Serveis Interns
Contractació i Expropiacions

Ref.: RLP/cfc/msh
Expedient: 8004330008-2020-0002446
Contracte: Servei de suport tècnic 24x7 per a la infraestructura de Tecnologies de la
Informació i Comunicació de la Diputació de Tarragona.
Assumpte: Estudi de l’informe de valoració del sobre dos i mesa d’obertura de criteris
automàtics (sobre 3)

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 7D709BDD02D64E458D59212E4E7BCEAE i data d'emissió 21/07/2020 a les 13:04:05

ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ
Dia:
Hora:
Lloc:

8 de juliol de 2020
11.00 h
Sessió celebrada a distància en la Sala Virtual de Serveis Interns

Assistents:
President:

Il.ltre. Marc Ayala Vallvey, Diputat delegat de Contractació i
Expropiacions.

Vocals:

Sra. Pilar Sánchez Peña, secretària general de la Corporació.
Sr. Tomàs Carbonell Vila, interventor general de la Corporació.
Sr. Emili Badia Cantarero, cap de Projectes de Sistemes.
Sra. Roser Llorach de la Peña, cap de servei de Contractació i
Expropiacions.

Secretària:

Sra. Concepción Fernández-Montes Catalina, tècnica de
Contractació i Expropiacions.

Assisteix la Sra. Maria Cáceres Carreras, auxiliar administrativa de gestió
de Contractació i Expropiacions, amb veu sense vot.
En data i hora a dalt indicades, es reuneix la Mesa de Contractació
formada d’acord amb l’apartat XIX del Plec de clàusules administratives
particulars per tal d’estudiar l’informe de valoració del sobre dos i
l’obertura del sobre de criteris automàtics (sobre tres).
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Obert l'acte pel Sr. President, la Mesa estudia l’informe de valoració dels
criteris de judici de valor (sobre núm. 2), emès pel cap de Projectes de
Sistemes, en data 29 de juny de 2020, el qual es transcriu a continuació:
«S’han revisat les memòries presentades a la licitació del servei de suport tècnic
24x7 per a la infraestructura de tecnologies de la informació i la comunicació. Les
dues propostes són molt similars i coincideixen en la solució proposant una
organització, metodologia (basada en ITIL v3), procediments, recursos i eines
equivalents. D’aquesta forma, la puntuació de les ofertes pels criteris
d’adjudicació avaluables en base a judicis de valors (Sobre B) és la següent:
AUBAY SPAIN S.A.U

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 7D709BDD02D64E458D59212E4E7BCEAE i data d'emissió 21/07/2020 a les 13:04:05

•
•

El pla d’implantació del servei 7x24: 2 punts
Les funcionalitats de l’equipament hardware i/o software que s’utilitzi per
la monitorització, els procediments i les eines de comunicació i gestió
d’incidències: 3 punts

Total: 5 punts
UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.
•
•

El pla d’implantació del servei 7x24: 2 punts
Les funcionalitats de l’equipament hardware i/o software que s’utilitzi per
la monitorització, els procediments i les eines de comunicació i gestió
d’incidències: 3 punts

Total: 5 punts»

La Mesa assumeix aquest informe i a continuació, es procedeix a
l’obertura del sobre núm. 3, que conté documentació avaluable mitjançant
criteris automàtics, dels licitadors acceptats, amb el següent resultat:
RESUM DE L'OBERTURA DEL SOBRE DE CRITERIS AUTOMÀTICS
(SOBRE 3) DEL PROCEDIMENT OBERT DE SERVEI DE SUPORT
TÈCNIC 24X7 PER A LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIES DE
LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
Pressupost base de licitació: 101.241,80 € (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació: 122.502,58 € (IVA inclòs)
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SOBRE 3
Criteri 1. Equip humà dedicat al
projecte de 0 a 10 punts.
Núm. Plica

LICITADOR

Criteri 2. Prestacions superiors a
SOBRE 2
les exigides de 0 a 8 punts.
Puntuació total
Criteri 3. Oferta econòmica de 0 a 8
punts. (IVA Exclòs)
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Criteri 4 Certificacions de 0 a 3
punts

1

AUBAY
S.A.U.

SPAIN

2

UNITRONICS
COMUNICACIONE
S, S.A.

5 punts

Criteri 1:
Criteri 2:
Criteri 3: 76.000 €
Criteri 4:

5 punts

Criteri 1:
Criteri 2:
Criteri 3: 72.609,18 €
Criteri 4:

El Sr. President demana al responsable del contracte que examini i valori
la documentació del sobre 3, d’acord amb els criteris establerts en l'annex
XI del Plec de clàusules administratives particulars i seguidament dona
per finalitzat l’acte, a les 11:10 h, del qual, com a secretària, estenc
aquesta acta, que quedarà aprovada amb la signatura electrònica del
president de la Mes
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