Serveis Interns
Contractació i Expropiacions

Ref.: RLP/nsa/ela
Expedient: 8004330008-2021-0023714
Assumpte: Obertura del sobre únic (Documentació administrativa i de criteris automàtics)
Contracte: Subministrament per a la renovació de la llicència del programari al núvol (SaaS)
“Siteimprove Intelligence Platform”

ACTA DE LA 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 FD070E2E41614F4F84FA20FC58CDBDFB i data d'emissió 20/06/2022 a les 09:24:30

Dia: 8 de juny de 2022
Hora: 11:45 h
Lloc: Sala Emili Morera (Palau de la Diputació de Tarragona)

Assistents:
President:

Il·ltre. Sr. Marc Rovira Miró, Diputat delegat de Contractació i
Expropiacions

Vocals:

Sra. Maite Velayos Esplugas, secretària acctal. de la Corporació
Sr. Tomàs Carbonell Vila, interventor general de la Corporació.
Sr. Amadeu Roig Subirats, cap de secció de Suport Tècnic Web de
Comunicació
Sra. Roser Llorach de la Peña, cap de servei de Contractació i
Expropiacions

Secretària:

Sra. Núria Santos Ariño, tècnica de Contractació

També assisteix per donar suport tècnic a la sessió la senyora Mª Eugenia López, auxiliar administrativa de la unitat de Contractació i Expropiacions.
En data i hora a dalt indicades, es constitueix la Mesa de Contractació formada d’acord
amb l’annex XIX del Plec de clàusules administratives particulars i modificada la
Presidència pel decret de revocació de delegació de competències i nova delegació,
núm. 2022-0002565, de 27 de maig de 2022, per procedir a l’obertura del sobre
electrònic únic que conté la documentació administrativa i la dels criteris automàtics.
Dins del termini de licitació s’ha presentat un únic licitador:
Núm.
Plica
1

LICITADOR
DISTRIBUTION AS A SERVICE EMEA, SL

Grup empresarial (X) NO ( ) SI

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Núria Santos Ariño - DNI ** (SIG) el dia 16/06/2022 a les 10:17:33 i Marc Rovira Miro - DNI ** (SIG) el dia 20/06/2022 a les 09:01:35

La Mesa comprova que l’empresa consta inscrita en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades (ROLESCSP).
Es procedeix a l’obertura del sobre únic i es comprova que la plica conté la
documentació administrativa, de conformitat amb els requeriments exigits al plec de
clàusules administratives particulars, i s'acorda admetre-la a la licitació.
El resum de l’oferta econòmica del licitador presentat, és el següent:
Pressupost base de
licitació per dues anualitats
(IVA exclòs)

Tipus d’IVA aplicable:
( 21 % )
Import IVA

Pressupost base de licitació
per dues anualitats
(IVA inclòs)

36.000,00 €

7.560,00 €

43.560,00 €
Oferta econòmica (ANNEX XIII
PCAP)

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 FD070E2E41614F4F84FA20FC58CDBDFB i data d'emissió 20/06/2022 a les 09:24:30

Núm.
Plica

1

LICITADORS

DISTRIBUTION AS A SERVICE EMEA, SL

Grup empresarial ( X ) NO ( ) SI, denominat

1. Oferta econòmica, fins a
100 punts
1.

33.400,00 €

La Mesa en la mateixa sessió comprova que l’oferta no és desproporcionada, per la
qual cosa, a la vista del resultat i en tant que s’ha presentat un únic licitador i l’únic
criteri d’adjudicació és l’oferta econòmica, la Mesa acorda:
- Proposar a l'òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del subministrament
per a la renovació de la llicència del programari al núvol (SaaS) “Siteimprove
Intelligence Platform” a l’empresa DISTRIBUTION AS A SERVICE EMEA, SL (plica 1),
NIF B98626963, per un import per dues anualitats de 40.414,00 € (IVA inclòs) per 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 .
Seguidament, dona per finalitzat l’acte, a les 11:57 h, 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 aprovada amb la signatura electrònica del president de la Mesa.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Núria Santos Ariño - DNI ** (SIG) el dia 16/06/2022 a les 10:17:33 i Marc Rovira Miro - DNI ** (SIG) el dia 20/06/2022 a les 09:01:35

