
RELACIÓ DE CONTRACTES EN MATÈRIA ESTADÍSTICA ADJUDICATS DES DE LA DARRERA REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN, CELEBRADA EL DIA 8.10.201

CONTRACTES ADJUDICATS EL 2014 (DEL 8 D'OCTUBRE AL 31 DE DESEMBRE Junta de Govern Idescat, 14 d'octubre de 2015

OBJECTE ADJUDICATARI PREU PREU AMB IVA
Renovació anual de la llicència d'una eina informàtica per gestionar el compliment normatiu en matèria de protecció i seguretat de dades Gesdatos Software, SL 2.000,00 € 2.420,00 €
Servei de traducció dels textos produïts per l'Idescat durant els mesos de novembre i desembre 2014 Tick Translations, SL 2.000,00 € 2.420,00 €
Elaboració de les estimacions definitives de les magnituds de la branca productiva Silvicultura i Explotació Forestal dins el projecte estadístic del Marc Input-Output Adriano Raddi 1.660,00 € 2.008,60 €

TOTAL 5.660,00 €     6.848,60 €                     

CONTRACTES ADJUDICATS EL 2015 (DE L'1 DE GENER AL 13 D'OCTUBRE
OBJECTE ADJUDICATARI PREU PREU AMB IVA
Renovació llicència per a l’accés a la Base de Dades “Web of Science” de Thomson Reuters mitjançant la Fundació Espanyola per a la Ciència i Tecnologia (FECYT), any 2015 Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 1.027,85 € 1.243,69 €
Subscripció anual de les llicències del programari antivirus i antispam, any 2015 Tecnocom Telecomunicaciones y Energia, SA  2.163,00 € 2.617,23 €
Subscripció anual per a l’any 2015 de llicències de programari Service Desk de Proactivanet Addlink Sofware científico 1.341,00 € 1.622,61 €
Subscripció anual per a l’any 2015 de llicències de programari MatLab The MathWorks, S.L. 1.752,00 € 2.119,92 €
Canon anual i serveis de gestió i manteniment del servei de xarxa de tallafocs de l’Institut d’Estadística de Catalunya, any 2015 Disatec Informatica S.L. 6.490,00 € 7.852,90 €
Renovació de les subscripcions de serveis de suport per a productes de programari de Red Hat, any 2015 Logicalis Spain, S.L.U. 4.729,50 € 5.722,69 €
Serveis de monitorització i de gestió de la infraestructura informàtica que dóna servei al web i de la base de dades Oracle de l’Institut d’Estadística de Catalunya, any 2015 IDGrup 11.980,44 € 14.496,33 €
Servei de manteniment anual del programari de base del fabricant VMware per a la virtualització de la infraestructura TIC, any 2015 Tecnocom Telecomunicaciones y Energia, SA 7.912,00 € 9.573,52 €
Renovació del certificat de seguretat Secure Site Pro + EV , per a connexions segures al web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, any 2015 SSL247 SRAL 1.199,00 € 1.199,00 €
Manteniment del programari de gestió del catàleg de la Biblioteca de l’Idescat (KOHA) Orex S.L. 4.400,00 € 5.324,00 €
Bossa de 25 hores per al manteniment, actualització i resolució d’incidències en relació al programari de gestió SharePoint per la Intranet de l’Idescat (Àgora) hsi Informatica 1.306,25 € 1.580,56 €
Adaptació i millora del sistema de comptabilitat analítica de l’Institut d’Estadística de Catalunya per al 2015 Accenture, SLU 5.805,00 € 7.024,05 €
Adquisició de dos servidors per a l’entorn de virtualització i un tercer servidor pel nou projecte d’instal·lació de l’ETL d’Oracle per a l’extracció, transformació i càrrega de dades Tecnocom Telecomunicaciones y Energia, SA 16.202,00 € 19.604,42 €
Compra de 123 subscripcions a la revista “Índice. Revista de Estadística y Sociedad” per a l’any 2015 Fundación General de la Universidad Autònoma de Madrid 1.774,04 € 1.845,00 €
Adquisició de 4 Llicències VMware vSphere 5 Enterprise per als servidors de l’entorn de virtualització Inserty 12.440,00 € 15.052,40 €
Inscripció de 4 treballadors de l’Idescat (informàtics) a un curs sobre l’eina Oracle Data Integrator 12c (12.1.2) ORACLE Ibérica, SRL   8.560,00 € 10.357,60 €
Maquetació del volum 39 de la revista SORT (núms. 1 i 2) per a l’any 2015 Mercè Aicart Martínez 3.470,00 € 3.608,80 €
Renovació de la llicència per a la utilització d’una aplicació de suport a la gestió del compliment normatiu en matèria de protecció i seguretat de dades Gesdatos Software, SL 2.000,00 € 2.420,00 €
Contractació de suport tècnic a la implantació de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET S.A.U 17.898,34 € 21.656,99 €
Servei de traducció del català a l’anglès dels textos que produeix l’Institut d’Estadística de Catalunya en el període maig a desembre 2015 Tick Translations, SL 5.785,12 € 7.000,00 €
Enregistrament i verificació de 72.000 signatures recollides amb motiu de “ Proposició ILP de mesures urgents per a fer front a l’emergència habitacional i la pobresa energètica ” Instituto APOLDA, S.L. 10.800,00 € 13.068,00 €
Instal·lació del programari llicenciat per ORACLE Extract Transform and Load  en el servidor d’Oracle Data Integrator (ODI) Aloire 6.785,00 € 8.209,85 €
Enregistrament i verificació de 80.000 signatures recollides amb motiu de " Proposició ILP del sistema educatiu de Catalunya " Instituto APOLDA, S.L. 12.000,00 € 14.520,00 €
Taller sobre l'elaboració de la Taula simètrica José Manuel Cantuche 1.800,00 € 1.800,00 €
Contractació de 100 hores per al manteniment de llicències del programari SAD-TED per a l’any 2015 Altran Innovacion SLU 5.200,00 € 6.292,00 €
Accés a la informació del registre mercantil mitjançant cessió d’ús del  SABI (Sistema de anàlisis de Balances Ibéricos) INFORMA D&B, S.A. 4.500,00 € 5.445,00 €
Adquisició d’una tauleta Ipad AIR + wifi + cell 16 GB + 4G i funda smart case ipad + Apple Core Ipad El Corte Inglés 518,18 € 627,00 €
Curs sobre programació d’Excel en Visual Basic per Aplicacions (VBA), adreçat a personal de l’Institut d’Estadística de Catalunya GESEM, Formació i Consultoria, SL   1.650,00 € 1.650,00 €
Curs de gestió per objectius adreçat al quadre directiu de l’Institut d’Estadística de Catalunya (subdirectors generals, àrees funcionals i servei) GESEM, Formació i Consultoria, SL   1.560,00 € 1.560,00 €
Formació en programari Excel, estructurada en cinc cursos de curta durada, per tractar temes d’interès pràctic: gràfics, taules dinàmiques, anàlisi de dades, eines i funcions HUMACT BPO, S.L. 1.625,00 € 1.625,00 €
Impressió del fulletó Xifres de Catalunya 2016 , en 7 idiomes diferents Gràfiques Vilanova 1.566,80 € 1.895,83 €
Disseny i realització d’un element gràfic digital per a la secció web en tres idiomes (català, castellà i anglès) Lovemos creative company 600,00 € 726,00 €
Anàlisi de solucions que facilitin l’ús de l’eina Aprenestadistica .idescat.cat  en el context dels processos d’aprenentatge a les escoles UPCnet 7.700,00 € 9.317,00 €
Adquisició de setze pantalles per als ordinadors de la sala de microinformàtica LiFE Informàtica SL 1.408,00 € 1.703,68 €
Treballs de camp corresponents a l'operació estadística territorial sobre TIC a les llars per a l'any 2015 Instituto APOLDA, S.L. 28.500,00 € 34.485,00 €
Renovació de la subscripció de llicències del programari SAS SAS Institute, S.A.U. 40.460,00 € 48.956,60 €
Suport a la gestió de la infraestructura informàtica del Centre de Processament de Dades de l'Idescat per a l'any 2015 Hewlett-Packard Española, S.L.U. 27.231,12 € 32.949,66 €
Manteniment de la infraestructura informàtica -maquinari i programari de base- de l'Idescat per a l'any 2015 Hewlett-Packard Española, S.L.U. 25.403,94 € 30.738,76 €
Renovació de la subscripció de llicències de programari Statistical Product and Service Solutions (SPSS) International Business Machines, S.A. 22.163,97 € 26.818,40 €
Treballs de camp corresponents a l'operació estadística Clima empresarial de Catalunya per a l'any 2015 ODEC 39.200,00 € 47.432,00 €

TOTAL 358.907,55 € 431.741,49 €                 

TOTAL PERÍODE 8 D'OCTUBRE 2014 a 13 D'OCTUBRE DE 2015 364.567,55 € 438.590,09 €                 


