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8004330008-2020-0002446

Referència:

RLP/cfm/msh

Òrgan competent:

President/a

DECRET

Adjudicació del contracte del servei de suport tècnic 24x7 per a la
infraestructura de Tecnologies de la Informació i Comunicació de la
Diputació de Tarragona.
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 9247EAA542CA418F80FC627DE560F18A i data d'emissió 20/08/2020 a les 10:01:47

Codi de verificació: ebe787fd-fd2c-4716-9324-5c77cfe504ef
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=ebe787fd-fd2c-4716-9324-5c77cfe504ef

Expedient:

Fets
1. Per decret número 2020-0001601 de data 13 de maig de 2020, es va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del servei de
suport tècnic 24x7 per a la infraestructura de Tecnologies de la Informació i
Comunicació de la Diputació de Tarragona amb un pressupost base de licitació
de 122.502,58€ euros (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, la Mesa de Contractació, en
data 10 de juny de 2020, va examinar la documentació administrativa (sobre 1)
aportada pels dos licitadors presentats, que són els següents:
Núm. Plica

LICITADORS

1

AUBAY SPAIN S.A.U.

2

UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.

La Mesa va constatar que la documentació era correcta i va acordar admetre'ls
a la licitació.
3. A continuació, en la mateixa sessió, la Mesa va procedir a l'obertura del
sobre 2, que conté la documentació avaluable en base a judici de valors, amb
el següent resultat:

Sobre 2: Criteris de judici de valor
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1. Característiques tècniques, qualitat i funcionalitat
Es valorarà de 0 a 6 punts
-El pla d’implantació del servei 7x24 ....fins a 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..fins a 4 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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Núm.
Plica L I C I T A D O R

1

AUBAY SPAIN S.A.U. 1. x

2

UNITRONICS
COMUNICACIONES, 1. x
S.A.

Les pliques es van passar al responsable del contracte per a la seva valoració,
d’acord amb els criteris establerts a l'annex XIII del Plec de clàusules
administratives particulars. El resum amb les ofertes econòmiques i l’acta es
va publicar al Perfil de Contractant.
4. En data 29 de juny de 2020, el responsable del contracte va emetre l’informe
de valoració dels criteris de judici de valor (sobre núm. 2), 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

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

Transcripció del decret número 2020-0002972 de l'ens Diputacio de Tarragona signat per: Joaquim Nin Borredà - DNI *** (SIG) en data: 18/08/2020
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Actuació Automatitzada Secretaria el dia 18/08/2020 a les 10:47:35

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/

Pàgina: 3 de 9

Total: 5 punts»

Aquest informe es va publicar al Perfil del Contractant.
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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

5. En data 8 de juliol de 2020 la Mesa va assumir l’informe esmentat i a
continuació, va procedir 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)

Núm.
Plica

LICITADOR

SOBRE 2
Puntuació
total

SOBRE 3
Criteri 1. Equip humà dedicat al projecte de 0
a 10 punts.
Criteri 2. Prestacions superiors a les exigides
de 0 a 8 punts.
Criteri 3. Oferta econòmica de 0 a 8 punts.
(IVA Exclòs)
Criteri 4 Certificacions de 0 a 3 punts

1

AUBAY SPAIN S.A.U.

5 punts

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

2

UNITRONICS
COMUNICACIONES, S.A.

5 punts

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

"
6. En data 13 de juliol de 2020 el responsable del contracte va emetre l'informe
de valoració dels criteris automàtics (sobre núm. 3), el qual es transcriu a
continuació:
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AUBAY SPAIN S.A.U
Criteri 2. Equip humà dedicat al projecte
Concepte
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«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).

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

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
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Puntuació
obtinguda

Concepte
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.
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Criteri 5. Certificacions

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

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).
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Criteri 5. Certificacions
Puntuació
obtinguda

Concepte
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
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D’aquesta forma podem calcular:
Puntuació oferta = 8 * (101.241,80 – 72.609,18) / (101.241,80 –72.609,18) = 8
punts

3

Puntuació TOTAL criteris objectius: 29
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:
Sobre B

Sobre C

Puntuació
TOTAL

AUBAY SPAIN S.A.U.

5

27,05

32,05

UNITRONICS COMUNICACIONES S.A.

5

29

34

Empresa

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.»
7. En data 17 de juliol de 2020, la Mesa va assumir l’informe esmentat i va
proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació de la contractació del 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).
La Mesa també va acordar establir el següent ordre de classificació de les
ofertes a efectes del que estableix l’article 150.2 LCSP:
Núm. ordre

Empresa - Núm. plica

Puntuació
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UNITRONICS COMUNICACIONES S.A.-2

34,00

2

AUBAY SPAIN S.A.U.-1

32,05

L’acta d’aquesta Mesa, es va publicar al Perfil de contractant de la Diputació.
8. En data 3 d'agost de 2020, l’empresa UNITRONICS COMUNICACIONES,
SA. (NIF A81356313) va aportar la justificació d'haver constituït la garantia
definitiva per un import de 3.630,46 €, segons carta de pagament núm.
2020000451 i, posteriorment la resta de documentació requerida, que ha estat
trobada conforme per la secretària de la Mesa.
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

9. La competència per aprovar l'adjudicació d'aquest contracte correspon a la
Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències de la Presidenta,
efectuada per decret de Presidència núm. de registre 2019-003370, de data 14
d’agost de 2019. Durant el mes d'agost no està prevista la convocatòria de la
Junta de Govern, per la qual cosa es fa necessària l’avocació a la Presidència
d’aquesta competència a fi de garantir la regular tramitació dels procediments
administratius.

Fonaments de dret
1. Els articles 150 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (en endavant LCSP), estableixen la classificació de les ofertes, l’
adjudicació, la notificació de l’adjudicació i la formalització del contracte.
2. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
l'autorització i el compromís de les despeses de caràcter plurianual es
subordinaran al crèdit que per a cada exercici es consigni en els respectius
pressupostos.
3. L'avocació de competències es troba regulada l'article 10 de la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i l'article 9 de la Llei 26/2010, del
3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.

En conseqüència, RESOLC:
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Primer. Avocar per aquest acte, la competència per adjudicar el contracte de
servei de suport tècnic 24x7 per a la infraestructura de Tecnologies de la
Informació i Comunicació de la Diputació de Tarragona, delegada per la
Presidència, mitjançant decret 2019-0003370 de 14 d’agost de 2019.

Segon. Adjudicar el contracte 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, SA, (NIF
A81356313), per resultar ser l’ empresa que ha obtingut la millor puntuació, per
un import de VUITANTA-SET MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SET ONZE
CÈNTIMS (IVA inclòs) 87.857,11 euros, (IVA inclòs), amb el desglossament
següent:
Preu (IVA exclòs): 72.609,18 €
IVA 21%:
15.247,93 €
Preu del contracte: 87.857,11 €
Tercer. Disposar la despesa d’aquest contracte per import de 69.391,20 amb
càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

Números d’operació

2020

9020-920-21600

4.841,59

D2020025072

2021

9020-920-21600

43.928,55

D2020025242

2022

9020-920-21600

39.086,96

D2020025254

Subordinar la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs al crèdit que
autoritzi el pressupost que s’aprovi per a cada exercici.
Quart. Supeditar el pagament de les factures a la presentació de la
documentació justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries,
també les referides als subcontractistes, i amb la Seguretat Social, per no
haver donat la seva conformitat a la consulta, l’empresa Unitronics
Comunicaciones, S.A., en l'execució del contracte.
Cinquè. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i publicar-la en el Perfil
de contractant d’aquesta Diputació.
Sisè. Emplaçar a l'adjudicatari perquè concorri a la signatura de formalització
del contracte administratiu corresponent a partir del 15è dia hàbil, a comptar
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Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea de Tecnologies de la
Informació i de la Comunicació.

Règim de recursos:

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 9247EAA542CA418F80FC627DE560F18A i data d'emissió 20/08/2020 a les 10:01:47

Codi de verificació: ebe787fd-fd2c-4716-9324-5c77cfe504ef
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=ebe787fd-fd2c-4716-9324-5c77cfe504ef

des de que es faci la tramesa de la notificació de l’ adjudicació, en el supòsit
que no hi hagi hagut recurs especial. En el cas que no compleixi l’esmentat
requeriment s'estarà al que disposa l’article 153 de la LCSP.

- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
recepció de la notificació.

- Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en
matèria de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la
remissió d'aquesta resolució.

El president accidental
Joaquim Nin Borredà
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