MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR

1. Descripció del contracte: Subministrament de llicències CAL User i llicències
CAL RDS per a Windows Server 2019 per a disposició del Ajuntament de
Pollença.

2. Justificació de la necessitat: Atesa la proximitat del EOL (Fi de Cicle) de
Windows Server 2008 i 2008 R2, la qual conforma l’estructura actual dels
sistemes operatius dels servidors de l’Ajuntament.

Vista la necessitat urgent d’actualitzar els sistemes operatius de varis dels
servidors de l’Ajuntament, els serveis informàtics han començat a dissenyar i
posar en marxa un pla d’actuació enfront aquest fi de cicle. Aquest fi de cicle
suposa que aquests sistemes ja no comptaran amb més actualitzacions, deixantlos vulnerables a nous virus, o vulnerabilitats que es puguin anar descobrint.

Per tal de realitzar l’esmentat anteriorment, és necessari adquirir 3 tipus de
llicències diferents. Una de les quals els serveis informàtics, ja es varen
encarregar d’adquirir per configurar i explotar en un entorn de proves que són
les pròpies del sistema operatiu.

Ara bé, una vegada a aquest entorn s'hagin realitzat totes les proves necessàries
per posar en producció, seran necessàries 2 tipus de llicències més per poder
accedir legalment als serveis i recursos compartits dels servidors:
-

Llicències CAL de Windows Server 2019: Són necessàries i s’utilitzen per a
connectar-nos al servidor i accedir als seus fitxers, impressores, etc.

-

Llicències CAL de RDS 2019 (Remote Desktop Services): Serveixen per
accedir als serveis d’Escriptori Remot al servidor, com per exemple accedir a
programes o a l’escriptori de forma remota.
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Ates el nombre d’usuari que fan ús d’accés simultani als servidors, seran
necessàries adquirir 100 llicències CAL de Windows Server i 100 llicències de
CAL RDS.
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3. Prestacions:
Quantitat

Preu Unitari

Preu Total

Windows Server 2019 - 1 User CAL

100

51

5100

Windows Server 2019 RDS - 1 User CAL

100

130

13000

Preu total amb IVA:

18.100€

4. Tipus de contracte:
Serveis

Subministraments

Obres

X
5. Justificació del procediment, tramitació i forma jurídica del expedient:

SI
NO

Es sol·liciten MÍNIM 3 pressuposts
Publicació al perfil del contractant

Procediment i forma d’adjudicació: Contracte menor.
Criteris de puntuació: Únic criteri: Preu (Desglossament preus / preu unitari).
Les ofertes que superin el preu de licitació, seran excloses del procediment. La condició de
prestació del subministra serà per la totalitat de les unitats detallades al annex que s’hauran de
subministrar en el termini màxim d’un mes. En el cas de que el licitador no sigui capaç de
proporcionar algunes unitats, serà exclòs del procediment. S’adjudicarà a la millor oferta
presentada per la globalitat de tots els elements detallats al annex.

6. Òrgan de contractació:
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En aplicació de l’article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, el contracte es
qualifica de menor ja que el seu import és inferior a [15.000] [40.000] € (IVA no inclòs).
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JGL – Junta Govern Local

7. Valor estimat:
Aquest contracte té un valor estimat de 14.958,68€ sense IVA.

8. Pressupost del contracte (IVA inclòs):
18.100 € amb IVA inclòs (tipus d’IVA es del 21%).

9. Termini d’execució:
El subministrament s’efectuarà en un període màxim d’una (1) setmana, a partir que es
notifiqui l’adjudicació.

10. Lloc de prestació: Departament d’Informàtica.

contracte:

Regidor

delegat

d’Administració

Electrònica

i

12. Termini de garantia: Segons legislació vigent.

13. Garanties exigides per a contractar:
No és necessari constituir garantia definitiva, d’acord amb l’article 153 en relació amb el 118 de
la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.

14. Forma de pagament:
X Presentant una única factura, en finalitzar la prestació
Presentant factures amb periodicitat (mensual / ....),
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11. Responsable del
Comunicacions.
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Pollença, 17 de novembre de 2020

