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NÚMERO DE DECRET: 2020/720

Departament d’Assessoria Jurídica i Contractació
Unitat de Contractació
C. Pere Martell, 2
43001 Tarragona
Tel. 977 253 402
Fax 977 258 460
u.contractacio@base.cat
NIF: P9300021D

Expedient 1-2019/153-GEC

Assumpte: Contracte mixt de subministrament
i servei de suport de llicències Oracle i
Dataguard

DECRET
1. En data 23 de juliol de 2019, el cap de Serveis Informàtics, amb el vistiplau del president, ha informat
sobre la necessitat de contractar, per procediment negociat (sense publicitat i sense concurrència), el
subministrament de llicències Oracle i Dataguard amb el servei de suport per a BASE-Gestió d’Ingressos.
2. Per decret de la Presidència, de data 6 de setembre de 2019, es va aprovar l’expedient de contractació
del contracte esmentat, per procediment negociat (sense publicitat i sense concurrència); els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i, es va autoritzar la despesa per import
de 245.291,41 € IVA inclòs, amb càrrec a la partida de pressupost de BASE, d’acord amb el detall
següent:
Partida
pressupostaria

Exercici

PREU TOTAL
(IVA inclòs)

Subministrament

7030/932/64100

2019

184.429,64 €

Servei

7030/932/21600

2019

60.861,77 €

Concepte

3. En data 17 de setembre de 2019 es va convidar l´empresa ORACLE IBÉRICA, SRL, a participar en la
licitació del contracte esmentat.
4. En data 3 d’octubre de 2019 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes per a participar en
l’esmentada licitació, havent-se presentat l’empresa ORACLE IBÉRICA, SRL, (en endavant també
empresa), amb NIF B78361482.
5. En data 25 d’octubre de 2019, es van obrir els sobres A i B de l’oferta presentada, que contenien la
documentació administrativa i la proposició econòmica respectivament. Es va acordar admetre l’empresa
ORACLE IBÉRICA, SRL, i convocar-la per iniciar els tràmits de la negociació, estenent-se l’acta
corresponent que consta a l’expedient.
6. En data 6 de novembre de 2019 va tenir lloc la reunió corresponent al tràmit de negociació de l'oferta
econòmica, amb els representats de l’empresa ORACLE IBÉRICA, SRL. Es va acordar donar un termini
de 5 dies hàbils per a presentar l’oferta definitiva, estenent-se l’acta corresponent que consta a l’expedient.
7. En data 18 de novembre de 2019, es va obrir l’oferta definitiva, pel cap del departament de Serveis
Informàtics, el cap del departament d’Assessoria Jurídica i Contractació i el secretari per delegació de
BASE-Gestió d’Ingressos, i es va examinar i valorar la proposició econòmica presentada per l’empresa
admesa a la licitació, on es va detectar un defecte esmenable.
8. En data 22 de novembre de 2019, es va acordar proposar l’adjudicació del contracte indicat a l’empresa
ORACLE IBÉRICA, SRL, amb NIF B78361482, pel preu màxim 233.610,86 € IVA inclòs (193.066,83 € de
preu base i 40.544,03 € en concepte d’IVA), atès que l’empresa va presentar la documentació requerida
en temps i forma, estenent-se l’acta corresponent que consta a l’expedient.
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9. L’ oferta definitiva presentada per l’empresa ORACLE IBÉRICA, SRL és:
EMPRESA

Oferta econòmica
(IVA exclòs)

Oferta econòmica
(IVA inclòs)

ORACLE IBÉRICA, SRL

193.066,83 euros

233.610,86 euros

10. Per tant, la puntuació total obtinguda per l’empresa admesa a la licitació, del contracte de
subministrament de llicències Oracle i Dataguard amb el servei de suport per a BASE-Gestió d’Ingressos,
és la següent:
EMPRESA

PUNTUACIÓ

ORACLE IBÉRICA, SRL

100 punts

11. Per decret de la Presidència, de data 2 de desembre de 2019, es va requerir l’empresa ORACLE
IBÉRICA, SRL, amb NIF B78361482, per tal que aportés la documentació acreditativa del compliment de
les condicions establertes per ser adjudicatari del contracte, indicada en la Clàusula Divuitena del Plec de
clàusules administratives particulars; la documentació justificativa d’estar al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, que constitueixi la garantia definitiva, xifrada en
9.653,34€.
12. La Tresoreria de la Diputació de Tarragona indica que l’empresa ORACLE IBÉRICA, SRL, no té deutes
tributaris amb la Diputació.
13. L’empresa ORACLE IBÉRICA, SRL, ha aportat en termini, la documentació requerida i ha constituït
garantia definitiva per import de 9.653,34 €.

Als fets anteriors, els hi son de aplicació els següents:

FONAMENTS DE DRET

1. L’article 151.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP),
relatiu a la resolució i notificació de l’adjudicació.
2. Els articles 153 a 155 de la LCSP, relatius a la formalització, anunci de formalització del contracte i
comunicació als candidats i licitadors.
3. D’acord amb la disposició addicional segona apartat 1 de la LCSP i, de conformitat amb l’article 11.14
dels Estatuts de l’Organisme i les Bases d’execució del pressupost de BASE i de la Diputació de
Tarragona, l’òrgan competent per a l’adjudicació d’aquest contracte és la Presidència de BASE-Gestió
d’Ingressos atès què, la quantia del contracte no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost del
2020 de BASE-Gestió d’Ingressos, és a dir 1.715.000,00 euros.

Per l’exposat, RESOLC:
Primer. Adjudicar el contracte de subministrament de llicències Oracle i Dataguard amb el servei de
suport per a BASE-Gestió d’Ingressos, a l’empresa ORACLE IBÉRICA, SRL, amb NIF B78361482, pel
preu màxim de cent noranta-tres mil seixanta-sis euros amb vuitanta-tres cèntims, 193.066,83 € IVA inclòs,
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amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i als preus unitaris de la seva oferta, d’acord
amb el desglossament següent:

Preu (IVA exclòs): 193.066,83 €
IVA 21%:
40.544,03 €
Preu del contracte: 233.610,86 €
Preus unitaris:

Tipus

Preu unitat
(IVA exclòs)

Processor

18.145,60 €

Processor

2.865,28 €

Processor

1.910,04 €

Processor

4.583,92 €

Processor

4.392,96 €

Producte
Oracle Database Enterprise Edition perpetual license
Oracle Diagnostics Pack - perpetual
license
Oracle Tuning Pack- perpetual
license
Oracle Database Lifecycle
Management - perpetual license
Oracle Active Data Guard

Servei de suport

Total
(IVA exclòs)

Oracle Database Enterprise Edition - perpetual
license

23.952,19 €

Oracle Diagnostics Pack - perpetual license

3.782,17 €

Oracle Tuning Pack- perpetual license

2.521,25 €

Oracle Database Lifecycle Management perpetual license

6.050,77 €

Oracle Active Data Guard

11.597,41 €

Segon. Disposar de la despesa d’aquest contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost
de BASE de 2020, d’acord amb el detall següent:

Partida
pressupostaria

Exercici

PREU TOTAL
(IVA inclòs)

Subministrament

7030/932/64100

2020

175.647,28 €

Serveis

7030/932/21600

2020

57.963,58 €

Concepte

REFERÈNCIA ELECTRÒNICA

Aquest document pot ser verificat a https://www.base.cat amb el Codi Segur de Verificació: 46e7aa820eba25611dd4f091a84480410d27e67e

NÚMERO DE DECRET: 2020/720

Tercer. Emplaçar a l’adjudicatari perquè, d’acord amb l’article 153.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, concorri a formalitzar el contracte administratiu transcorreguts
15 dies hàbils a comptar del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. En cas que el contractista no
es presenti, l’administració podrà acordar la no execució del contracte, així com la incautació de la garantia
Quart. Publicar l’adjudicació al perfil de contractant.
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Cinquè. Notificar als interessats aquest decret.

<signatari1>
Signat electrònicament
per: Eduard Rovira Gual
(President de BASEGestió d'Ingressos)
Data: 06/02/2020
12:59:29
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