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8004330008-2021-0005192

Referència:

RLP/cfm/msh

Òrgan competent:

Diputat delegat de Contractació i Expropiacions

Delegació:

Decret de la Presidència núm. 2020-0000447 de 13 de febrer de 2020

DECRET

Adjudicar el contracte de subministrament de llicències de l'eina de
monitorització Dynatrace per 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 52690D0068A64F90B1A1D509348B0506 i data d'emissió 07/06/2021 a les 14:50:57

Codi de verificació: 10b894fc-38b6-4e9b-b3b6-96b6f35c6900
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=10b894fc-38b6-4e9b-b3b6-96b6f35c6900

Expedient:

Fets
1. Per decret del Diputat delegat núm. 2021-0001646 de data 28 d’abril de
2021, es va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat abreujat, del subministrament de llicències de l'eina de monitorització
Dynatrace per la Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de licitació
de 40.656,00 euros (IVA inclòs), amb el desglossament següent:
Pressupost base: 33.600,00 €
Import IVA:
7.056,00 €
Pressupost total: 40.656,00 €
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, la Unitat tècnica designada en
el plec de clàusules administratives, va procedir a l'obertura del sobre únic
presentat electrònicament per l’únic licitador que van concórrer a la licitació. El
resum de la oferta és el següent:
PLICA

EMPRESA

IMPORT (IVA Exclòs)

1

AUBAY SPAIN S.A.U.

32.472,00€

3. En data 20 de maig de 2021, el cap de Secció d’Aplicacions Informàtiques
de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) va emetre l’
informe de valoració de les ofertes, d’acord amb els criteris establerts als plecs,
que transcrivim parcialment a continuació:
«
(...)
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O f e r t a
econòmica...................................................................................................9
punts
Totes les ofertes s’avaluaran segons la puntuació obtinguda mitjançant la
següent expressió:
Puntuació oferta = 9 * (import base licitació – oferta que es valora) /
(import base licitació – oferta més econòmica)
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1. Aubay Spain, S.A.U.

Puntuació oferta = 9 * (33.600,00 – 32.472,00 / 33.600,00 – 32.472,00)
Curs de formació...................................................................................................
0 punts
Per tot el que antecedeix, ES PROPOSA:
Adjudicar la contractació a l’oferta presentada per l’empresa Aubay Spain, S.A.
U. per un import de 39.291,12 € IVA inclòs. »
4. En compliment de l’article 159.4 de la Llei de contractes del sector públic (en
endavant LCSP) i, dins el termini establert en el requeriment, en data 2 de juny
de 2021, l’empresa AUBAY SPAIN S.A.U. (A82280124), proposada com
adjudicatària, va presentar la documentació acreditativa dels requisits previs a l’
adjudicació, la qual ha estat trobada conforme.

Fonaments de dret
1. Els articles 150 i 159.4 de la Llei 9/2017, de 8 de la LCSP, preveuen la
classificació de les ofertes i l'adjudicació dels contractes dels procediments
oberts i oberts simplificats respectivament.
2. L'article 159.6 de la mateixa norma preveu que la formalització del contracte,
en el procediment obert simplificat amb tramitació abreujada, es pot fer
mitjançant la signatura d'acceptació pel contractista de la resolució de
l'adjudicació.
3. La competència per a l’adjudicació del contracte correspon al diputat delegat
de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions d’acord amb la delegació de
competències de Presidència efectuada per decret 2020-000447 de 13 de
febrer de 2020.
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PRIMER. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la
valoració dels criteris efectuada en data 20 de maig de 2021.
SEGON. Adjudicar el contracte de subministrament de llicències de l'eina de
monitorització Dynatrace per la Diputació de Tarragona, a l’empresa AUBAY
SPAIN S.A.U. (A82280124), per un import de TRENTA-NOU MIL DOS-CENTS
NORANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (39.291,12 €) IVA inclòs,
amb el desglossament següent:
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En conseqüència, RESOLC:

Pressupost base: 32.472,00 €
Import IVA:
6.819,12 €
Pressupost total: 39.291,12 €
TERCER. Disposar la despesa derivada d’aquest contracte per un import de
39.291,12 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Any

Aplicació pressupostària

Import

2021

9030 / 920 / 21600 / 01

39.291,12 €

QUART. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d'aquesta
Diputació, juntament amb l’oferta presentada i la documentació relativa a la
seva valoració.
CINQUÈ. Notificar-ho a l'adjudicatari.
SISÈ. Requerir a l'adjudicatari perquè en el termini de 15 dies hàbils des de la
recepció de la notificació, presenti l'acceptació de la resolució d'adjudicació
mitjançant el sobre electrònic disponible a la Plataforma de Contractació
Electrònica de la Diputació de Tarragona, als efectes de formalització del
contracte.
SETÈ. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Unitat de Patrimoni i a l’
Àrea de TIC.

Règim de recursos:
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’
un mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la
Diputació.

El diputat delegat de Contractació i Expropiacions
Marc Ayala Vallvey
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- 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.
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