Signat electrònicament per Jaume Oliveras
Maristany . Data: 31/03/2022 12:15:25 CEST

Signat electrònicament per Jordi Cases
Pallarès . Data: 31/03/2022 14:08:22 CEST

PRÒRROGA DEL LO1 DE L’ACORD MARC DE LLICÈNCIES DE MICROSOFT I
VMWARE (LOT 1 - LLICÈNCIES DE MICROSOFT)
D’una banda, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, president Consorci Localret, que actua en
representació del Consorci, amb domicili al passeig d’Isabel II, 10, entl. 2a., 08003
Barcelona, CIF P5800043A.
I de l’altra, el Sr. Manuel González Azuara, amb NIF núm.
, que actua en
representació de l’empresa HIBERUS SISTEMAS INFORMÁTICOS SL, domiciliada als
efectes de notificacions al passeig d’Isabel Católica, 6, planta 9, 50009 Zaragoza, con CIF
núm. 29103375A, representació que acredita en virtut de l’escriptura de poders atorgada
davant el notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris d’Aragó Sr. Honorio Romero Herrero, el 21
de setembre de 2018, amb número de protocol 2.086.
Ambdues parts es reconeixen suficient capacitat jurídica i d’obrar per a l’atorgament del
present contracte, i exposen el següent:
ANTECEDENTS:
I.- Mitjançant Decret de la Presidència núm. 16/2021, d’11 de març, es va adjudicar el lot 1
de l’acord marc de subministrament i manteniment de programari de llicències de Microsoft
VMware (Lot 1: Subministrament i manteniment de programari de Microsoft) a les empreses
següents:
1.
2.
3.
4.
5.

HIBERUS SISTEMAS INFORMÁTICOS SL
SEIDOR SA
ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL
RICOH ESPAÑA SLU
SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL

El preu del contracte es va formular en termes de preus unitaris referits al percentatge de
descompte sobre el PVP del programari.
II.- Mitjançant Decret de la Presidència núm. 19/2022, de 25 de març, es va acordar la
pròrroga del lot 1 de l’acord marc de subministrament i manteniment de programari de
llicències de Microsoft i VMware (Lot 1: Subministrament i manteniment de programari de
Microsoft) un any comptat des del 12 d’abril de 2022.
III.- Segons el que estableix l’art. 29 de la LCSP, la pròrroga del contracte no és obligatòria
per a les empreses, atès que el seu preavís no s’ha produït amb dos mesos d’antelació a la
finalització del termini de durada del contracte.
Ateses les consideracions anteriors, les parts formalitzen la pròrroga mitjançant el present
document, en què
CONVENEN:
Primer.- Prorrogar el contracte del lot 1 de l’acord marc de subministrament i manteniment
de programari de llicències de Microsoft i VMware (Lot 1: Subministrament de programari de
Microsoft).
Segon.- El termini de durada de la pròrroga és d’un any comptat des del 12 d’abril de 2022.
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I, com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present document en data de la seva
signatura.

Pel Consorci Localret,

Per l’empresa HIBERUS SISTEMAS INFORMÁTICOS SL,

MANUEL
GONZALEZ (R:
B99045379)
Jaume Oliveras i Maristany
President
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Manuel González Azuara
Apoderat

Jordi Cases i Pallarès
Secretari general
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