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LLICÈNCIES D’US PROGRAMARI ORACLE MYSQL DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
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Índex de continguts

1. Objecte del contracte
2. Detall del contracte
3. Pressupost base de licitació
4. Termini d’execució

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte del contracte la renovació de la llicència de tipus Enterprise del
Software Gestor de Base de dades Oracle MySQL, i l’adquisició d’una nova del
mateix tipus per a un altre servei que estem explotant a Diputació de Tarragona.
La Diputació de Tarragona disposa de diversos serveis que requereixen de la
utilització d’un servei de base de dades. Entre els diferents programaris que fem
servir, es troba el sistema gestor de base de dades MySQL, propietat d’Oracle.
MySQL dona servei entre altres a la web de la Diputació i els seus diferents
centres i escoles, webs municipals hostatjades al nostre servei, la intranet
corporativa o als suports de formació online que tenim.
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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, per tenir dret a poder accedir al
suport del fabricant en cas de problemes.
Aquest suport ens dona recolzament professional del mateix fabricant per resoldre
en poc temps i sense errors les possibles incidències que apareguin.
La Diputació de Tarragona disposa actualment de:
1x MySQL Enterprise Edition Subscription (1-4 socket server)
I cal afegir una nova llicència del matex tipus, ambdues a adquirir per dos anys,
prorrogable un any més:
1x MySQL Enterprise Edition Subscription (1-4 socket server)
2. DETALL DEL CONTRACTE
2.1 Suport tècnic inclòs a la llicències d’us
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Les llicències Enterprise de MySQL ens obren la possibilitat de disposar de suport
tècnic en cas de necessitat o dubtes amb el funcionament.
El mètode de contacte per al suport tècnic serà:
-

Mitjançant un portal de suport: es podran obrir casos de suport les 24 hores al
dia, i aquestes s’assignaran a un especialista tècnic que depenent de la
gravetat de la incidència actuarà amb major o menor urgència.

3. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Pressup. base de licitació: 17.952,00 €
IVA 21%:
3.769,92 €
Pressupost total:
21.721,92 €
4. TERMINI D’EXECUCIÓ
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.
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La durada del contracte serà de 2 anys a comptar des del lliurament de les
llicències, amb la possibilitat d'una prorroga anual més.
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