Pàgina: 1 de 4

T ECNLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

Codi de verificació: 1f4be1ed-059f-484b-b2af-d133fdfdf3fb

Infraestructures Informàtiques

- Sistemes

LLICÈNCIES D’US DEL PROGRAMARI ORACLE MYSQL DE
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
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JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ

La Diputació de Tarragona disposa de diversos serveis que requereixen de la
utilització de gestors de base de dades. Entre els diferents programaris que fem
servir, es troba el sistema gestor de base de dades MySQL, propietat d’Oracle.
Tot i que aquest gestor de base de dades ofereix versions gratuïtes, donada la
criticitat d’algunes de les aplicacions que en fan ús, estem utilitzant la versió
Enterprise en els nostres serveis més crítics.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte del contracte la renovació de la llicència MySQL Enterprise de que
disposem actualment per al servei de diputació, i contractar-ne una altra de nova
per al servei que s’ofereix a Altanet.
La Diputació de Tarragona disposa doncs de la següent llicència, que cal renovar
per dos anys, prorrogable un any més:

1x MySQL Enterprise Edition Subscription (1-4 socket server)

També cal afegir una nova llicència del matex tipus, que cal adquirir per dos
anys, prorrogable un any més:
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1x MySQL Enterprise Edition Subscription (1-4 socket server)

3

DIVISIÓ EN LOTS

No aplica, en tractar-se d’un contracte amb un únic fabricant.

4

DADES ECONÒMIQUES

Els conceptes que integren el valor estimat del contracte són els següents:

Pressupost
Modificacions de contracte
Prorrogues
TOTAL VEC

Anys
2

Total
17.952,00 €
0,00€
8.976,00€
26.928,00 €
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El pressupost base de licitació del contracte desglossat és el següent:
Pressupost IVA exclòs

(21% IVA)

17.952,00 €

3.769,92 €

Pressupost base licitació
(IVA inclòs)
21.721,92 €

La disposició pressupostària serà la següent:
Any
2021
2022
Total Contracte

Aplicació Pressupostària
9021-920-21600
9021-920-21600

Pressupost Total
(iva inclòs)
10.860,96 €
10.860,96 €
21.721,92 €

Es tracta d’un contracte de subministrament.
El pressupost s’ha determinat sobre el preu de catàleg del fabricant, el preu de llista
actual per 1 subscripció es de 4.488 Eur/any per un servidor fins 4 sockets.
Pel que fa que multiplicat per 2 anys i per 2 sockets el total de 17.952,00€
5. PROTECCIÓ DE DADES
No aplica

6. CRITERIS DE VALORACIÓ
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El criteri de valoració que servirà de base per a l’adjudicació d’aquest contracte és
el següent:
6.1. Oferta econòmica
Oferta econòmica .............................................................................de 0 a 10 punts
Puntuació obtinguda = 10 x (import base licitació - oferta que es valora) / (import
base de licitació - oferta més econòmica). Les ofertes amb imports superiors a
l’import base de licitació estaran excloses, les ofertes iguals a l’import base de
licitació tindran zero punts. L’oferta més econòmica tindrà el màxim de punts.
On:
import base licitació = 17.952,00 €
S'estableix aquesta fórmula bàsica d'utilització general perquè permet una
ponderació d'ofertes distribuint els punts de forma proporcional segons les
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diferències entre les ofertes de preu, a partir de l'oferta més econòmica que hagi
estat admesa i tenint en compte el pressupost net de licitació.
No s’ha contemplat altre criteri de valoració addicional a banda de l’econòmic atès
que les llicències d’us a subministrar no són susceptibles de ser valorades amb
altres criteris. És tracta d’una subscripció de llicències d’us només per preu.

7. LLOC I TERMINI D'EXECUCIÓ
Lloc de lliurament: Àrea TIC (Diputació de Tarragona)
La data de lliurament de les llicències serà el 18 de novembre de 2021 o el dia
següent a la data de formalització del contracte, si aquesta es posterior.

8. DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte serà de 2 anys a comptar des del lliurament de les
llicències, amb la possibilitat d'una prorroga anual més.
9. PREVISIÓ DE MODIFICACIONS
No és preveuen

10. PENALITATS
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No es preveuen penalitats específiques per a aquest contracte.
11. FORMA DE PAGAMENT
La forma de pagament serà mitjançant 2 factures anuals, d'acord amb la normativa
vigent un cop activades les llicències. A l’any 2021 i a l’any 2022.
12. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Emili Badia Cantarero
Cap de Projecte de Sistemes.
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