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1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ
Per donar continuïtat a les llicències d’us de diverses aplicacions informàtiques
utilitzades en diferents llocs de treball de la Diputació de Tarragona, així com de
poder disposar de les darreres versions que surten al mercat d’aquests programaris
i poder gaudir del suport prestat per part dels fabricants en quan a les consultes que
es derivin de l’ús diari, es fa necessari la contractació d’aquestes llicències anuals
fixats pels mateixos fabricants dels productes.
Es per aquest motiu que s’inicia aquest expedient de contractació.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte del contracte la tramitació de la renovació de diferents contractes
subscrits a la Diputació de Tarragona pel que fa a les llicències de programari
informàtic que s’utilitzen per a les diferents unitats.

3. DIVISIÓ EN LOTS
El contracte consta d'un total de 7 lots que es valoraran de forma separada i que
estan diferenciats de la manera següent:
Lot 1: Renovació del contracte de les llicències PRESTO.
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Lot 2: Renovació del contracte de les llicències del banc de preus BEDEC.
Lot 3. Renovació del contracte de les llicències de ISL.
Lot 4. Renovació del contracte de les llicències de REVIT.
Lot 5. Renovació del contracte de les llicències de MDT.
Lot 6. Renovació del contracte de dels llicències de CINEMA 4D.
Lot 7. Renovació del contracte de les llicències de CODEX.

4. VALOR ESTIMAT
L’import estimat de la licitació puja un total de 31.400,00 €, sense IVA, i afegint l’IVA
d’un import de 6.594,00 € corresponent, ascendeix a un import de 37.994,00 €.
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5. PRESSUPOST
El pressupost s’ha obtingut mitjançant un estudi de mercat. Es desglossa de la
següent manera:

LOT 1: L’import de licitació de la despesa prevista per aquest lot és de 6.300,00 €
IVA exclòs, i amb l’IVA corresponent ascendeix a un import de 7.623,00 €.
LOT 2: L’import de licitació de la despesa prevista per aquest lot és de 2.800 € IVA
exclòs, i amb l’IVA corresponent ascendeix a un import de 3.388,00 €.
LOT 3: L’import de licitació de la despesa prevista per aquest lot és de 3.000,00 €
IVA exclòs, i amb l’IVA corresponent ascendeix a un import de 3.630,00 €.
LOT 4: L’import de licitació de la despesa prevista per aquest lot és de 10.100,00 €
IVA exclòs, i amb l’IVA corresponent ascendeix a un import de 12.221,00 €.
LOT 5: L’import de licitació de la despesa prevista per aquest lot és de 2.800,00 €
IVA exclòs, i amb l’IVA corresponent ascendeix a un import de 3.388,00 €.
LOT 6: L’import de licitació de la despesa prevista per aquest lot és de 2.700,00 €
IVA exclòs, i amb l’IVA corresponent ascendeix a un import de 3.267,00 €.
LOT 7: L’import de licitació de la despesa prevista per aquest lot és de 3.700,00 €
IVA exclòs, i amb l’IVA corresponent ascendeix a un import de 4.477,00 €.
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6. LLOC DE LLIURAMENT
El lloc de lliurament dels diferents elements contemplats en tots els lots, sempre
serà l’Àrea de Coneixement i Qualitat de la Diputació de Tarragona.

7. TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini de lliurament dels diferents lots contemplats en el contracte s’aplicaran
segons les vigències de les llicències indicades en cada cas, o amb el seu defecte,
a comptar a partir de la data de la signatura del contracte.
LOT 1:
•

La vigència del contracte serà d’un any a partir de la formalització del
contracte.

LOT 2:
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•

La vigència del contracte serà d’un any a partir de la formalització del
contracte.

LOT 3:
•

La vigència del contracte serà des del 16 de maig de 2020 fins al 15 de maig
de 2021.

LOT 4:
•

La vigència del contracte serà des del 23 de maig de 2020 fins al 22 de maig
de 2021.

LOT 5:
•

La vigència del contracte serà des del 6 d’agost de 2020 fins al 5 d’agost de
2021.

LOT 6:
•

La vigència del contracte serà des de l’1 d’octubre de 2020 fins a 30 de
setembre de 2021, per les 16 llicències de l’escola d’art i disseny de
Tarragona.

•

La vigència del contracte des de l’1 de setembre de 2020 fins 31 d’agost de
2021, per les 12 llicències de l’escola d’art i disseny de Tortosa.

•

La vigència del contracte des de l’1 de setembre de 2020 fins 31 d’agost de
2021, per 6 usuaris, i una segona vigència de l’1 d’octubre de 2020 fins 30
de setembre de 2021 pels 11 restants de les llicències de l’escola d’art i
disseny de Reus.

LOT 7:
•

La vigència del contracte serà d’un any a partir de la formalització del
contracte.

8. PRÒRROGUES
El contracte no preveu cap prorroga.

9. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
LOT 1:
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El criteri de valoració que servirà de base per a l’adjudicació d’aquest lot és
l’econòmic.
Oferta econòmica .....................................................................de 0 a 10 punts
Puntuació obtinguda = 10 x (import base licitació lot 1 - oferta que es valora) /
(import base de licitació lot 1 - oferta més econòmica).
On:
import base licitació lot 1 = 6.300 €
oferta que es valora = (oferta lot 1)
oferta més econòmica = (oferta lot 1) més econòmica.
LOT 2:
El criteri de valoració que servirà de base per a l’adjudicació d’aquest lot és
l’econòmic.
Oferta econòmica ...............................................................................de 0 a 10
punts
Puntuació obtinguda = 10 x (import base licitació lot 2 – oferta que es valora) /
(import base de licitació lot 2 - oferta més econòmica).
On
import base licitació lot 2 = 2.800 €
oferta que es valora = (oferta lot 2)
oferta més econòmica = (oferta lot 2) més econòmica.
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LOT 3 :
El criteri de valoració que servirà de base per a l’adjudicació d’aquest lot és
l’econòmic.
Oferta econòmica ......................................................................de 0 a 10 punts
Puntuació obtinguda = 10 x (import base licitació lot 3 - oferta que es valora) /
(import base de licitació lot 3 - oferta més econòmica).
On
import base licitació lot 3 = 3.000 €
oferta que es valora = (oferta lot 3)
oferta més econòmica = (oferta lot 3), més econòmica.
LOT 4 :
El criteri de valoració que servirà de base per a l’adjudicació d’aquest lot és
l’econòmic.
Oferta econòmica ......................................................................de 0 a 10 punts
Puntuació obtinguda = 10 x (import base licitació lot 4 - oferta que es valora) /
(import base de licitació lot 4 - oferta més econòmica).
On
import base licitació lot 4 = 10.100 €
oferta que es valora = (oferta lot 4)
Memòria justificativa
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oferta més econòmica = (oferta lot 4), més econòmica.
LOT 5 :
El criteri de valoració que servirà de base per a l’adjudicació d’aquest lot és
l’econòmic.
Oferta econòmica ......................................................................de 0 a 10 punts
Puntuació obtinguda = 10 x (import base licitació lot 15 - oferta que es valora) /
(import base de licitació lot 5 - oferta més econòmica).
On
import base licitació lot 5 = 2.800 €
oferta que es valora = (oferta lot 5)
oferta més econòmica = (oferta lot 5), més econòmica.
LOT 6 :
El criteri de valoració que servirà de base per a l’adjudicació d’aquest lot és
l’econòmic.
Oferta econòmica ......................................................................de 0 a 10 punts
Puntuació obtinguda = 10 x (import base licitació lot 6 - oferta que es valora) /
(import base de licitació lot 6 - oferta més econòmica).
On:
import base licitació lot 6 = 960 € + 600 € + 1.020 € = 2.5800 €
oferta que es valora = (oferta EAD Tarragona) + (oferta EAD Tortosa) + (oferta EAD
Reus)
oferta més econòmica = ((oferta EAD Tarragona) + (oferta EAD Tortosa) + (oferta
EAD Reus)) més econòmica.
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LOT 7 :
El criteri de valoració que servirà de base per a l’adjudicació d’aquest lot és
l’econòmic.
Oferta econòmica ......................................................................de 0 a 10 punts
Puntuació obtinguda = 10 x (import base licitació lot 7 - oferta que es valora) /
(import base de licitació lot 7 - oferta més econòmica).
On
import base licitació lot 7 = 3.700 €
oferta que es valora = (oferta lot 7)
oferta més econòmica = (oferta lot 7), més econòmica.

10. PREVISIÓ DE MODIFICACIONS
El present contracte no contempla cap modificació al respecte dels elements
contemplats.
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11. SOLVÈNCIA TÈCNICA
D’acord amb els requisits establerts als plecs administratius.

12. PENALITATS
No es preveuen penalitats específiques per a aquest contracte.

13. FORMA DE PAGAMENT
La forma de pagament de cada lot serà mitjançant transferència bancària un cop
entrin en vigència els períodes contractats, tal com s’indica en cada cas i un cop
rebuda la factura corresponent.
Les factures s’emetran als diferents centres de la Diputació de Tarragona que
indiquem a l’annex 1.

14. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Oferta econòmica dels diferents elements contemplats en cadascun dels lots,
d’acord amb les característiques tècniques presentades.

15. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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El responsable del contracte és Josep Maria Ribes Serra, Cap d’Unitat del Centre
d’Atenció a l’Usuari de l’Àrea de Coneixement i Qualitat.
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