Informe tècnic de valoració dels criteris subjectius que s’emet a
petició de la Mesa de Contractació del contracte de servei de
prestació i gestió de comunicacions de veu de la Generalitat de
Catalunya
Lot 3
(exp. CTTI-2018-104 lot 3)

1. Objecte
Servei de prestació i gestió de comunicacions de veu de la Generalitat de Catalunya
estructurat en 3 lots.
Lots:
Lot



Descripció

Lot 1

Telefonia fixa, videoconferència i xarxa intel·ligent

Lot 2

Numeració especial

Lot 3

Mobilitat

LOT 1: Serveis corporatius de telefonia fixa, videoconferència i xarxa
intel·ligent que inclouen la provisió, manteniment i operació de serveis de
telefonia i videoconferència en edificis de la Generalitat de Catalunya i el seu
sector públic. El contracte considera la prestació dels següents serveis:
o

Integral de veu: servei de plataforma corporativa de telefonia i
d’extensions telefòniques a les seus de la Generalitat, tant les
connectades per la xarxa de transport IP com per altres mitjans, per poder
fer i rebre trucades internes i a la xarxa pública de veu.

o

Connectivitat de veu: servei de línies telefòniques de veu i numeració
pública, per mitjans tradicionals o via IP per poder fer i rebre trucades
internes i a la xarxa pública de veu.

o

Videoconferència: servei que permet comunicacions audiovisuals entre
dos o més terminals de videoconferència o altres serveis de col·laboració,
sobre la xarxa IP de la Generalitat i connexió amb el món exterior via
Internet i XDSI.

o

Xarxa intel·ligent: servei de número lògic que comença per les xifres 900,
901, 902 o 807 i que gestiona les trucades rebudes segons les
necessitats de l’usuari.

o

Manteniment de centraletes: servei de manteniment i gestió de
centraletes telefòniques propietat de la Generalitat.

o

Manteniment de telèfons d’ús públic: servei de manteniment i gestió
d’equips de telefonia d’ús públic propietat de la Generalitat.

o

Multiconferència: servei que permet establir una sessió de col·laboració
(amb àudio i vídeo) amb múltiples participants que es connecten des de
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diferents mitjans simultàniament (terminals telefònics, mòbils, ordinadors,
etc.).
o

Terminació de tràfic de veu: connexió a la xarxa telefònica pública dels
serveis d’aquest lot, i gestió de les trucades entrants i sortints de la
Generalitat cap a aquesta xarxa pública.

o

Suport a la realització de projectes de serveis dins l’àmbit d’aquest lot.



LOT 2: Serveis corporatius de numeració especial que inclouen la provisió,
manteniment i operació dels serveis de numeració especial de veu, amb alta
disponibilitat i seguretat, de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.



LOT 3: Els serveis corporatius de mobilitat a prestar inclouen la provisió,
manteniment i operació de serveis relacionats amb tecnologies mòbils per a la
Generalitat de Catalunya. El contracte considera la prestació dels següents
serveis:
o

Telefonia mòbil professional: servei de telefonia mòbil que ha de permetre
als seus usuaris l'accés a comunicacions professionals de veu i dades en
mobilitat.

o

Flotes mòbils M2M: servei que permet la connectivitat de màquines en
mobilitat, i la seva gestió remota.

o

Connectivitat mòbil de seu: servei d’enllaços de veu individuals i primaris
de connexió a la xarxa mòbil, per seus de la Generalitat que requereixin
la integració del pla de numeració fix i mòbil, i d’extensions telefòniques
mòbils amb funcionalitats de centraleta.

o

Enviament massiu de SMS: servei que permet la difusió massiva de SMS
a línies mòbils, mitjançant diferents interfícies d’enviament.

o

Oficina tècnica de mobilitat: servei sota demanda de consultoria dins
l’àmbit de les tecnologies mòbils.

o

Xarxa intel·ligent: servei de número lògic que comença per les xifres 900,
901, 902 o 807 i que gestiona les trucades rebudes segons les
necessitats de l’usuari, per donar redundància de proveïdor als serveis
del lot 1.

La descripció detallada dels serveis es pot trobar als Plecs de Prescripcions
Tècniques, en el capítol II ”Descripció dels serveis a prestar pels adjudicataris”
En aquest informe de valoració es procedeix a l’avaluació de les ofertes presentades
pels licitadors per al LOT3 - Mobilitat.

2. Empreses licitadores
Les empreses que han presentat oferta a la licitació d’aquest contracte i que inicialment
han estat admeses una vegada revisada la documentació administrativa (sobre A) són:

NIF
A80907397

Empreses licitadores admeses
Vodafone España, S.A.U.
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NIF

Empreses licitadores admeses

Pendent constitució UTE TELEFONICA COMUNICACIONS DE VEU
A82009812

Orange

3. Empreses proposades per exclusió
De l’anàlisi de les ofertes presentades prèvia a la seva valoració, aquesta ponència
tècnica no detecta cap incompliment dels requeriments tècnics. En conseqüència,
s’admeten les ofertes presentades pels licitadors.

4. Valoració de criteris avaluables mitjançant un judici de valor (sobre B)
La valoració de la proposta tècnica (sobres B) s’ha fet seguint els criteris de valoració
avaluables mitjançant un judici de valor establerts a l’Annex 4 del plec de clàusules
administratives particulars i detallats a continuació.
D’acord amb el procediment descrit al plec clàusules administratives, primer s’ha
determinat la puntuació tècnica de tots els apartats per cada una de les ofertes, Taula
resum 1.
Posteriorment s’ha aplicat la formula proporcional on l’oferta tècnica amb la millor
valoració obté la màxima puntuació de l’apartat i la resta d’ofertes obtenen una
puntuació proporcional, Taula resum 2.

4.1. Criteris valorables mitjançant un judici de valor (fins un màxim de 49
punts)
Per a cadascun dels criteris subjectius, una vegada determinada la puntuació
tècnica de l’apartat per a totes les ofertes, s’aplicarà la següent fórmula de
manera que l’oferta tècnica amb la millor valoració obtindrà la màxima puntuació
de l’apartat (tots els punts) i l’oferta que obté valoració zero mantindrà els zero
punts:
𝑃𝑜𝑝 = 𝑃 ×

𝑉𝑇𝑜𝑝
𝑉𝑇𝑚𝑣

On:
Pop és la puntuació de l’apartat per a l’oferta a valorar.
P és la puntuació màxima de l’apartat.
VTop és la valoració técnica de l’apartat per a l’oferta que es puntua.
VTmv és la valoració tècnica de l’apartat amb millor valoració.
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1. Solució tècnica (fins un màxim de 27 punts)
1.1. Proposta tècnica dels serveis (fins un màxim de 8 punts)
Es valorarà la proposta de solució tècnica associada a la prestació dels serveis
de telefonia mòbil, quant a la millora de les funcionalitats generals del servei
(portal de gestió delegada ...), la millora de prestacions dels perfils i terminals
requerits, i els serveis de subministrament, reposició i recuperació i reciclatge.
Es valorarà la proposta de solució tècnica associada a la prestació dels serveis
d’enviament de SMS, de flotes mòbils M2M i de connectivitat mòbil de seus,
quant a l’adequació a les funcionalitats requerides.
Es valorarà la proposta d’eines d’administració i monitorització que el licitador
posi a disposició del CTTI que permeti conèixer en tot moment l’estat dels
serveis.
1.2. Proposta de cobertura, connectivitat de la xarxa i integració amb serveis (fins
un màxim de 5 punts)
Es valorarà el grau de detall del disseny en la configuració de la infraestructura,
cobertura i connectivitat de la xarxa associada a la prestació dels serveis
principals i el seu alineament amb la proposta de serveis.
Es valorarà la millora dels requeriments de cobertura exposats al plec de
prescripcions tècniques particulars.
Es valorarà la proposta d’integració amb el nus de veu, la proposta d’integració
amb el directori de la Generalitat i la proposta d’integració amb el serveis de
gestió de dispositius.
1.3. Proposta d’evolució dels serveis (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà el grau de detall de les propostes d’evolució dels serveis solicitats.
En aquest sentit, es donarà un pes important a la descripció de l’evolució i
optimitzacio tècnica proposada i l’adaptació als criteris d’usabilitat.
1.4. Proposta del suport addicional al subministrament i configuració de terminals
(fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà la proposta dels licitadors per donar el suport a subministrament i
configuració de terminals per a usuaris VIP, quant al dimensionament, horari
d’atenció, temps de resposta, i accions previstes
1.5. Proposta d'equip tècnic del personal adscrit als serveis (fins un màxim de 5
punts)
Es valorarà el major grau d’idonieitat dels recursos proposats, així com
l'adequació de la proposta a les característiques particulars dels serveis. Es
valorarà l’adequació del nombre de recursos i el seu perfils a cada component
dels serveis, segons les tasques a desenvolupar per cada rol.
1.6. Proposta del model de suport 24x7 (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà el grau de detall de com es cobreix el servei 24x7. En aquest sentit,
es donarà un pes important als mecanismes que garanteixin que es porta a terme
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independentment de les persones que presten habitualment el servei, el tipus de
suport que donen, els mecanismes de substitució del personal en vacances per
garantir el suport al servei, i l'adequació de la proposta a les característiques
particulars dels serveis.
1.7. Proposta de millora de cobertura en certes zones pels perfils premium (fins un
màxim de 2 punts)
Es valorarà el grau de detall i concreció de la proposta d’implantació de solucions
innovadores per millorar la cobertura en aquelles zones o seus on hi hagi poca
cobertura pels perfils premium. En aquest sentit, es donarà un pes important a
l'adequació de la proposta a la realitat de la Generalitat, la facilitat d’adopció, la
possibilitat de mesura del seu grau d'implantació i la facilitat que aquesta mesura
pugui ser auditada pel CTTI.

1.8. Proposta de millora excedent de dades (fins un màxim de 0,5 punts)
Es valorarà la presentació de mecanismes de gestió que permetin gestionar els
excedents de dades no consumits per un usuari d’un mes a un altre . En aquest
sentit, es donarà un pes important a l'adequació de la proposta a la realitat de la
Generalitat, la facilitat d’adopció, la possibilitat de mesura del seu grau
d'implantació i la facilitat que aquesta mesura pugui ser auditada pel CTTI.
1.9. Proposta de millora d’enviament massiu de SMS (fins un màxim de 0,5 punts)
Es valorarà el grau de detall i concreció de la proposta d’implantació de solucions
innovadores per millorar el cabal d’enviament massiu de SMS des de la
plataforma. En aquest sentit, es donarà un pes important a l'adequació de la
proposta a la realitat de la Generalitat, la facilitat d’adopció, la possibilitat de
mesura del seu grau d'implantació i la facilitat que aquesta mesura pugui ser
auditada pel CTTI.
2. Model de servei (fins un màxim de 6 punts)
2.1. Model organitzatiu (fins un màxim de 3 punts)
Es valorarà el grau de detall de l’organització proposada per a l’execució del
servei. En aquest sentit, es donarà un pes important a la proposta de distribució
dels recursos assignats a la direcció i govern del servei, en relació amb les
prestacions a realitzar, i l'adequació de la proposta a les característiques
particulars dels serveis.
2.2. Model de gestió del servei (fins un màxim de 3 punts)
Es valorarà el grau de detall i l’adequació del model de gestió del servei als
processos definits a l'apartat "Processos de gestió del servei" del Plec de
Prescripcions Tècniques.
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3. Fases en la prestació del servei (fins un màxim de 6 punts)
3.1. Planificació de la transició dels serveis (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà la planificació de les fases de transició dels serveis (en què
s’identifiqui la priorització dels diferents serveis, i la relació amb altres
adjudicataris (altres lots del contracte, Nus corporatiu, entre d’altres). Es valorarà
amb menys puntuació aquelles planificacions de transició que es basin en
generalitats.
3.2. Disseny de la fase de transició dels serveis i pla de gestió del canvi durant
aquesta fase (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà el grau de detall de l’organització proposada per a la transició dels
serveis. En aquest sentit, es donarà un pes important al dimensionament i la
distribució dels recursos assignats a la transició del servei, en relació amb les
tasques a realitzar, la proposta de pla de gestió del canvi per assegurar el mínim
impacte als usuaris, el grau en què la transició garanteixi la continuïtat dels
serveis sense cap mena d’interrupció.
3.3. Pla de Devolució (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà la idoneïtat de la proposta de devolució en termes d’adequació als
objectius i als mitjans compromesos pels adjudicataris. Concretament es
considerarà la qualitat i composició de l’equip proposat per realitzar el procés de
devolució, la durada compromesa d’aquest equip així com la qualitat i
completesa de la informació lliurada al nou adjudicatari, de manera que
repercuteixi en un retorn dels serveis, d'una forma més eficaç, amb un termini
menor, i amb un millor coneixement per part del personal tècnic del nou
adjudicatari, la qual cosa implicarà una millor transició en la prestació dels serveis
i una mínima afectació d'aquests.
4. Innovació (fins un màxim de 8 punts)
4.1. Projectes innovació 5G en desenvolupament a Catalunya (fins un màxim de
2 punts)
Es valorarà que el proveïdor disposi de projectes d’innovació en tecnologies 5G
en desenvolupament a Catalunya en el moment de la licitació, i en especial, si
aquests projectes es realitzen dins de la iniciativa 5GBarcelona.
4.2. Infraestructura 5G disponible per a experimentació (fins a un màxim de 2
punts)

Es valorarà que el proveïdor aporti equipament, espectre radioelèctric i
infraestructura que haurà d’estar disponible per a projectes d’innovació
pre 5G i 5G que es realitzin amb l’Administració. El licitador haurà de
descriure el conjunt d’infraestructures aportades, valorant-se que
aquestes puguin ser transportables (desplegables a diferents parts del
territori) per poder utilitzar-se en diversos projectes de R+D+I i múltiples
entorns (rural, emergències, agricultura, etc.), garantint la màxima
disponibilitat d’ús de la infraestructura i del personal tècnic de suport per
poder executar les proves
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Aquesta infraestructura s’haurà d’aportar amb cessió d’ús a la iniciativa
5GBarcelona, per tal que també pugui ser accessible per part dels centres
de recerca que són fundadors de la iniciativa.
Fins que no es disposin d’equipaments i terminals 5G comercials, es
valorarà que es pugui aportar infraestructura pre-comercial o entorns
simulats 5G a partir d’infraestructura 4G+.
4.3. Finançament i execució de projectes de R+D+I amb l’Administració (fins a un
màxim de 2 punts)
El proveïdor haurà de proposar un mínim de dos (2) projectes de recerca i/o
innovació amb la temàtica d’aplicació de tecnologies 5G, basant-se en la
potencial aplicació dels resultats del projecte a necessitats dels Departaments
de la Generalitat de Catalunya.
Per a realitzar aquests projectes, el proveïdor haurà de col·.laborar com a mínim
amb un centre de recerca TIC dels fundadors de la iniciativa 5GBarcelona.
La oferta del licitador haurà d’incloure la memòria d’actuació de cadascun
d’aquests projectes de R+D+I, amb els següents continguts mínims:
o
o
o
o
o

Objectius del projecte
Impacte del projecte en els Departaments de la Generalitat de Catalunya
Mesures per maximitzar l’impacte: comunicació, explotació…
Pla d’implementació: paquets de treball, tasques, entregues, duradació,
esforç (en persones mes per cada participant).
Descripció del pilot real.

Presentació dels col·.laboradors, excel·.lència i complementarietat.
4.4. Proposta d’un projecte pilot de comunicacions unificades per a un col·lectiu
reduït d’usuaris (fins a un màxim de 2 punts)
Es valorarà el grau de detall i concreció de la proposat de projecte pilot per a la
implementació de les comunicacions unificades, basant-se en la potencial
aplicació dels resultats del projecte a necessitats dels Departaments de la
Generalitat de Catalunya.

5. Subcontractació (fins un màxim de 2 punts)

5.1. Pla de subcontractació (fins un màxim de 1 punt)
La concreció dels mecanismes proposats pel licitador per potenciar la qualitat de
la subcontractació i potenciar les habilitats tècniques de l’empresa
subcontractada, en la mesura que això assegura una major qualitat de prestació
del servei objecte del contracte.

5.2. Auditoria de la subcontractació (fins un màxim de 1 punt)
Es valorarà la facilitat d’auditoria, per part del CTTI, dels mecanismes proposats
al pla de subcontractació.
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4.2. Valoració de les ofertes
Les propostes objecte de valoració compleixen els mínims requerits en el plec de
prescripcions tècniques essent aptes per a executar adequadament l’objecte del
contracte amb els mínims requerits. L’objecte de la següent valoració és realitzar una
anàlisi de les ofertes en quant a la seva aproximació pel que fa al nivell màxim
d’idoneïtat i eficàcia.
1. Solució tècnica (fins un màxim de 27 punts)
1.1. Proposta tècnica dels serveis (fins un màxim de 8 punts)
Es valorarà la proposta de solució tècnica associada a la prestació dels serveis
de telefonia mòbil, quant a la millora de les funcionalitats generals del servei
(portal de gestió delegada ...), la millora de prestacions dels perfils i terminals
requerits, i els serveis de subministrament, reposició i recuperació i reciclatge.
Es valorarà la proposta de solució tècnica associada a la prestació dels serveis
d’enviament de SMS, de flotes mòbils M2M i de connectivitat mòbil de seus,
quant a l’adequació a les funcionalitats requerides.
Es valorarà la proposta d’eines d’administració i monitorització que el licitador
posi a disposició del CTTI que permeti conèixer en tot moment l’estat dels
serveis.

Empresa

Valoració
tècnica

Valoració
La solució tècnica que proposa Vodafone està
basada en la xarxa 4G i la integració dels serveis
de telefonia Fixa i mòbil orientada a les
comunicacions unificades. La xarxa One Net
integra els diferents serveis en un núvol, millorant
les funcionalitats generals del servei., en concret:


Solució
convergent
per
a
les
comunicacions de la Generalitat integrant
les extensions fixes i mòbils



Xarxa IMS ( xarxa multimèdia ) que permet
la integració amb comunicació unificades i
el nus amb funcionalitats avançades

Vodafone

7,35

La solució que planteja sobre l'enviament de SMS i
M2M és molt adequada i compleix els objectius del
plec, aportant funcionalitats addicionals com per
exemple:


SIM Global M2M:
independent del país



Portal de gestió de les flotes M2M



Suport per a la certificació digital del
enviament dels SMS, el que es pot utilitzar
per a notificacions com impagaments,

Mateixa

sim

,
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Empresa

Valoració

Valoració
tècnica

resolucions, i qualsevol altre tipus de
comunicació que es desitgi realitzar amb
validesa legal


Integració per enviament de SMS per
serveis web, taules de base de dades,
correu electrònic i FTP

La proposta de Vodafone d’eines d’administració i
monitorització està basada en els diferents portals
del servei, presentat solucions que donen cobertura
correctament a les necessitats, en concret :


.Portal de client: gestionar el servei



Portal de gestió de les flotes M2M



Portal de supervisió/monitorització del
servei SIC-SIRIUS



Portal de creació de campanyes de SMS

La solució tècnica que proposa s’adequa als
requeriments dels serveis de telefonia mòbil, i
aporta les següents millores destacables del servei:


Implantació de la esim ( a partir de 2019 )

Alguns dels models de terminals tot i que
compleixen els requeriments, són terminals
obsolets com el iPhone 6S i el SE que provocarà
problemes davant de vulnerabilitats i amb
rendiments molts ajustats.

UTE Telefònica

La solució que planteja sobre l'enviament de SMS i
M2M és adequada i compleix els objectius del plec,
encara que la solució de M2M es bastant bàsica i
sense funcionalitats addicionals

5,00

La proposta d’eines d’administració i monitorització
està basada en els diferents portals del servei,
presentat solucions que donen cobertura
correctament a les necessitats, en concret:


Portal de gestió delegada del servei
anomenat
Canal
Premium:
permet
gestionar els servei mòbil.



Canal client: portal que permet la gestió de
cada empleat del seu consum.

La solució tècnica que proposa s’adequa als
requeriments dels serveis de telefonia mòbil, però
sense aportar millores de les funcionalitats.
Orange

La solució que planteja sobre l'enviament de SMS i
M2M és adequada i compleix els objectius del plec,
encara que la solució de M2M es bastant bàsica i
sense funcionalitats addicionals destacables

6,85

La proposta d’eines d’administració i monitorització
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Empresa

Valoració
tècnica

Valoració
està basada en els diferents portals del servei,
presentat solucions que donen cobertura
correctament a les necessitats, en concret:




Conclusions

Portal de gestió delegada del servei:
o

portal amb la informació de totes
les línies dins del contracte (IMSI,
ICC), codis PIN i PUK, terminals

o

Facilitats
i
serveis
(roaming, entre d’altres )

o

Consum realitzat fins al moment de
la consulta

o

Definició d’alarmes de consum

activats

Sistema de gestió de clients dedicat en
exclusiva i específic per a serveis IoT/M2M

Totes tres ofertes plantegen solucions similars.
La proposta de serveis que fa Vodafone obté la puntuació més
alta perquè és la més complerta i s'ajusta a les necessitats de
servei de la Generalitat, cal destacar les funcionalitats
addicionals del servei M2M.
L'oferta de Telefònica aporta alguns terminals obsolets i per tant
de menys rendiment que la resta de proveïdors i serveis més
bàsic de M2M i per aquest motiu obté la puntuació més baixa

1.2. Proposta de cobertura, connectivitat de la xarxa i integració amb serveis (fins
un màxim de 5 punts)
Es valorarà el grau de detall del disseny en la configuració de la infraestructura,
cobertura i connectivitat de la xarxa associada a la prestació dels serveis
principals i el seu alineament amb la proposta de serveis.
Es valorarà la millora dels requeriments de cobertura exposats al plec de
prescripcions tècniques particulars.
Es valorarà la proposta d’integració amb el nus de veu, la proposta d’integració
amb el directori de la Generalitat i la proposta d’integració amb el serveis de
gestió de dispositius.
Empresa

Valoració

Vodafone

El detall de la proposta és força important i s'adequa a les
necessitats de la Generalitat en quant a la configuració,
cobertura i connectivitat de la xarxa per prestar els serveis
requerits.
L’índex de cobertura és molt elevat i per damunt dels
requeriment
mínims
(99,84%).
És molt positiva la integració que fan dels serveis de veu

Valoració
tècnica

4,40
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Empresa

Valoració

Valoració
tècnica

mòbil amb les dades i la telefonia fixa i nus de veu. Tracta
de forma molt adequada aquests aspectes.

UTE
Telefònica

L'oferta detalla les millores de cobertura a nivell d'Espanya
però no detalla per Catalunya en concret. Tampoc fa
referència al desplegament de la xarxa 4G, però si que diu
que és la més valorada.
L’índex de cobertura és molt elevat 99,35% i arriba una part
molt important del territori oferint una cobertura important.

4,00

Integració amb el nus de veu i directori compleix els
requeriments mínims, però es poc detallada i generalista
La oferta és molt detallada, i s'adequa als requeriments
mínims del plec.

Orange

Els índex de cobertura al territori no són molt elevats
(99,00%), però per damunt dels requeriments mínims del
plec i garanteix la cobertura a l'interior de les seus de la
Generalitat.

4,00

L'oferta detalla la interconnexió amb la xarxa de la
generalitat mitjançant APNs.
La integració amb el nus de veu i el directori únicament
descriuen que compliran els requeriments del plec però
sense entrar en detalls de la integració

Conclusions

En aquest apartat els 3 proveïdors han detallat correctament i milloren els
requeriment de cobertura. Destaca lleugerament l'oferta de Vodafone pel
que fa a la integració amb les comunicacions de veu i nus de veu, i per
una millor cobertura. I per aquest motiu té la puntuació més alta

1.3. Proposta d’evolució dels serveis (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà el grau de detall de les propostes d’evolució dels serveis solicitats.
En aquest sentit, es donarà un pes important a la descripció de l’evolució i
optimitzacio tècnica proposada i l’adaptació als criteris d’usabilitat.
Empresa

Vodafone

UTE
Telefònica

Valoració
L'oferta detalla molt correctament els plans d'evolució dels
diferents serveis.
Planteja evolució i amplia en abonaments de dades i
procediments de gestió de servei dels mateixos. Incorpora
PoC, VoLTE, eSIM, RCS, NBIoT, i planteja evolució de
Redbox i M2M.
Totes les propostes s’ajusten correctament als criteris
d’usabilitat futura.
L'oferta detalla correctament les diferents evolució, però
planteja un pla d'evolució dels terminals que no descriu a
l'espera de les incorporacions al mercat.
Altres evolucions que descriu, permetran fer trucades wifi
en línies 4G. Incorpora també factors com eSIM, VoLTE,

Valoració
tècnica

1,75

1,50
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Empresa

Orange

Conclusions

Valoració
evolució del Nus de Veu i un pilot de comunicacions
unificades. Planteja eina de BI i un connector a xarxes
Socials de la plataforma SMS
Totes les propostes s’ajusten correctament als criteris
d’usabilitat futura.
L'oferta detalla correctament i es centra en l’evolució de
dels serveis cap a la convergència dels serveis de fix,
mòbil i dades cap a una única xarxa de prestacions
elevades. No detalla un calendari. Detall correcte
d'evolució de la seva infraestructura, però manca detall
d’evolució d’alguns serveis.
Totes les propostes s’ajusten correctament als criteris
d’usabilitat futura.

Valoració
tècnica

1,50

En aquest apartat les tres ofertes son similars i plantegen diferents
aspectes d’evolució centrada en infraestructura, tecnologies o serveis. Es
valora una mica millor la orientació a evolució de serveis que fa Vodafone
perquè detalla més concretament l'evolució dels diferents serveis.

1.4. Proposta del suport addicional al subministrament i configuració de terminals
(fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà la proposta dels licitadors per donar el suport a subministrament i
configuració de terminals per a usuaris VIP, quant al dimensionament, horari
d’atenció, temps de resposta, i accions previstes.
Empresa

Valoració

Vodafone

L'oferta planteja un servei pel suport addicional al
subministrament fora d'horari i aporta descripció de
procediments com eines dels fabricants de mòbils a
implantar. Planteja un servei addicional remot i
presencial per VIPs molt complert adaptat als processos
definits en el plec tècnic.

UTE
Telefònica

Pel suport addicional al subministrament de terminal per
perfils VIPS, proposa un perfil vip addicional sense costos
per uns 300 usuaris (Ans específics, atenció per expert,).Es
defineix el servei de manera genèrica i en alguns casos
vinculat a altres serveis o contractes aliens a aquest servei i
amb processos que no segueixen els estàndards definits.

Valoració
tècnica

2,00

1,00

No es detalla servei presencial, si remot.

Orange

La proposta compleix els requeriments del plec, descriu un
suport presencial de 9-21h amb una còpia de les dades al
nou terminal. El temps de resposta es de 2h a bcn i 5 a la
resta de Catalunya, per 300 usuaris i limita 5 INC/mes

1,50
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Valoració
tècnica

Empresa

Valoració

Conclusions

Les ofertes de Vodafone i Orange tracten el suport addicional al
subministrament per a usuaris vips de maneres similars essent la
descripció i accions previstes per Vodafone superior, ja que defineix
procediments i eines per implantar aquest suport addicional i adaptat als
processos del plec tècnic, i per aquest motiu obté la màxima puntuació. La
oferta de la UTE Telefònica no entra en detall en el subministrament fora
d'hores i defineix uns nous processos per les incidències d’aquest servei,
que no s’ajusten al estàndards definits, per aquest motiu obté la puntuació
més baixa

1.5. Proposta d'equip tècnic del personal adscrit als serveis (fins un màxim de 5
punts)
Es valorarà el major grau d’idonieitat dels recursos proposats, així com
l'adequació de la proposta a les característiques particulars dels serveis. Es
valorarà l’adequació del nombre de recursos i el seu perfils a cada component
dels serveis, segons les tasques a desenvolupar per cada rol.

Empresa

Vodafone

UTE
Telefònica

Valoració
Els perfils s’adeqüen i es dediquen a l'esquema de servei
proposat. L'equip de tècnics del CSV estarà a CTTI sense
especificar quines franges de cobertura, la resta d'integrants
fins un total de 6 estaran dedicats al 100% del servei i les
instal·lacions dedicades amb 6 tècnics es faran sota
demanda.
Els recursos que facilita UTE Telefònica pel servei són els
adequats i s'ajusten a les necessitats . D'aquests molts no
son dedicats (dedicacions parcials), sense especificar a
quines franges de servei donaran cobertura.

Valoració
tècnica

4,50

4,00

Orange

Es descriu un elevat volum de tècnics (més de 200 recursos)
però donada la quantia queda clar que no estan assignats
exclusivament al servei, però no es concreta quins seran
dedicats o en quins % de dedicació tindran.
Les tasques de cada rol estan correctament descrites i
s'adapten a les necessitats del servei.

Conclusions

La oferta de Vodafone es força idònia en quan a recursos proposats i
dedicacions per les particularitats del servei, essent similar la de UTE
Telefònica, tot i que amb dedicacions menors a les capes de gestió per
part de UTE Telefònica, i per aquest motiu Vodafone obté la puntuació
més elevada.
La oferta d’Orange no concreta la quantitat de recursos dedicats o % de
dedicació de recursos compartits, i per aquest motiu obté la puntuació
més baixa.

2,50

1.6. Proposta del model de suport 24x7 (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà el grau de detall de com es cobreix el servei 24x7. En aquest sentit,
es donarà un pes important als mecanismes que garanteixin que es porta a terme
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independentment de les persones que presten habitualment el servei, el tipus de
suport que donen, els mecanismes de substitució del personal en vacances per
garantir el suport al servei, i l'adequació de la proposta a les característiques
particulars dels serveis.

Valoració
tècnica

Empresa

Valoració

Vodafone

Es detalla molt el model de suport 24x7, amb
procediments alineats, recursos dedicats,
guàrdies i sales de desbordament. Sense
aclarir si son en remot o presencials in situ.

1,50

UTE Telefònica

Es detalla força el model de suport 24x7
dedicat, es detallen els mecanismes per
garantir cobertures amb 3 suports
addicionals de presencia in situ.

1,60

Es detalla molt poc el model de suport, amb
escasses referencies
al suport
en
incidències 24x7.
Bàsicament defineix un sistema de guàrdies
amb accés telefònic i presencial en cas de
necessitat.

Orange

1,00

La oferta de Vodafone detalla molt els procediments i
personalització del suport 24x7 tot i que no acaba d'aclarir
si es presencial.
La oferta UTE Telefònica es similar per que afegeix uns
recursos addicionals de cobertura i suport dedicat in situ i
per aquest motiu té la puntuació més elevada.
Orange realitza poc detall de servei 24x7 i per aquest motiu
té la puntuació més baixa.

Conclusions

1.7. Proposta de millora de cobertura en certes zones pels perfils premium (fins un
màxim de 2 punts)
Es valorarà el grau de detall i concreció de la proposta d’implantació de solucions
innovadores per millorar la cobertura en aquelles zones o seus on hi hagi poca
cobertura pels perfils premium. En aquest sentit, es donarà un pes important a
l'adequació de la proposta a la realitat de la Generalitat, la facilitat d’adopció, la
possibilitat de mesura del seu grau d'implantació i la facilitat que aquesta mesura
pugui ser auditada pel CTTI.
Empresa

Vodafone

Valoració
La proposta es molt detallada i concreta, estableix 3
possibilitats d'equips de millora de cobertura adaptant-se a
les casuístiques i indicant per zones de perfils Premium i
VIPs que ho realitzarà per qualsevol zona a petició de CTTI.
No posa límit d'equips en el contracte.

Valoració
tècnica

2,00
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Empresa

UTE
Telefònica

Orange

Conclusions

Valoració

Valoració
tècnica

La proposta es molt detallada i concreta, ofereix diferents
solucions tècniques depenent de la necessitat i la ubicació.
Poden ser útils per seus petites o grans. L'oferta indica que
es farà proactivament als perfils VIPs, i quant sigui premium
nomes en les seus de Generalitat.
Orange no ha concretat cap proposta de millora en la seva
oferta.

1,00

0,00

Les ofertes de Vodafone i UTE Telefònica detallen els dispositius que
facilitaran depenent de la necessitat amb propostes de valor afegit.
Però UTE Telefònica indica que pels perfils premium només es farà en
seus Generalitat (no en zones), i Vodafone indica que ho realitzarà per
qualsevol zona a petició de CTTI. I per aquest motiu obté la puntuació
màxima.
Orange no presenta cap millora i per aquest motiu obté la puntuació més
baixa.

1.8. Proposta de millora excedent de dades (fins un màxim de 0,5 punts)
Es valorarà la presentació de mecanismes de gestió que permetin gestionar els
excedents de dades no consumits per un usuari d’un mes a un altre. En aquest
sentit, es donarà un pes important a l'adequació de la proposta a la realitat de la
Generalitat, la facilitat d’adopció, la possibilitat de mesura del seu grau
d'implantació i la facilitat que aquesta mesura pugui ser auditada pel CTTI.
Empresa

Valoració

Vodafone

Plantegen en detall mecanismes de gestió amb una eina per
consultar les dades sobrants i distribuir-les amb altres
usuaris.

UTE
Telefònica

L'oferta d'excedent de dades no entra en cap mena de detall
ni mecanisme de gestió. Justifica que no hi hauran talls de
servei respecte un consum elevat.

Valoració
tècnica

0,50

0,25

Fa referencia a una eina de gestió de consum.

Orange

La oferta no presenta un punt específic pel reaprofitament
de dades però sí que fa referència a l'eina de gestió de
consum. S'ofereix una renovació automàtica de abonaments
en roaming.

Conclusions

L'oferta de Vodafone és la única que proposa actuacions d'aportació de
valor significativa per l'aprofitament de dades sobrants. i per aquest motiu
té la puntuació màxima
UTE Telefònica i Orange, no defineixen clarament els mecanismes per
gestionar els excedents però si ofereixen eines de gestió de consum, i per
aquest motiu obtenen la puntuació més baixa.

0,25
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1.9. Proposta de millora d’enviament massiu de SMS (fins un màxim de 0,5 punts)
Es valorarà el grau de detall i concreció de la proposta d’implantació de solucions
innovadores per millorar el cabal d’enviament massiu de SMS des de la
plataforma. En aquest sentit, es donarà un pes important a l'adequació de la
proposta a la realitat de la Generalitat, la facilitat d’adopció, la possibilitat de
mesura del seu grau d'implantació i la facilitat que aquesta mesura pugui ser
auditada pel CTTI.
Empresa

Vodafone

Valoració
La proposta de Vodafone està molt detallada, en concret, la
plataforma permet personalitzar els enviaments amb l'afegit
de la certificació dels enviaments. Les funcionalitats de
l'aplicació permeten un gran ventall d'opcions i facilitats d'ús
que s’adeqüen a les necessitats de seguretat i robustesa.
Es detalla que es podria millorar el cabal d’enviament
massiu de SMS fins a 200 però no entra en detall en el
procés

Valoració
tècnica

0,25

La proposta està poc detallada, la proposta present una
plataforma específica MenTes:
UTE
Telefònica

Orange

Conclusions

Es detalla poc sobre les integracions en sistemes de la
Generalitat ni amb les particularitats tècniques de l’aplicació.
I proposa una millora per arribar fins a 100, però no entra en
el detall del procés de millora.
La proposta està poc detallada, cal destacar, la descripció
de l'eina de gestió i les característiques d'aquesta . No entra
en detall en les interaccions amb les aplicacions així com
amb la possibilitat de crear grups de gestió.Es detalla que
es podria millorar el cabal d’enviament massiu de SMS fins
a 100 però no entra en detall en el procés.

0,10

0,10

La oferta de Vodafone es la més detallada i ofereix més ampliació de
millora (fins 200), per això obté la puntuació més elevada. I UTE
Telefònica i Orange ofereixen una capacitat d’ampliació inferior ( fins a
100 ) i per aquest motiu tenen una puntuació més baixa.
Cap de les tres indica com realitzar aquesta millora que pot afectar a la
facilitat d’adopció de la millora.

2. Model de servei (fins un màxim de 6 punts)
2.1. Model organitzatiu (fins un màxim de 3 punts)
Es valorarà el grau de detall de l’organització proposada per a l’execució del
servei. En aquest sentit, es donarà un pes important a la proposta de distribució
dels recursos assignats a la direcció i govern del servei, en relació amb les
prestacions a realitzar, i l'adequació de la proposta a les característiques
particulars dels serveis.
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Valoració
tècnica

Empresa

Valoració

Vodafone

La proposta s'adequa molt correctament a les necessitats
del servei, identificant els recursos assignats exclusivament
al servei objecte d'aquesta licitació (20). És important
que resta obert a fer-lo créixer a requeriment de CTTI.
Ofereix prou detall en la descripció de rols, funcions i
tasques assignades. Ofereix disposar del centre de suport,
tant en dependències de CTTI com pròpies. Es troba a faltar
un nombre de tècnics de camp distribuïts pel territori per tal
d'assumir el servei presencial

2,50

UTE
Telefònica

La proposta ofereix molt bona adequació a les necessitats
del servei. Representa un gran desembarcament de
recursos (30). Aporta un model de prestació molt
industrialitzat i molta especialització dels recursos. En canvi,
es percep poca flexibilitat per adequar-se a possibles canvis
proposats per CTTI. Assigna recursos específics per a la
gestió de projectes com la transició o devolució, per no
afectar als dedicats a l'operació del dia a dia. També assigna
responsables específics a la gestió de la seguretat i la
qualitat. Per altra banda, cuida la proximitat al client, oferint
5 gestors de servei assignats als diversos departaments,
així com dos recursos específics d'atenció a l'usuari.
S'adjunta també els CV dels recursos proposats.

2,50

Orange

La proposta és apta i adequada al model de gestió de CTTI.
L'oferta concreta els recursos estructurals per a cada una de
les àrees funcionals de l'equip, des de l'operació a la
governança. Especifica el model de relació per a cada
responsable/director nominalment. Es troba a faltar el grau
de dedicació de cada recurs als serveis objecte d'aquest
contracte.

1,50

Conclusions

Tant l'oferta de la UTE Telefònica com la de Vodafone detallen
adequadament la organització i recursos, i per aquest motiu tenen la
puntuació més alta.
La proposta d’Orange no detalla clarament el grau de dedicació de cada
recurs als diferents serveis, per tant no queda clara la distribució i per
aquest motiu obté la puntuació més baixa.

2.2. Model de gestió del servei (fins un màxim de 3 punts)
Es valorarà el grau de detall i l’adequació del model de gestió del servei als
processos definits a l'apartat "Processos de gestió del servei" del Plec de
Prescripcions Tècniques.
Empresa

Valoració

Vodafone

La proposta es detalla i s'adequa correctament a les
necessitats del servei. Demostra un elevat coneixement del
model de gestió TIC de CTTI i assumeix les condicions del
plec incloent procediments, lliurables i integracions al model
TIC que es puguin sol·licitar en el futur. Denota per tant,
flexibilitat en el model de gestió. En canvi, el nivell de detall
en la descripció de cada procés és variable, podria ser

Valoració
tècnica

2,25
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Empresa

Valoració
tècnica

Valoració
superior en algun cas.

La proposta s'adequa correctament a les necessitats del
servei. Demostra un elevat coneixement del model de gestió
TIC de CTTI i assumeix les condicions del plec incloent
procediments, lliurables i integracions al model TIC que es
puguin sol·licitar en el futur. Denota per tant, flexibilitat en el
model de gestió. En canvi, el nivell de detall en la descripció
de cada procés és variable, podria ser superior en algun
cas.
UTE
Telefònica

La proposta és adequada i correctament detallada per a
l'objecte del contracte. Demostra un bon nivell de maduresa
en la gestió de processos. És de valorar que determina quin
és el rol responsable de cada procés.

2,50

Orange

La proposta assumeix tots els processos de gestió definits
al plec i mostra una correcta adequació al context de gestió
de serveis a CTTI. Però donant poc detall de tasques i
responsabilitats.

2,00

Conclusions

La proposta de la UTE Telefònica es la que millor detalla el model en cada
cas, els processos i els rols assignats.
La proposta de Vodafone es menys detallada que la de la UTE Telefònica
i la d’Orange es encara menys detallada i per aquest motiu obté la
puntuació mes baixa.
Sent les tres propostes adequades a les necessitats del plec.

3. Fases en la prestació del servei (fins un màxim de 6 punts)
3.1. Planificació de la transició dels serveis (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà la planificació de les fases de transició dels serveis (en què
s’identifiqui la priorització dels diferents serveis, i la relació amb altres
adjudicataris (altres lots del contracte, Nus corporatiu, entre d’altres). Es valorarà
amb menys puntuació aquelles planificacions de transició que es basin en
generalitats.
Valoració
tècnica

Empresa

Valoració

Vodafone

La proposta és molt adequada donat que aporta un
calendari detallat amb dates reals, afinant a una resolució
de dies, per a les tasques i subtasques de transició de cada
servei, especificant les dependències de cada etapa. La
proposta ofereix una reducció del calendari previst a 3
mesos .

2,00

UTE
Telefònica

La proposta és molt adequada donat que aporta un
calendari detallat amb dates reals, afinant a una resolució
de dies, per a les tasques i subtasques de transició de cada
servei, amb les seves particularitats i especificant les

2,00

Pàgina 18 de 28

Empresa

Valoració

Valoració
tècnica

dependències de cada etapa. És important el fet que no
oblida la importància d'una bona comunicació i coordinació,
tant amb el client com l'usuari final.

Orange

La proposta de la planificació de les fases de transició és
adequada doncs assumeix els requeriments del plec.
Enumera les tasques principals i aporta calendaris
específics per a cada servei. La planificació temporal de la
plataforma SMS en hores no es percep realista ( es
contradiu entre la durada de 2 mesos i la dedicació d'hores
en el cronograma ). En canvi, la realització de 3.000
portabilitats per setmana, evitant dilluns i divendres, és una
bona aproximació a la realitat del negoci. Es considera molt
adequat plantejar un Pla de Coordinació en un entorn
multiproveïdor com és el de CTTI.

Conclusions

Totes tres ofertes realitzen una planificació correcta de la transició, essent
les de Vodafone i UTE Telefònica més detallades i amb planificacions més
coherents i per aquests motius obtenen la puntuació màxima.
En canvi al proposta d’Orange es contradiu en alguns apartats (transició
plataforma de SMS) i per aquest motiu obté la puntuació més baixa.

1,50

3.2. Disseny de la fase de transició dels serveis i pla de gestió del canvi durant
aquesta fase (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà el grau de detall de l’organització proposada per a la transició dels
serveis. En aquest sentit, es donarà un pes important al dimensionament i la
distribució dels recursos assignats a la transició del servei, en relació amb les
tasques a realitzar, la proposta de pla de gestió del canvi per assegurar el mínim
impacte als usuaris, el grau en què la transició garanteixi la continuïtat dels
serveis sense cap mena d’interrupció.
Empresa

Valoració

Vodafone

La proposta és adequada al servei objecte de la licitació.
S'especifiquen els recursos de l'equip de projecte, ben
dimensionats i indicant els respectius perfils tècnics. Pel que
fa a la gestió del canvi, determina amb molt detall les
tasques tècniques, però manca detall de la gestió del
canvi en els processos de gestió TIC així com en els
organitzatius. Per exemple, manca detall del Pla de
Comunicació amb el client i usuaris.

Valoració
tècnica

1,50

La proposta és adequada al servei objecte de la licitació.
S'especifiquen els recursos de l'equip de projecte, ben
dimensionats i indicant els respectius perfils tècnics. Pel que
fa a la gestió del canvi, determina amb molt detall les
tasques tècniques, però manca detall de la gestió del
canvi en els processos de gestió TIC així com en els
organitzatius. Per exemple, manca detall del Pla de
Comunicació amb el client i usuaris.
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Valoració
tècnica

Empresa

Valoració

UTE
Telefònica

La proposta aporta un disseny força treballat, desglossant
les tasques a realitzar durant la planificació prèvia, execució,
test i control dels canvis. Posa prou èmfasi en garantir la
continuïtat del servei, abordant la gestió de riscos i
contingències preventivament. Detalla rols i responsabilitats
de cada persona, amb el seu grau de dedicació. La gestió
del canvi no oblida la importància d'implicar els clients i
usuaris, així com la importància de formar-los i gestionar les
seves expectatives del servei. Per això es valora
positivament la previsió d'uns plans de comunicació i de
formació específics per a cada audiència. També és molt
adequada la previsió d'eines i procediments que ajudin a la
validació final de cada transició de servei individual.

2,00

Orange

La proposta és adequada al servei objecte de la licitació.
Realitza una descripció general de fases i tasques de cada
servei i dels recursos assignats al projecte, tot i que podria
aportar més detall en algun punt, com ara el Pla de
Comunicació. Per altra banda, fa menció d'un procediment
de gestió d'incidències durant l'operació, que no és objecte
d'aquest apartat del plec (s'han de regir pel descrit al capítol
'Model de Servei').

1,25

Conclusions

Totes tres ofertes compleixen els requeriments mínims del plec, essent la
la UTE Telefònica la més detallada en alguns aspectes relacionats amb
la gestió del canvi en els processos de gestió TIC així com en els
organitzatius i per aquest motiu obté la puntuació màxima.
En canvi la de Orange es menys complerta, ja que mancaria detall en
alguns apartats com el Pla de comunicació, i per aquest motiu obté la
puntuació més baixa.

3.3. Pla de Devolució (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà la idoneïtat de la proposta de devolució en termes d’adequació als
objectius i als mitjans compromesos pels adjudicataris. Concretament es
considerarà la qualitat i composició de l’equip proposat per realitzar el procés de
devolució, la durada compromesa d’aquest equip així com la qualitat i
completesa de la informació lliurada al nou adjudicatari, de manera que
repercuteixi en un retorn dels serveis, d'una forma més eficaç, amb un termini
menor, i amb un millor coneixement per part del personal tècnic del nou
adjudicatari, la qual cosa implicarà una millor transició en la prestació dels serveis
i una mínima afectació d'aquests.
Empresa

Valoració

Vodafone

La proposta és molt adequada donat que assumeix la
continuïtat dels serveis i l'aplicació d'ANS durant la
devolució i es compromet a mantenir els mateixos recursos
operatius que durant la prestació ordinària del servei. Es fixa
termini màxim per lliurar la documentació de traspàs del
servei al proveïdor entrant.

Valoració
tècnica

2,00
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Valoració
tècnica

Empresa

Valoració

UTE
Telefònica

La proposta és força adequada per garantir una devolució
exitosa del servei. Especifica els tipus d'elements a retornar,
fixa un calendari detallat per setmanes i no oblida la
planificació prèvia amb el client. També Aporta recursos
addicionals anticipadament per afrontar les sessions
formatives de traspàs del coneixement sense afectar a
l'operativa diària. Altrament manifesta el compromís de
mantenir l'aplicació d'ANS i penalitzacions i de mantenir un
volum de recursos humans significatiu per garantir el
servei, que queda detallat a la proposta, però que és inferior
als dedicats en servei ordinari.

1,80

Orange

La proposta és adequada al servei objecte de la licitació,
doncs assumeix els requeriments del plec i l'aplicació d'ANS
durant tota aquesta etapa. Realitza una descripció de fases
i tasques principals. No especifica detall de recursos
destinats al projecte de devolució.

1,00

Conclusions

Totes tres ofertes compleixen els requeriments mínims del plec, essent
Vodafone la que entra en més detall en tots els aspectes, destacant la
proposta de mantenir el mateix numero de recursos en devolució que en
prestació ordinària (sent l’únic que ho garanteix), per aquest motiu obté la
puntuació més elevada. Orange obté la puntuació més baixa ja que no
detalla adequadament els recursos dedicats a la devolució.

4. Innovació (fins un màxim de 8 punts)
4.1. Projectes innovació 5G en desenvolupament a Catalunya (fins un màxim de
2 punts)
Es valorarà que el proveïdor disposi de projectes d’innovació en tecnologies 5G
en desenvolupament a Catalunya en el moment de la licitació, i en especial, si
aquests projectes es realitzen dins de la iniciativa 5GBarcelona.
Empresa

Vodafone

Valoració

El licitador exposa 8 projectes d’innovació relacionats
amb el 5G a Catalunya, 6 d'ells dins el 5G Barcelona.

Valoració
tècnica

2,00

UTE
Telefònica

El licitador exposa 6 projectes relacionats amb el 5G a
Catalunya.Un d'ells explícitament relacionats amb 5G
Barcelona.

1,75

Orange

La proposta descriu 5 projectes d'aplicació del Pre-5G/5G a
Catalunya. Identificant un dels projectes és de la mà del 5G
Barcelona (Openlab ).

1,50

Conclusions

Vodafone presenta més projectes dins del 5G Barcelona i per aquest
motiu té la màxima puntuació.
Orange obté la puntuació més baixa per que participa en menys projectes.
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4.2. Infraestructura 5G disponible per a experimentació (fins a un màxim de 2
punts)
Es valorarà que el proveïdor aporti equipament, espectre radioelèctric i infraestructura
que haurà d’estar disponible per a projectes d’innovació pre 5G i 5G que es realitzin amb
l’Administració. El licitador haurà de descriure el conjunt d’infraestructures aportades,
valorant-se que aquestes puguin ser transportables (desplegables a diferents parts del
territori) per poder utilitzar-se en diversos projectes de R+D+I i múltiples entorns (rural,
emergències, agricultura, etc.), garantint la màxima disponibilitat d’ús de la
infraestructura i del personal tècnic de suport per poder executar les proves
Aquesta infraestructura s’haurà d’aportar amb cessió d’ús a la iniciativa 5GBarcelona,
per tal que també pugui ser accessible per part dels centres de recerca que són
fundadors de la iniciativa.
Fins que no es disposin d’equipaments i terminals 5G comercials, es valorarà que es
pugui aportar infraestructura pre-comercial o entorns simulats 5G a partir
d’infraestructura 4G+.
Valoració
tècnica

Empresa

Valoració

Vodafone

El licitador es compromet a posar a disposició de la
Generalitat un mínim de tres equipaments pre-5G/5G.
Inclou un node ja desplegat a Barcelona i amb llicència
per operar. També es compromet a desplegar durant els
6 primers mesos del contracte d’un mínim de quinze (15)
nodes 5G NR NSA a la ciutat de Barcelona. Compromís
d'aportar un node transportable a disposició del CTTI, per
fer front a proves pilot que requereixin d’un desplegament
temporal a diferents indrets del territori.

2,00

UTE
Telefònica

El licitador ofereix un laboratori de proves a la ciutat de
Barcelona, amb tecnologies NB-IoT, LTE-M, que descriu
amb detall. Previsió de desplegar els primers nodes 5G a la
ciutat de Barcelona durant 2019, sense especificar quants.
Es compromet a cedir a CTTi fins a 20 terminals precomercials 5G de proves, quan estiguin disponibles. No
esmenta solucions de cobertura 5G desplegables

1,00

Orange

Conclusions

El licitador aporta tecnologia i cessió d'espectre a 2 clústers
de test en centres de recerca. No especifica disponibilitat
d'equipament 5G portable.

0,65

Vodafone es compromet explícitament a cedir 3 emplaçaments per a
proves 5G a la Generalitat. La resta de proveïdors no especifiquen que
cediran els seus equipaments (nodes) per a proves i es compromet a
desplegar almenys 15 nodes en 6 mesos a Barcelona, per aquests motius
obté la puntuació màxima.
La UTE Telefònica no concreta el nombre d'estacions a desplegar el 2019
i Orange no determina quan començarà a fer el desplegament de nodes
ni que els cedeixi a la iniciativa iniciativa 5GBarcelona per a proves per
aquests motius obtè la puntuació més baixa.
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4.3. Finançament i execució de projectes de R+D+I amb l’Administració (fins a un
màxim de 2 punts)
El proveïdor haurà de proposar un mínim de dos (2) projectes de recerca i/o
innovació amb la temàtica d’aplicació de tecnologies 5G, basant-se en la
potencial aplicació dels resultats del projecte a necessitats dels Departaments
de la Generalitat de Catalunya.
Per a realitzar aquests projectes, el proveïdor haurà de col·.laborar com a mínim
amb un centre de recerca TIC dels fundadors de la iniciativa 5GBarcelona.
La oferta del licitador haurà d’incloure la memòria d’actuació de cadascun
d’aquests projectes de R+D+I, amb els següents continguts mínims:
o
o
o
o
o
o

Objectius del projecte
Impacte del projecte en els Departaments de la Generalitat de Catalunya
Mesures per maximitzar l’impacte: comunicació, explotació…
Pla d’implementació: paquets de treball, tasques, entregues, duradació,
esforç (en persones mes per cada participant).
Descripció del pilot real.
Presentació dels col·laboradors, excel·lència i complementarietat.
Valoració
tècnica

Empresa

Valoració

Vodafone

El licitador descriu 6 projectes d'innovació directa a
l'administració pública (salut, cossos de seguretat, turísme,
transports). Descriu l'impacte en el negoci, esmenta
campanyes publicitàries per ampliar l'impacte i un breu pla
d'implantació. En 4 d'ells, fa esment de la inversió realitzada.

2,00

UTE
Telefònica

El licitador descriu 2 projectes d'innovació directa a
l'administració pública (cossos de seguretat, trànsit,
territori). Descriu l'impacte en el negoci, esmenta
campanyes publicitàries per ampliar l'impacte i un breu pla
d'implantació amb terminis d'execució. No esmenta la
inversió realitzada,

0,65

Orange

El licitador presenta dos projectes d'innovació relacionats
amb el 5G en àmbits com el turisme o la salut. Descriu els
casos d'ús i l'impacte en aquestes administracions. No
aporta dades de la inversió realitzada. Ofereix una solució
de BI que permet analitzar patrons de conducta dels usuaris
mòbils. Tot i ser molt interessant, no està directament
relacionada amb el 5G.

0,65

Conclusions

Vodafone presenta un nombre superior de projectes 5G d'aplicació directa
a l'administració pública (6 vs els 2 de les altres propostes), i realitza una
descripció dels continguts mínims molt més exhaustiva i per aquest motiu
té la puntuació més alta.
Ute Telefonica i Orange fan un descripció dels continguts dels projectes
menys detallada i per aquest motiu tenen la puntuació més baixa
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4.4. Proposta d’un projecte pilot de comunicacions unificades per a un col·lectiu
reduït d’usuaris (fins a un màxim de 2 punts)
Es valorarà el grau de detall i concreció de la proposat de projecte pilot per a la
implementació de les comunicacions unificades, basant-se en la potencial
aplicació dels resultats del projecte a necessitats dels Departaments de la
Generalitat de Catalunya.
Valoració
tècnica

Empresa

Valoració

Vodafone

La proposta és molt detallada i compleix els requeriments
d'aquest apartat. Descriu un pilot complert per a 50 usuaris
amb abast de CU al núvol, gestió de dispositius i integració
al Servei Integral de Veu de CTTI i client de correu. Es
descriuen tasques principals del pilot i durada temporal.

2,00

UTE
Telefònica

La proposta és molt detallada i concreta, proposant pilots
amb varies solucions diferents, de 3 mesos de durada cada
una. S'enumera la relació de tasques principals a realitzar
als pilots. Es contempla la integració amb altres serveis de
CTTI.

2,00

Orange

La proposta està correctament detallada i ofereix una prova
pilot amb una solució basada en centraleta al núvol,
terminals IP propis i aplicacions per a escriptori o mòbil. No
descriu com es portaria a terme al pilot ni en quins terminis.
No menciona si la solució és integrable amb altres serveis
mitjançant connectors.

1,50

Conclusions

Les propostes de Vodafone i UTE Telefónica són més detallades i
contemplen la integració amb altres serveis de CTTI. I per aquest motiu
tenen la puntuació més alta.

5. Subcontractació (fins un màxim de 2 punts)

5.1. Pla de subcontractació (fins un màxim de 1 punt)
La concreció dels mecanismes proposats pel licitador per potenciar la qualitat de
la subcontractació ( terminis de pagament i línies de treball d’eficiència de costos
de serveis propis) i potenciar les habilitats tècniques de l’empresa
subcontractada ( Pla de formació relacionat amb l’objecte contractual), en la
mesura que això assegura una major qualitat de prestació del servei objecte del
contracte.
Empresa

Vodafone

Valoració
A la seva oferta, Vodafone detalla els mecanismes per
potenciar la qualitat de la subcontractació d'una manera
concreta i precisa. Com per exemple seguiments operatius i
de gestió amb reunions mensuals presencial amb les
empreses subcontractades.

Valoració
tècnica

0,50

Els mecanismes per potenciar les habilitats tècniques de les
empreses subcontractades no queden prou detallats.
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Valoració
tècnica

Empresa

Valoració

UTE
Telefònica

UTE Telefònica inclou a la seva oferta diversos mecanismes
per potenciar la qualitat de la subcontractació i les habilitats
tècniques de les empreses subcontractades. Aquests
mecanismes estan descrits d'una manera concreta i precisa,
i s’adeqüen a les necessitats del CTTI. Per exemple
metodologia de treball Òptima Q, basada en la metodologia
Lean, i la relació dels principals comitès de seguiment amb
les empreses subcontractades: Comitè de Seguiment,
Quadre de Comandament, Pla de Facturació, i Pla
d’Auditoria.

1,00

Orange

El pla de subcontractació de la oferta d'Orange, descriu en
detall els mecanismes proposats per potenciar la qualitat de
la subcontractació, així com les habilitats tècniques de les
empreses subcontractades. La proposta s'adapta a les
necessitats de CTTI. Per exemple indiquen que es realitza
la selecció segons un procediment intern amb criteris de
qualitat establerts, i també els diferents comitès de
seguiment amb les empreses

1,00

Conclusions

Totes les empreses han entès i descrit correctament el pla de
subcontractació. La oferta de l'empresa Vodafone és la que obté una
puntuació menor perquè detalla molt poc quins mecanismes es proposen
per potenciar les habilitats tècniques de les empreses subcontractades.

5.2. Auditoria de la subcontractació (fins un màxim de 1 punt)
Es valorarà la facilitat d’auditoria, per part del CTTI, dels mecanismes proposats
al pla de subcontractació.
Valoració
tècnica

Empresa

Valoració

Vodafone

Vodafone proposa lliurar mensualment els informes de
seguiment de KPI per a que CTTI pugui auditar els
mecanismes i la qualitat dels serveis prestats per les
empreses subcontractades. Sense indicar la possibilitat
d'accedir a informació addicional ( informació origen dels
informes ).

0,50

UTE
Telefònica

La UTE Telefónica posa a disposició de CTTI informes per
fer els seguiments( molta varietat d’informes ),així com
accés a la informació necessària per tal de realitzar
auditories ( informació origen dels informes en un repositori
).

1,00

Orange

Indiquen que "L’ús per part d’Orange d’una eina d’orquestració
(basada en l’estàndard BPMN 2.0) permet assegurar i garantir la
capacitat de seguiment, control i qualitat dels serveis
subcontractats". No indiquen periodicitats de l'auditoria i indiquen
que "tota la informació d’activitat de les contractes circumscrites a
la gestió del servei del CTTI estaran disponibles per sol·licitar en
qualsevol moment que CTTI ho requereixi.

1,00
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Valoració
tècnica

Empresa

Valoració

Conclusions

Les propostes de totes les empreses faciliten l'auditoria dels mecanismes
proposats per potenciar la qualitat de la subcontractació. Però la proposta
de la UTE Telefònica i Orange inclou l'accés a informació addicional (més
informes, repositori per accedir i/o qualsevol moment ) que fa que sigui
més fàcil l’auditoria i per aquest motiu obtenen la màxima puntuació.

5. Resum de la puntuació sobre B
Un cop analitzades les ofertes admeses, d’acord amb el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars i els criteris de valoració subjectiva establerts en el Plec de
Clàusules Administratives Particulars que regiran aquest contracte, les proposicions
presentades han obtingut les següents puntuacions parcials i totals:
Puntuació detallada:
Lot 3:
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2

Solució tècnica
·
Proposta de solució tècnica (fins un màxim de 8 punts)
·
Proposta de cobertura, connectivitat de la xarxa i integració amb
serveis (fins un màxim de 5 punts)
·
Proposta d’evolució dels serveis (fins un màxim de 2 punts)
·
Proposta del suport addicional al subministrament i configuració
de terminals (fins un màxim de 2 punts)
·
Proposta d'equip tècnic del personal adscrit al servei (fins un
màxim de 5 punts)
·
Proposta del model de suport 24x7 (fins un màxim de 2 punts)
·
Proposta de millora de cobertura en certes zones pels perfils
premium (fins un màxim de 2 punts)
·
Proposta de millora excedent de dades (fins un màxim de 0,5
punts)
·
Proposta de millora d’enviament massiu de SMS (fins un màxim
de 0,5 punts)
Model de servei

Puntuació
màxima

Vodafone

UTE
Orange
Telefonica

27,00
8,00

24,25

18,45

17,70

7,35

5,00

6,85

5,00

4,40

4,00

4,00

2,00

1,75

1,50

1,50

2,00

2,00

1,00

1,50

5,00

4,50

4,00

2,50

2,00

1,50

1,60

1,00

2,00

2,00

1,00

0,00

0,50

0,50

0,25

0,25

0,50

0,25

0,10

0,10

6,00

4,75

5,00

3,50

·
Model organitzatiu (fins un màxim de 3 punts)
·
Model de gestió del servei (fins un màxim de 3 punts)
Fases en la prestació del servei

3,00
3,00
6,00

2,50
2,25
5,50

2,50
2,50
5,80

1,50
2,00
3,75

·

2,00

2,00

2,00

1,50

2,00

1,50

2,00

1,25

2,00
8,00

2,00
8,00

1,80
6,25

1,00
4,65

2,00

2,00

1,75

1,50

2,00

2,00

1,50

1,00

2,00

2,00

1,00

0,65

2,00

2,00

2,00

1,50

Subcontractació

2,00

1,00

2,00

2,00

·
·

1,00
1,00

0,50
0,50

1,00
1,00

1,00
1,00

49,00

43,50

37,50

31,60

Planificació de la transició dels serveis (fins un màxim de 2 punts)

·
Disseny de la fase de transició dels serveis i pla de gestió del
canvi durant aquesta fase (fins un màxim de 2 punts)
·
Pla de Devolució (fins un màxim de 2 punts)
Innovació
·
Projectes innovació 5G en desenvolupament a Catalunya (fins un
màxim de 2 punts)
·
Infraestructura 5G disponible per a experimentació (fins a un
màxim 2 punt)
·
Finançament i execució de projectes de R+D+I amb
l’Administració (fins a un màxim 2 punt)
·
Proposta d’un projecte pilot de comunicacions unificades per a
un col·lectiu reduït d’usuaris (fins a un màxim de 2 punts)

Pla de subcontractació (fins un màxim de 1 punt)
Auditoria de la subcontractació (fins un màxim de 1 punt)

TOTAL

Taula resum 1 – Valoració tècnica
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Puntuació
Màxima

Orange

6,00

18,45
5,00

17,70
3,50

6,00

5,50

5,80

3,75

8,00
2,00

8,00
1,00
43,50

6,25
2,00
37,50

4,65
2,00
31,60

27,00

Model de servei
Fases en la prestació del
servei
Innovació

49,00

TOTALS

UTE
Telefònica

24,25
4,75

Solució tècnica

Subcontractació

Vodafone

D’acord amb l’establert a l’Annex 4 del PCAP de Criteris d’adjudicació per a cadascun
dels criteris subjectius, una vegada determinada la puntuació tècnica de l’apartat
s’aplicarà la següent fórmula de manera que l’oferta tècnica amb la millor valoració
obtindrà la màxima puntuació de l’apartat (tots els punts) i l’oferta que obté valoració
zero mantindrà els zero punts:

𝑃𝑜𝑝 = 𝑃 ×

𝑉𝑇𝑜𝑝
𝑉𝑇𝑚𝑣

On:





Pop és la puntuació de l’apartat per a l’oferta a valorar.
P és la puntuació màxima de l’apartat.
VTop és la valoració tècnica de l’apartat per a l’oferta que es puntua.
VTmv és la valoració tècnica de l’apartat amb millor valoració.

De l’aplicació d’aquesta fórmula s’obté la següent puntuació final:
Taula resum 2 – Valoració tècnica amb la fórmula aplicada
Puntuació
Màxima
Solució tècnica
Model de servei
Fases en la prestació del
servei
Innovació
Subcontractació
TOTALS

Vodafone

UTE
Telefònica

Orange

27,00
6,00

23,88
5,70

19,14
6,00

19,25
4,20

6,00
8,00
2,00
49,00

5,50
8,00
1,00
44,08

5,80
6,05
2,00
38,99

3,75
4,65
2,00
33,85

Per tant, es trasllada a la Mesa de contractació que les puntuacions de les propostes
valorades són les detallades en el quadre anterior.
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