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Ref.: RLP/nmr
Expedient: 8004330008-2019-0004266
Assumpte: Qualificació de la documentació administrativa (sobre 1) i obertura del
sobre 2, de criteris d’adjudicació avaluables en base amb judicis de valor.
Contracte: Servei de suport avançat per a la plataforma de bases de dades Oracle
de la Diputació de Tarragona.

ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ
Dia: 26 de juliol de 2019
Hora: 11:10
Lloc: Sala Emili Morera
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE A216D63EEE3947A4865D777649C4B0EE
C6808AAD60354D2CB7675766FE6D599A i data d'emissió 20/09/2019
19/09/2019 a les 12:08:13
16:20:14

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=8aa79317-a2ba-4392-926e-4eb3a394c8f2

Codi de verificació: 8aa79317-a2ba-4392-926e-4eb3a394c8f2

Serveis Interns
Contractació i Aprovisionaments

Assistents:
President:

Il·ltre. Sr. Marc Ayala Vallvey, Diputat delegat de Contractació,
Aprovisionaments
i Expropiacions, per delegació de
competències de la Presidència (decret núm. 2019-0002858, de
data 19 de juliol de 2019).

Vocals:

Sra. Pilar Sánchez Peña, secretària general de la Corporació
Sr. Tomàs Carbonell Vila, interventor general de la Corporació
Sr. Carles Pairot Gavaldà, cap de secció d’Arquitectures
Software de l'Àrea de Coneixement i Qualitat
Sra. Roser Llorach de la Peña, cap de servei de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions

Secretària:

Sra. Marisa Isaac Juárez, cap de secció de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions

També assisteix la tècnica de contractació Esther Esteve Candalija.
En el Palau de la Diputació de Tarragona, en data i hora a dalt indicades, es
constitueix la Mesa de Contractació formada d’acord amb l’annex XIX del Plec
de clàusules administratives particulars, per tal d’examinar la documentació
administrativa aportada pels dos (2) licitadors presentats que són els
següents:
Núm.
Plica

L I C I T A D O R

1

NUCLI EXPERTS, S.L. (B63601223)

2

GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A. (A82206400)

1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Luisa
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
Isaac Juarez
PER:
- DNI ** (SIG) el dia 30/07/2019 a les 15:17:07, CPISR-1 C Maria Rosario Llorach de la Peña el dia 31/07/2019 a les 09:29:35,
CPISR-1 C Nuria
Tomas Mila
Carbonell
Rosell
Vila
- DNI
el **
diael
31/07/2019
dia 20/09/2019
a les a
10:42:12,
les 12:06:37
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 01/08/2019 a les 14:22:52, Marc Ayala Vallvey

Signat per: Nuria Mila Rosell
Càrrec: ADMINISTRATIU/IVA
Data: 24-09-2019 12:16:03
Comentari: Diligència: Faig constar que aquest document s'ha signat electrònicament al
Gestor Documental.

Signat per: Concepcion Fernandez-Montes Catalina
Càrrec: TÈCNIC/A DE GESTIÓ B
Data: 24-09-2019 12:34:51
Comentari: Document signat pel Gestor Documental

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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A continuació, en acte públic, es procedeix a l'obertura del sobre 2 dels dos
licitadors acceptats, que conté la proposta avaluable en base a judicis de
valor, amb el resultat següent:
Sobre dos (2)

Núm.
Plica
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE A216D63EEE3947A4865D777649C4B0EE
C6808AAD60354D2CB7675766FE6D599A i data d'emissió 20/09/2019
19/09/2019 a les 12:08:13
16:20:14

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=8aa79317-a2ba-4392-926e-4eb3a394c8f2

Codi de verificació: 8aa79317-a2ba-4392-926e-4eb3a394c8f2

La Mesa comprova que és correcta i decideix acceptar els dos licitadors
presentats.

LICITADOR

1. Criteris tècnics de 0 a 49 punts:
1.1. Memòria explicativa del projecte d’implantació i
posta en marxa, desenvolupament i devolució del
servei de 0 a 40 punts, que es valorarà de la
següent manera:
1.1.1. Pla d’implantació i desenvolupament del
servei fins a 8 punts
1.1.2. Funcionalitats i qualitat de l’equipament
software utilitzat per a monitoritzars els
procediments i l’anàlisi del rendiment fins a
9 punts
1.1.3. Pla de devolució del servei fins a 7 punts
1.1.4. Metodologia
d’afinament
de
la
infraestructura de sistemes i el Sistema
Gestor de Base de Dades Oracle fins a 8
punts.
1.1.5. Proposta detallada del Servei de Millora
Contínua fins a 8 punts
1.2 Pla de treball conjunt, concertat i procedimentat
entre l’adjudicatari i l’empresa de Suport 24x7 que
la Diputació tingui contractada per la vigilància i
manteniment de la infraestructura de Sistemes de 0
a 9 punts
1.1. √ Memòria explicativa del projecte d’implantació i
posta en marxa, desenvolupament i devolució del
servei

1

2

NUCLI EXPERTS, SL

GRUPO
CORPORATIVO
GFI
INFORMATICA, SA

1.2 √ Pla de treball conjunt, concertat i procedimentat entre
l’adjudicatari i l’empresa de Suport 24x7 que la
Diputació tingui contractada per la vigilància i
manteniment de la infraestructura de Sistemes

1.1. √ Memòria explicativa del projecte d’implantació i posta
en marxa, desenvolupament i devolució del servei
1.2 √ Pla de treball conjunt, concertat i procedimentat entre
l’adjudicatari i l’empresa de Suport 24x7 que la
Diputació tingui contractada per la vigilància i
manteniment de la infraestructura de Sistemes

El Sr. President demana al responsable del contracte què examini i valori la
documentació presentada per les empreses, d’acord amb els criteris establerts
en l'annex XI del Plec de clàusules administratives particulars i seguidament
dóna per finalitzat l’acte, a les 11:20 h, del qual, com a secretària, estenc
aquesta acta, que es publicarà al Perfil de Contractant una vegada signada
per tots membres de la Mesa assistents
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Luisa
SIGNAT
ELECTRÒNICAMENT
Isaac Juarez
PER:
- DNI ** (SIG) el dia 30/07/2019 a les 15:17:07, CPISR-1 C Maria Rosario Llorach de la Peña el dia 31/07/2019 a les 09:29:35,
CPISR-1 C Nuria
Tomas Mila
Carbonell
Rosell
Vila
- DNI
el **
diael
31/07/2019
dia 20/09/2019
a les a
10:42:12,
les 12:06:37
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 01/08/2019 a les 14:22:52, Marc Ayala Vallvey

Signat per: Nuria Mila Rosell
Càrrec: ADMINISTRATIU/IVA
Data: 24-09-2019 12:16:03
Comentari: Diligència: Faig constar que aquest document s'ha signat electrònicament al
Gestor Documental.

Signat per: Concepcion Fernandez-Montes Catalina
Càrrec: TÈCNIC/A DE GESTIÓ B
Data: 24-09-2019 12:34:51
Comentari: Document signat pel Gestor Documental

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

