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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESITAT DE
CONTRACTAR

1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ
La Diputació de Tarragona disposa de dos entorns de correu Zimbra:
Entorn 1: Correu corporatiu de la Diputació de Tarragona, amb llicències perpètues
en propietat.
Entorn 2: Correu del servei ALTAnet, prestat a Ajuntaments i Consells Comarcals,
amb llicències per subscripció anual.
Es requereix el suport del fabricant pels dos entorns per poder resoldre incidències i
disposar de les actualitzacions necessàries, i així garantir la disponibilitat del servei.
En el cas de l’entorn d’ALTAnet, també es requereix renovar la subscripció de les
llicències o no es podrà prestar el servei de correu.

2.- 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.
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Tractament de dades de caràcter personal (ref. Reglament LOPD 1720/2007): Sí

Nivell de Seguretat: Mig. Els tècnics podrien tenir accés a dades de la corporació
durant les intervencions, tot i que no han de fer el tractament d’aquestes dades ni
accedir-les.

3.- DIVISIÓ EN LOTS
Es divideix la contractació en dos lots, una per cada entorn de correu a renovar
descrits al punt 1.
4.- VALOR ESTIMAT
Pressupost de licitació: 76.500,00 € +IVA
Import de les prorrogues: 0
Import de les modificacions previstes: 0
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 76.500,00 +IVA
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5.- PRESSUPOST
Tipus de Pressupost: Màxim de Despesa
LOT 1
Import licitació (sense IVA): 63.000,00 €
IVA 21%: 13.230,00 €
Import licitació (IVA inclòs): 76.230,00 €
LOT 2
Import licitació (sense IVA): 13.500,00 €
IVA 21%: 2.835,00 €
Import licitació (IVA inclòs): 16.335,00 €
El preu de la licitació s’ha calculat basant-se en el preu que ha tingut aquest servei
en el contracte anteriors, i incrementant-lo el que indica el fabricant. Es considera
un preu ajustat als preus de mercat.
No es pot desglossar el pressupost en costos directes, indirectes i eventuals,
perquè el servei es presta per part d’una empresa multinacional que estableix el
preu per al servei. Es desconeix el número de tècnics que prestaran el servei i els
recursos interns dedicats. En tractar-se d’un servei de manteniment i suport, tampoc
coneixem per anticipat el número d’intervencions que tindrem ni el temps que el
prestador del servei li dedicarà.

6.- LLOC I TERMINI D'EXECUCIÓ
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Els serveis es prestaran a les següents ubicacions:
-

Palau de la Diputació. Passeig de Sant Antoni, 100. 43003 Tarragona.

-

Edifici Síntesi. Carrer de Pere Martell, 2, 43001 Tarragona

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.

7.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
El criteri que servirà de base per a l’adjudicació d’aquest contracte per tots els lots
serà el preu total de la oferta:
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Totes les ofertes s’avaluaran segons la puntuació obtinguda mitjançant la següent
expressió:
Puntuació oferta = 10 * (import base licitació – oferta que es valora) / (import base
licitació – oferta més econòmica)
Així, els punts seran repartits proporcionalment en funció de l’oferta més baixa de
tots els licitadors, obtenint aquesta 10 punts. Els preus utilitzats per calcular aquesta
puntuació són sense IVA.

8.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Emili Badia Cantarero
Cap de secció de Sistemes. Coneixement i Qualitat.
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a) Oferta econòmica .......................................................de 0 a 10 punts
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