Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació

Acta de la Mesa d’obertura de la documentació tècnica relacionada amb els criteris
d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor (Contingut Sobre B)
Contracte: Contracte administratiu

Tipus: Serveis

Expedient: CTTI-2018-104

Procediment: Obert harmonitzat

Títol: Serveis de prestació i gestió de comunicacions de veu de la Generalitat de
Catalunya estructurat en 3 lots:
LOT 1 : Telefonia fixa, videoconferència i xarxa intel·ligent
LOT 2 : Numeració especial
LOT 3 : Mobilitat
Import €
Valor estimat (s/IVA):

90.977.526,80

Pressupost licitació:

37.907.302,83

Termini d’execució:

IVA €

Import total €

7.960.533,59

45.867.836,42

2 anys amb possibilitat de pròrroga de fins a 2 anys
addicionals

Lots

Import licitació

IVA (21%)

Lot 1

25.540.800,00 € 5.363.568,00 €

Import IVA Inclòs

Valor estimat
contracte s/IVA

30.904.368,00 €

61.297.920,00 €

Lot 2

1.198.231,48 €

251.628,61 €

1.449.860,09 €

2.875.755,56 €

Lot 3

11.168.271,35 €

2.345.336,98 €

13.513.608,33 €

26.803.851,24 €

Total

37.907.302,83 €

7.960.533,59 €

45.867.836,42 €

90.977.526,80 €

Identificació de la sessió
Data: 31.10.2018 10:00 hores
Lloc: CTTI Auditori
Membres de la Mesa de Contractació
Assistents
Nom

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Xavier Milà Vidal

President

Director Serveis TIC

Cristina Tamarit Pulido

Secretària

Tècnica Formalització Contractual

David Hernández Soler

Vocal

Tècnic de Serveis Jurídics del CTTI

Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
Pàgina 1 de 3

Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació

Josep M. Gallart GonzálezPalacio

Vocal

Titular Òrgan Control Intern

Valentí Arroyo Peña

Vocal

Director Serveis Corporatius del CTTI

Manuel Peña Camacho

Vocal

Director d’Àrea TIC del Departament
de Justícia

Antoni Vargas Castillo

Vocal

Gestor de Serveis TIC del CTTI

Carles Salvadó Usach

Vocal

Cap del Servei de Telecomunicacions
de
la
Direcció
General
de
Comunicacions Electròniques

Xavier Flores Romero

Vocal

Gestor d’Infraestructures TIC del CTTI

Ordre del dia
1. Constitució de la Mesa.
2. Obertura digital de les proposicions relatives als criteris ponderables en funció d’un
judici de valor, d’acord amb l’article 27 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel
qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic.
3. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió
1. Reunides les persones designades com a membres de la Mesa i com a qüestió
preliminar a la vàlida constitució de la mateixa, la secretària requereix a cada un dels
presents que es pronunciïn sobre si concorre o no algun conflicte d’interessos en
relació al procediment d’adjudicació del qual forma part la Mesa en el sentit d’allò
previst a l’article 24 de la directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu y del Consell
de 26 de febrer de 2014 sobre Contractació Pública i per la que es deroga la Directiva
2004/18/CE i en la legislació vigent a l’Estat Espanyol en matèria de Contractació
Pública. Tots els presents manifesten que no tenen directa o indirectament, un
interès financer, econòmic o personal que pogués semblar que compromet la seva
imparcialitat i independència en el context del present procediment de contractació.
Seguidament, la secretària recorda a cadascun dels presents el deure de
confidencialitat de tota aquella informació que no tingui caràcter públic en el sentit
d’allò que disposa l’article 52 de l’EBEP 5/2015 de 30 d’octubre de 2015 i l’article
83.2 e) i l’article 83.3 a) TRE/3476/2007 de 18 de setembre, per el qual es disposa
la inscripció i la publicació del conveni col·lectiu de treball de l’empresa CTTI per als
anys 2006 - 2009. Tanmateix, adverteix de les possibles sancions que comporta
l’incompliment d’aquesta obligació, recollides en l’article 84 del Conveni Col·lectiu
dels treballadors del CTTI i totes aquelles previstes en l’EBEP.
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2. En aquesta sessió es constitueix en acte públic la Mesa de Contractació de
l’expedient de referència per tal d’obrir digitalment les proposicions que contenen la
documentació relativa als criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de
valor.
3. El president obre la sessió, donant lectura de l’anunci de licitació i procedint
seguidament al recompte de les proposicions presentades i a la seva confrontació
amb les dades que figuren en el certificat expedit per l’eina Sobre Digital, donant
coneixement al públic de les proposicions rebudes i el nom de les empreses
licitadores per a cada lot.
4. El president informa del resultat de la qualificació de la documentació general un cop
analitzada i valorada, i convida els assistents que exposin, en aquest moment i
abans de l'obertura de la proposició subjectiva, tots els aclariments que estimin
pertinents. No hi ha cap observació.
5. El president dóna pas a la secretària per tal que introdueixi les credencials de custodi
que permet obrir els sobres de les ofertes. Un cop aplicades les credencials, el
president obre el sobre B (proposicions relatives als criteris d’adjudicació
ponderables en funció d’un judici de valor).
6. El president comunica a la ponència tècnica que ja disposen de la documentació
tècnica del sobre B per iniciar la valoració de les propostes contingudes en el sobre.
7. El president comunica als licitadors assistents que es publicaran al Perfil del
Contractant les actes de la Mesa corresponents al desenvolupament del
procediment i posteriorment la data i hora en la qual la Mesa de Contractació es
tornarà a reunir per tal de fer l’obertura pública de les proposicions que contenen la
documentació relativa als criteris quantificables automàticament.
8. La Mesa acorda admetre inicialment a la licitació totes les propostes presentades
sense perjudici de les possibles consideracions derivades de la revisió del contingut
de la proposta presentada en el sobre B.
9. Tanmateix la Mesa es reserva el dret a requerir als licitadors per aportar
documentació addicional quan resulti necessari pel bon funcionament del
procediment en qualsevol moment de la licitació i en tot cas prèviament a
l’adjudicació, d’acord amb l’article 140.3. de la LCSP

El president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La Secretària
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Vist i plau
El President
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Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats de l'Agència Catalana de Certificació.
La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les
manifestacions de voluntat en suport informàtic".

Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
Pàgina 3 de 3

