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Ref.: RLP/cfm/mrs
Expedient: 8004330008-2019-0004266
Contracte: Servei de suport avançat per a la plataforma de bases de dades Oracle de la Diputació
de Tarragona
Assumpte:. Estudi de l’informe de valoració del sobre 3 i proposta d’adjudicació.

ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ

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 667BB6D0501E4CE6B14C7C13762F5C7F i data d'emissió 15/10/2019 a les 09:49:23

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=f3222343-5f43-4465-9f4e-20e6bfdff245

Codi de verificació: f3222343-5f43-4465-9f4e-20e6bfdff245

Serveis Interns
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

Dia: 10 de setembre de 2019
Hora: 09:30
Lloc: Sala Emili Morera

Assistents:
President:

Il·ltre. Sr. Marc Ayala Vallvey, diputat delegat
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

Vocals:

Sra. Pilar Sánchez Peña, secretària general

de

Sra. Sandra Andreu Febas, interventora general acctal. de
la Corporació
Sr. Koldo Ayerdi Muñoz, en substitució del cap de secció
d'Arquitectures Software
Sra. Josefina Zamora Barcelo, en substitució de la cap de
servei de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
Secretària:

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

Obert l'acte pel Sr. President, la Mesa estudia l'informe de valoració dels
criteris avaluables de forma automàtica, emès pel director tècnic de
tecnologies de la Informació de l’Àrea de Coneixement i Qualitat, amb
data 6 de setembre de 2019, el qual es transcriu a continuació:
“INFORME
Vista la documentació del sobre C del licitador que ha presentat l’única oferta acceptada, detallem
a continuació els punts obtinguts en cada apartat segons els criteris de valoració establerts:
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Josefina Zamora Barcelo - DNI ** (SIG) el dia 09/10/2019 a les 10:31:34, CPISR-1 C Koldo Ayerdi Muñoz el dia 09/10/2019 a les 10:36:20,
CPISR-1 C Sandra Andreu Febas el dia 09/10/2019 a les 12:02:57, CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 14/10/2019 a les 13:53:23 i Marc Ayala Vallvey

Signat per: Nuria Mila Rosell
Càrrec: ADMINISTRATIU/IVA
Data: 15-10-2019 10:01:44

Signat per: Maria Eugenia López Astigarraga - DNI 39709001F
Càrrec: AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA
Data: 15-10-2019 10:02:56
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Equip humà dedicat al projecte............................................................................12 punts
1.1. Formació acreditada oficial en Adm. de SO Oracle SunOS (5.10 / 5.11)............3 punts
1.2. Cursos oficials certificats per Oracle....................................................................9 punts
1.2.1. Ajust de rendiment i diagnòstic...........................................................3 punts
1.2.2. Seguretat.............................................................................................3 punts
1.2.3. Backup i recovery amb RMAN............................................................ 3 punts
Bossa d’hores anual i presencial de formació Oracle per al conjunt de tècnics que
especifiqui la Diputació..........................................................................................10 punts
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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1. NUCLI Experts, S. L.

S’aplicarà la següent fórmula (on la màxima puntuació serà de 10 punts):
Puntuació formació = (número d’hores ofertades * 5) / 10
Puntuació formació = (20 * 5) / 10
Oferta econòmica..................................................................................................29 punts
Totes les ofertes s’avaluaran segons la puntuació obtinguda mitjançant la següent expressió:

Puntuació oferta = 29 * (Preu oferta més econòmica / Preu oferta)
En aquest cas, el segon licitador no va presentar correctament la documentació i no es va acceptar
la seva oferta, per tant l’oferta mes econòmica és pròpiament la del primer licitador
Puntuació oferta = 29 * (61900 / 61900)
Finalment es detalla la puntuació obtinguda de la suma de la puntuació dels criteris d’adjudicació
avaluables en base a judicis de valor i dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica:
Empresa

Sobre B

Sobre C

Puntuació TOTAL

NUCLI Experts, S.L.

46

51

97

Grupo Corporativo
GFI Informatica, S.A.

-

-

-

”

La Mesa assumeix l'informe, el qual es publicarà al perfil de Contractant, i
proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del servei de
suport avançat per a la plataforma de bases de dades Oracle de la
Diputació de Tarragona a l’empresa NUCLI EXPERTS, SL (plica 1), amb
un total de 97 punts i per un import de 61.950,00 € (IVA exclòs), per
resultar ser la millor oferta, prèvia acreditació del compliment del
requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la Llei de contractes del
sector públic en endavant (LCSP).
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I sense més assumptes a tractar, el Sr. President aixeca l'acte a les 09.45
hores, del dia i en el lloc abans indicats, del qual, com a secretària, estenc
aquesta acta, que es publicarà al Perfil de Contractant una vegada
signada per tots els membres de la Mesa assistents.
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 667BB6D0501E4CE6B14C7C13762F5C7F i data d'emissió 15/10/2019 a les 09:49:23

Codi de verificació: f3222343-5f43-4465-9f4e-20e6bfdff245
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=f3222343-5f43-4465-9f4e-20e6bfdff245

El president accepta la proposta d’adjudicació de la Mesa, per tal que la
Unitat de Contractació, Aprovisionament i Expropiacions pugui requerir la
documentació prèvia a l’adjudicació.
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