PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
EXP-LIC-2019-66144

CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIA
MICROSOFT CAMPUS/EES (ENROLLMENT FOR EDUCATION
SOLUTIONS) PER LA UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE CATALUNYA I GRUP UPC

1. Objecte
L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és definir i regular les
especificacions tècniques de la contractació, en relació al subministrament de la
Llicència Campus/EES (Enrollment for Education Solutions) per a la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) i Grup UPC.

2. Descripció i Característiques Tècniques
Segons les condicions establertes per Microsoft i dins del contracte Campus/EES es
contracta el pla Educatiu Microsoft 365 A3 (Core Cal) pel Desktop de la Universitat,
que inclou el llicenciament i manteniment (Software Assurance), durant el període del
contracte, de la següent combinació de suites :
-

Windows 10 Education E3 (actualització versió)

-

Microsoft Office 365 A3 (inclou Microsoft Office 365 Pro Plus)

-

Enterprie Mobility + Security (EMS) E3

-

Minecraft: Education Edition

Considerant que aquesta modalitat, M365A3, inclou els drets de descàrrega onpremises de les versions dels productes llicenciats, així com l’ús de les CAL (Core CAL)
d’accés a Servidor i els beneficis que s’inclouen en aquest pla educatiu.
Aquesta llista de productes poden ser reemplaçats per productes que els succeeixin i
que es considerin dins la plataforma de productes educatius.
Els productes del M365A3, dona cobertura a la següent tipologia d’usuaris:
-

Faculty: Usuari Educatiu Qualificat (EQU) i usuari en transició, que es
considera un treballador (excepte estudiants) que accedeix i utilitza un
producte de la plataforma educativa en benefici de la institució, en els
entorns de:

-

o

Producció i desenvolupament

o

Investigació

o

Docència

o

Administració de l’Entitat

Student: En la modalitat M365A3, els estudiants estan coberts pel
“Benefici de l’Estudiant”, el qual és elegible per aquest col·lectiu, per
l’adquisició de llicències contractades per tota l’organització, donant

cobertura al volum d’estudiants en aplicació de la ratio 1/40 o 1/15,
depenent del producte, i segons els volums detallats a la taula següent:
Part
Number
AAD-38392
AAD-38397
AAD-38399

Item Legal Name
Microsoft® M365 EDU A3 Unified Shared ALNG
MonthlySub MVL Per User for CoreCAL
Microsoft® M365 EDU A3 Unified Shared ALNG
MonthlySub MVL Per User STUUseBnft
M365 EDU A3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL Per User
for CCAL EDU Transition

Offering

Unitats
1er Any

Unitats
2n Any

Unitats
3er Any

Faculty

4.000

4.200

4.400

Student

160.000

160.000

160.000

Faculty

1.400

1.200

1.000

En aquest període de transició des de la UPC i Grup UPC ens comprometem a iniciar
un projecte per tal de definir perfils i usuaris EQU i Light User dins el M365A3.
A continuació es detallen les llicències Microsoft com a Producte Addicional (llicències
de servidor, CAL’s i altres) que es demanen amb Software Assurance (manteniment) i
de les quals es manté el mateix dimensionament pels tres anys de contracte i segons
les quantitats indicades a la taula següent:
Part
Number

Item Legal Name

Microsoft®ProjOnlineProfessionalEDU ShrdSvr AllLng
7MA-00001 MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr
359-00765

Microsoft®SQLCAL AllLng License/SoftwareAssurancePack
MVL 1License DvcCAL

Offering
Additional
Product
Additional
Product

Unitats
1
200

Microsoft®SQLSvrStandardCore AllLng
7NQ-00302 License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses CoreLic

Additional
Product

20

Microsoft®SysCtrStandardCore AllLng
License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses CoreLic

Additional
Product

40

Microsoft®Visio®Professional AllLng
License/SoftwareAssurancePack MVL 1License
Microsoft®WindowsServerSTDCORE AllLng
9EM-00562 License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses CoreLic

Additional
Product
Additional
Product

9EN-00494
D87-01057

1
2400

En qualsevol cas, a l’oferta es detallaran tots els productes sobre els quals s’adquireix
el dret d’ús que podran exercir, inclosos els productes addicionals, tals com: Microsoft
Office 365, l’actualització a l’última versió de sistema operatiu des d’equips amb llicència
Windows o MAC OS, els Beneficis del Software Assurance, la subscripció al Microsoft
Azure Dez Tools for Teaching, entre d’altres.

3. Termini de durada del contracte
El termini de durada inicial del contracte s’estableix dins del marc de la Llicència, durant
els pròxims tres anys i a partir de l’1 de juny del 2019 i fins a 31 de maig del 2022.

4. Suport i requeriments tècnics dels productes objecte del contracte:
L’adjudicatari ha de proveir a la UPC i Grup UPC del programari d’acord amb els
següents requeriments tècnics:
-

Accés a la pàgina web Volume Licensing Services Center (VLSC) de Microsoft
amb la finalitat de poder gestionar els beneficis de Software Assurance, consultar
codis d’activació i descàrrega de software.

-

Accés i suport a totes les actualitzacions i novetats sobre les aplicacions objecte
del contracte, que tinguin lloc durant el temps de vigència del contracte.

-

Un cop formalitzat el contracte, UPCnet enviarà a l’adjudicatari una comanda de
la Llicència Campus/EES.

-

L’adjudicatari haurà d’enviar la comanda feta per UPCnet a l’empresa Microsoft.

-

Gestionar la signatura de l’Acord Campus/EES entre la UPC i Grup UPC amb
Microsoft.

-

Gestió i suport en el contracte MPSA, per la compra d’aquelles llicències
Microsoft no incloses en aquest contracte.

-

L’empresa adjudicatària proporcionarà suport telefònic durant un horari de treball
de 8 hores laborables amb un període obligatori comprés necessàriament entre
les 9:00h i les 14:00h, de dilluns a divendres no festius. Aquest suport contempla
el suport relacionat amb l´ús i administració de les llicències adquirides al
contracte. Per tal efecte, UPCnet designarà una persona com a interlocutora amb
l’empresa adjudicatària.

-

En aquesta oferta demanem que es detallin tots els aspectes relatius al suport
i/o manteniment al que, sobre els productes objecte del contracte, es tingui dret.

5. Obligacions
Les parts s’obliguen a seguir i respectar les condicions de llicenciament i ús estipulats
per Microsoft, així com a respectar les dates dels terminis de posada a disposició dels
productes i llicències que es puguin derivar d’aquest contracte.
Per la seva part, la UPCnet es compromet a no cedir a tercers els drets d’ús objecte del
contracte i a custodiar adequadament les claus i llicències que se’ls faciliti.

