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 tres i mesa de proposta
d'adjudicació

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 7BCD9A87465445F08FF5CC2E5E86BA17 i data d'emissió 31/07/2020 a les 09:14:28

ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ
Dia:
Hora:
Lloc:

17 de juliol de 2020
12.40 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.

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 tres i
proposta d'adjudicació.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Concepcion Fernandez-Montes Catalina - DNI ** (SIG) el dia 27/07/2020 a les 09:23:23 i Marc Ayala Vallvey - DNI ** (SIG) el dia 28/07/2020 a les 09:18:07

Obert l'acte pel Sr. President, la Mesa estudia l’informe de valoració dels
criteris automàtics (sobre núm. 3), emès pel cap de Projectes de
Sistemes, en data 13 de juliol de 2020, el qual es transcriu a continuació:
«Un cop revisada la documentació presentada pels licitadors del servei de suport
tècnic 24x7 per a la infraestructura de tecnologies de la informació i la
comunicació, procedim a valorar la puntuació obtinguda per les ofertes pels
criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica (Sobre C).
AUBAY SPAIN S.A.U
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Criteri 2. Equip humà dedicat al projecte
Concepte

Puntuació obtinguda

Nombre de tècnics que presten el
servei

3

Formació acreditada en administració
de Linux i/o Solaris

1

Formació acreditada en administració
de sistemes Netapp

1

Formació acreditada en administració
de sistemes de missatgeria

1

Formació acreditada en l’àmbit de
seguretat de la informació

1

Formació acreditada en
Apache/Tomcat/JBOSS

0

Formació acreditada en administració
d’equipament de xarxa Cisco

1

Formació acreditada en administració
d’infraestructures
de
virtualització
Vmware

1

TOTAL

9

Criteri 3. Prestacions superiors a les exigides
Concepte

Puntuació obtinguda

Temps de resposta inferior a l’exigit en
incidències greus

2

Verificació periòdica mensual de
pegats dels sistemes Linux i Solaris

1

Instal·lació de pegats de sistema Linux

1

Seguretat preventiva: informes de
revisió periòdica de la capacitat dels
sistemes

1

Anàlisi ports/serveis DMZ
(Nessus/Nmap/OpenVAS)

1

Nombre màxim de serveis a
monitoritzar

2

TOTAL

8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Criteri 4: Oferta econòmica
Les ofertes es valoren aplicant la fórmula següent:
Puntuació oferta = 8 * (import base licitació – oferta que es valora) /
(import base licitació – oferta més econòmica).
D’aquesta forma podem calcular:
Puntuació oferta = 8 * (101.241,80 – 76.000,00) / (101.241,80 –
72.609,18) = 7,05 punts

Criteri 5. Certificacions
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Concepte

Puntuació obtinguda

ISO/IEC 20000-1 Sistemes de Gestió
de Serveis de Tecnologies de la
Informació (o equivalent)

1,5

ISO/IEC 27001 Sistemes de Gestió de
la Seguretat de la Informació (o
equivalent)

1,5

TOTAL

3

Puntuació TOTAL criteris objectius: 27,05
UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.
Criteri 2. Equip humà dedicat al projecte
Concepte

Puntuació obtinguda

Nombre de tècnics que presten el
servei

3

Formació acreditada en administració
de Linux i/o Solaris

1

Formació acreditada en administració
de sistemes Netapp

1

Formació acreditada en administració
de sistemes de missatgeria

1

Formació acreditada en l’àmbit de
seguretat de la informació

1

Formació acreditada en
Apache/Tomcat/JBOSS

1

Formació acreditada en administració
d’equipament de xarxa Cisco

1

Formació acreditada en administració
d’infraestructures de virtualització
Vmware

1

TOTAL

10
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Criteri 3. Prestacions superiors a les exigides
Concepte

Puntuació obtinguda

Temps de resposta inferior a l’exigit en
incidències greus

2

Verificació periòdica mensual de
pegats dels sistemes Linux i Solaris

1

Instal·lació de pegats de sistema Linux

1

Seguretat preventiva: informes de
revisió periòdica de la capacitat dels
sistemes

1

Anàlisi ports/serveis DMZ
(Nessus/Nmap/OpenVAS)

1

Nombre màxim de serveis a
monitoritzar

2

TOTAL

8

Criteri 4: Oferta econòmica
Les ofertes es valoren aplicant la fórmula següent:
Puntuació oferta = 8 * (import base licitació – oferta que es valora) /
(import base licitació – oferta més econòmica).
D’aquesta forma podem calcular:
Puntuació oferta = 8 * (101.241,80 – 72.609,18) / (101.241,80 –
72.609,18) = 8 punts

Criteri 5. Certificacions
Concepte

Puntuació obtinguda

ISO/IEC 20000-1 Sistemes de Gestió
de Serveis de Tecnologies de la
Informació (o equivalent)

1,5

ISO/IEC 27001 Sistemes de Gestió de
la Seguretat de la Informació (o
equivalent)

1,5

TOTAL

3

Puntuació TOTAL criteris objectius: 29
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Puntuació global
A la següent taula podem veure la puntuació final obtinguda al procediment de
contractació, sumant les puntuacions dels criteris d’adjudicació avaluables en
base a judicis de valors i els avaluables de forma automàtica:
Empresa

Sobre B

Sobre C

Puntuació
TOTAL

AUBAY SPAIN S.A.U.

5

27,05

32,05

UNITRONICS
COMUNICACIONES S.A.

5

29

34

D’acord amb aquesta puntuació,
ES PROPOSA: Adjudicar la contractació a la oferta presentada per l’empresa
UNITRONICS COMUNICACIONES S.A. per un import de 72.609,18€+ IVA.»

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 7BCD9A87465445F08FF5CC2E5E86BA17 i data d'emissió 31/07/2020 a les 09:14:28

La Mesa assumeix aquest informe i a continuació, per unanimitat, acorda:

Primer.- Proposar a l'òrgan de contractació l’adjudicació del contracte
de Servei de suport tècnic 24x7 per a la infraestructura de Tecnologies de
la Informació i Comunicació de la Diputació de Tarragona a l'empresa
UNITRONICS COMUNICACIONES S.A., per un import de 87.857,11 €
(IVA inclòs), per haver obtingut la millor puntuació, prèvia acreditació del
compliment del requeriment a què es refereix l’article 159.4) de la Llei de
contractes del sector públic en endavant (LCSP).
Segon.- Establir el següent ordre de classificació de les ofertes a efectes
del que estableix l’article 150.2 LCSP:
Núm.

Empresa - Núm. plica

Puntuació

ordre

1

UNITRONICS COMUNICACIONES S.A.

2

AUBAY SPAIN S.A.U.-1

34
32,05

Tercer.- Publicar aquesta acta al Perfil de Contractant de la Diputació de
Tarragona.
El president de la Mesa, per delegació de l’òrgan de contractació, accepta la
proposta d’adjudicació de la Mesa, per tal que la Unitat de Contractació i
Expropiacions pugui requerir la documentació prèvia a l’adjudicació.
I sense més assumptes a tractar, el Sr. President dona per finalitzat l'acte a les
12:50 hores, del qual, com a secretària, estenc aquesta acta, que quedarà
aprovada amb la signatura electrònica del president de la Mesa.
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