els contractes basats en lacord marc del lot 3 tindran una durada màxima dun any.
Quart.- Ladjudicació dels contractes que es basen en lacord marc es poden efectuar bé
sense nova licitació, a lempresa que hagi presentat loferta amb una millor relació qualitat
preu, dacord amb els criteris que figuren en el plec de clàusules administratives particulars
(clàusula TRETZENA). Per determinar la millor oferta dels contractes específics derivats de
lacord marc, les entitats que els hagin de subscriure recalcularan les valoracions assignades
a cada licitador considerant el descompte ponderat específicament de les llicències que
sadjudiquin. O bé amb nova licitació, convidant a una nova licitació a les empreses
adjudicatàries de lacord marc. Ladjudicació es basarà en els mateixos termes aplicats a
ladjudicació de lacord marc. La licitació per a ladjudicació dels contractes basats en un
acord marc ha de tenir lloc dacord amb el procediment següent:
a)

Per cada contracte que shagi dadjudicar es convidarà a la licitació totes les empreses
part de lacord marc.
b) Es concedirà un termini de 10 dies hàbils per presentar les ofertes relatives a cada
contracte basat.
c) Les ofertes shan de presentar per escrit i el seu contingut ha de ser confidencial fins al
moment fixat per a la seva obertura. Les empreses part de lacord marc convidades a la
licitació de conformitat amb el que disposa la lletra a) anterior estan obligades a
presentar una oferta vàlida en la licitació per a ladjudicació del contracte basat, en els
termes que fixa el plec de lacord marc.
d) El contracte sha dadjudicar al licitador que hagi presentat la millor oferta de conformitat
amb el que disposa larticle 145, valorada segons els criteris que fixa lacord marc.
e) La notificació a les empreses no adjudicatàries de ladjudicació dels contractes basats
en un acord marc es pot substituir per una publicació en el mitjà determinat en els plecs
reguladors de lacord marc.
De conformitat amb el que estableix larticle 153.1 de la LCSP, no és necessària la
formalització del contracte.
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Cinquè.- En tot allò que no estigui establert en el present contracte i en els plecs i altra
documentació complementària annexa a aquests, seran daplicació les disposicions generals
de contractació dels ens locals.
I, com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present document en data de la seva
signatura.
Pel Consorci Localret,

Per RICOH ESPAÑA SLU,

Jaume Oliveras i Maristany
President
Jordi Cases i Pallarès
Secretari general
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Annex 7 Model o formulari d'oferta pel lot 3
El licitador haurà d'omplir les caselles ombrejades amb els seus preus, descomptes o indicant els serveis oferts segons es requereixi a cada full.
La manca d'informació i la informació que no tingui el format demandat s'interpretarà com:
En cas de descompte = 0%
En cas de SI/NO = NO
En cas de preu/hora no és admés el valor 0 
Els PVP són preus de venda al client estimats o recomenats per Microsoft. Es proveeixen únicament a títol informatiu i no contenen IVA.

LLICÈNCIES

Descripció del producte

Observacions

P/N

PVP

Ponderació Descompte Descompte ponderat
12,00%
12,00%
12,00%
12,00%

12,00%

12,00%

12,00%

12,00%
12,00%
12,00%

12,00%

12,00%

MANTENIMENTS
4,09%
4,09%
4,09%
4,09%
4,09%
4,09%
4,09%
4,09%
4,09%
4,09%
4,09%

12,00%
12,00%
12,00%
12,00%
12,00%
12,00%
12,00%
12,00%
12,00%
12,00%
12,00%

0,49%
0,49%
0,49%
0,49%
0,49%
0,49%
0,49%
0,49%
0,49%
0,49%
0,49%

10,00%

12,00%

1,20%

DESCOMPTE ADDICIONAL
Descompte addicional per compres de nou producte que excedeixin els 25.000

Acreditació de les competències tècniques en les àrees de Vmware

Competències

SI/NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Total Competències

9

Preu/hora
Servei auditoria

75,00 

Preu/hora
Servei d'implantació

60,00 

Descompte
Descompte llicències noves o no licitades

12%

