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1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és la renovació del manteniment de les llicències de les
diferents plataformes de correu Zimbra de la Diputació de Tarragona.
El present contracte s’ha contemplat en un total de 2 lots, els quals es valoraran
de forma separada, i estan diferenciats de la següent manera:
Lot 1: Renovació de llicències per subscripció i suport de Zimbra pel servei de
correu d’ALTAnet per 2 anys
Lot 2: Renovació del suport de llicències perpètues de Zimbra pel servei de correu
corporatiu de la Diputació de Tarragona per 2 anys.
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2. DETALL DEL CONTRACTE
LOT 1
Es disposa de les següents llicències per subscripció i suport de Zimbra pel servei
de correu d’ALTAnet:
-

4500 llicències Zimbra Bussines Email Edition amb suport estàndard del
fabricant

-

4500 llicències Zimbra Business Email Edition Plus amb suport estàndard del
fabricant

-

250 llicències Zimbra Professional Edition amb suport estàndard del fabricant

La data de caducitat de les llicències per subscripció i suport actual és el
24/06/2019.
Es requereix renovar aquestes llicències per subscripció per a 2 anys i activar el
servei de suport estàndard per totes les llicències des del 25/06/2019 fins al
24/06/2021.
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LOT 2
Es disposa de les següents llicències perpètues de Zimbra pel servei de correu
corporatiu de la Diputació de Tarragona:
-

1250 llicències Zimbra Collaboration suite Standard Edition (perpetual)
500 llicències Zimbra Collaboration Suite Professional Edition (perpetual)

La data de caducitat del suport actual és el 13/03/2019.
Es requereix renovar el suport d’aquestes llicències per a 2 anys, activant el servei
de suport estàndard del fabricant per totes les llicències des del 14/03/2019 fins al
13/03/2021.

3. TERMINI D’EXECUCIÓ
LOT 1
La durada del contracte serà des del 25 de juny de 2019 fins al 24 de juny de
2021.
LOT 2
La durada del contracte serà des del 14 de març de 2019 fins al 13 de març de
2021.

4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
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L’ import de la licitació ascendeix a la quantitat de SETANTA-SIS MIL CINCCENTS EUROS (76.500,00 €) sense IVA, i afegint el 21% d’IVA, SETZE MIL
SEIXANTA-CINC EUROS (16.065,00), fa un total de NORANTA-DOS MIL CINCCENTS SEIXANTA-CINC EUROS(92.565,00 €) IVA inclòs.
Import licitació (sense IVA): 76.500,00 €
IVA 21%: 16.065,00 €
Import licitació (IVA inclòs): 92.565,00 €
El càlcul s’ha efectuat de la següent manera:
LOT 1
L’ import màxim de licitació ascendeix a la quantitat de SEIXANTA-TRES MIL
EUROS (63.000,00 €) sense IVA, i afegint el 21% d’ IVA, TRETZE MIL DOSCENTS TRENTA EUROS (13.230,00 €), fa un total de SETANTA-SIS MIL DOSCENTS TRENTA EUROS (76.230,00 €) IVA inclòs.
Import licitació (sense IVA): 63.000,00 €
IVA 21%: 13.230,00 €
Import licitació (IVA inclòs): 76.230,00 €
LOT 2
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L’ import màxim de licitació ascendeix a la quantitat de TRETZE MIL CINCCENTS EUROS (13.500,00 €) sense IVA, i afegint el 21% d’ IVA, DOS MIL VUITCENTS TRENTA-CINC EUROS (2.835,00 €), fa un total de SETZE MIL TRESCENTS TRENTA-CINC EUROS (16.335,00 €) IVA inclòs.
Import licitació (sense IVA): 13.500,00 €
IVA 21%: 2.835,00 €
Import licitació (IVA inclòs): 16.335,00 €

5. FORMA DE PAGAMENT
LOT 1
El pagament es farà mitjançant dues factures expedides d'acord amb la normativa
vigent de la següent forma:

-

Segon trimestre de 2019: S’efectuarà el pagament del 50% de l’import
total, corresponent al període comprès entre el 25/06/2019 i el 24/06/2020

-

Segon trimestre de 2020: S’efectuarà el pagament del 50% de l’import
total, corresponent al període comprès entre el 25/06/2020 i el 24/06/2021
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LOT 2
El pagament es farà mitjançant dues factures expedides d'acord amb la normativa
vigent de la següent forma:
-

Primer trimestre de 2019: S’efectuarà el pagament del 50% de l’import
total, corresponent al període comprès entre el 14/03/2019 i el 13/03/2020

-

Primer trimestre de 2020: S’efectuarà el pagament 50% de l’import total,
corresponent al període període comprès entre el 14/03/2020 i el
13/03/2021

El Cap de secció de Sistemes
Emili Badia Cantarero
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