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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESITAT DE CONTRACTAR

1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ
La plataforma sobre la qual funciona actualment la Seu Electrònica de la Diputació
de Tarragona és el gestor de portals de codi font obert Liferay Portal 6.2. Aquest
portal hostatja tant la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona com d’altres
llocs web de la Diputació de Tarragona.
La subscripció (incloent llicència i serveis d'actualitzacions i suport) de Liferay
Portal Enterprise Edition per a la gestió dels continguts de la Seu electrònica de la
Diputació de Tarragona finalitza el dia 20 de novembre del 2019. És per aquest
motiu que l’objecte d’aquest contracte és gestionar la adquisició d’aquesta llicència
durant dos anys més.
2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present contracte és la renovació d'una subscripció (incloent llicència i
serveis d'actualitzacions i suport) de Liferay Portal Enterprise Edition per a la gestió
dels continguts de la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona, en les següents
condicions:



Servei de suport Gold
Modalitat de Sizing de fins a vuit (8) nuclis o vCPUs

Es tracta de la contractació del subministrament mitjançant subscripció de la
llicència i del suport tècnic bàsic del programari DXP i Portal (versió anterior del
producte i la que estem fent servir actualment a la Diputació de Tarragona).
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La Diputació de Tarragona ja va subscriure una llicència Liferay Portal a través d’un
contracte formalitzat el 2017, i que finalitzarà el 20/11/2019.
Donat l’ús quotidià del mateix, és necessari mantenir aquesta subscripció i disposar
del suport corresponent.
En concret es requereix la contractació d'una subscripció per a dos anys, a comptar
des de la recepció de la llicència, per a la utilització d'un portal Liferay Enterprise
Edition en un servidor amb el sistema operatiu Solaris SunOS 11.1 i amb un
servidor Tomcat. S'ha d'incloure, com a mínim:




1 llicència d'instal·lació del servidor a l'entorn de producció
1 llicència d'instal·lació del servidor en un entorn de pre-producció
10 llicències de desenvolupament en ordinadors personals

És un contracte mixt, de subministrament i serveis. Per a l'adjudicació s'ha d'aplicar
un règim de subministrament, ja que disposar de la versió actualitzada s'estima en
un 70% i el suport en el 30% restant.
L'objecte de contractació es desglossa en dues prestacions, d'una banda
pròpiament el subministrament de la subscripció i de forma complementària i
inseparable, els serveis de suport necessaris per a fer front a qualsevol incidència
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que pogués aparèixer en el desplegament dels productes en les instal·lacions de la
Diputació de Tarragona, i és convenient que es realitzi per un únic adjudicatari.
Des del punt de vista comercial, les dues prestacions s'ofereixen com un únic
producte i són inseparables.
3.- DIVISIÓ EN LOTS
La present contractació no es divideix en lots, atès que per la matèria objecte del
contracte és necessari que la prestació sigui realitzada per un únic proveïdor, ja que
el servei de suport a contractar ho és respecte del subministrament de les llicències
i les seves actualitzacions.
D’aquesta manera, per les característiques de la licitació no és adequada la
lotització de l’objecte del contracte.
4.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ
Tipus de Pressupost: Únic criteri preu


Import licitació (sense IVA): 55.000,00 € / 2 anys
◦ Subministrament subscripció: 38.500,00 € / 2 anys
◦ Suport: 16.500,00 € / 2 anys



IVA 21%: 11550 € / 2 anys



Import licitació (IVA inclòs): 66550,00 € / 2 anys
◦ Subministrament subscripció: 46.585,00 € / 2 anys
◦ Suport 19.965,00 € / 2 anys
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Desglossat:
Entorns

Servi Preu unitari
dors

Preu
subscripció

Preu suport

Subtotal

Producció

1

22.000 €

15.400 €

6.600 €

22.000 €

Noproducció

1

5.500 €

3.850 €

16.50 €

5.500 €

Total
anual
(sense IVA)

27.500 €

Total en 2 anys

55.000 €

No es pot desglossar el pressupost en costos directes, indirectes i eventuals,
perquè la subscripció la presta una empresa multinacional que estableix el preu de
la subscripció per al període. Es desconeix el número de tècnics i els recursos
interns dedicats.
5.- VALOR ESTIMAT
En la proposta econòmica es reflectiran els imports oferts corresponents al preu
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anual de la subscripció i suport als efectes de licitació i facturació posterior.
Pressupost de licitació:


Import licitació (sense IVA): 55.000,00 € / 2 anys
◦ Subministrament subscripció: 38.500,00 € / 2 anys
◦ Suport: 16.500,00 € / 2 anys



IVA 21%: 11550 € / 2 anys



Import licitació (IVA inclòs): 66.550,00 € / 2 anys
◦ Subministrament subscripció: 46.585,00 € / 2 anys
◦ Suport 19.965,00 € / 2 anys

Import de les pròrrogues:


Import (sense IVA): 27.500,00 € / 1 any
◦ Subministrament subscripció: 19.250,00 € / 1 any
◦ Suport: 8.250,00 € / 1 any



IVA 21%: 5.775 € / 1 any



Import (IVA inclòs): 33.275,00 € / 1 any
◦ Subministrament subscripció: 23.292,50 € / 1 any
◦ Suport: 9.982,50 € / 1 any
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 110.000,00 €

6.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
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Es puntuarà amb 10 punts al licitador que faci la millor oferta, i a la resta es
puntuarà de forma proporcional, seguint la fórmula:

7.- FORMA DE PAGAMENT
El pagament serà anual, pagant cada any la part proporcional (la meitat el primer
any i la meitat el segon) corresponents al subministrament de la subscripció i el
suport d’aquell any.
D’aquesta part proporcional anual, un 70% correspondrà al subministrament de la
subscripció i un 30% al suport corresponent d’aquell any.
D’aquesta manera, la facturació del contracte tindrà la periodicitat segons les fites
següents:
a) Pel subministrament de la subscripció: pagament anual, realitzant-se el primer
pagament corresponent al seu valor anual a l'inici del contracte una vegada verificat
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el lliurament i instal·lació de les mateixes. A partir d'aquí es realitzaran cada 12
mesos.
b) Pel servei de suport: factures semestrals a període vençut.
8.- DURADA
La durada del contracte serà de dos anys des de la formalització del contracte, amb
possibilitat de pròrroga de mutu acord entre les parts, durant 1 any + 1 any més.

9.- LLOC I TERMINI DE LLIURAMENT / D'EXECUCIÓ
El subministrament es realitzarà, a les dependències de la Diputació de Tarragona a
través de mitjans físics, electrònics o telemàtics.
El servei de suport es prestarà a través de l'empresa adjudicatària i haurà de
comptar amb l’assistència del servei oficial de Liferay. Aquest servei no preveu que
el personal d'aquestes empreses es personi a les dependències de la Diputació de
Tarragona.
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El termini de lliurament del subministrament serà d’una setmana a partir de la
signatura del contracte.
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