Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació

Acta de la Mesa de comprovació dels requisits previs de les empreses licitadores
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

Import IVA Inclòs

Valor estimat
contracte s/IVA

Lots

Import licitació

IVA (21%)

Lot 1

25.540.800,00 €

5.363.568,00 €

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
D’acord amb l’article 14.2 del Decret 56/2009, de 7 d’abril, d’impuls i desenvolupament
dels mitjans electrònics en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, la present Mesa
es realitza per mitjans electrònics. En concret, utilitzant el correu electrònic com a mitjà
per a manifestar la voluntat dels membres de la mesa.

Data de convocatòria

Data: 26.10.2018
Lloc: CTTI
Membres de la Mesa de Contractació
Assistents
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Nom

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Xavier Milà Vidal

President

Director Serveis TIC

Cristina Tamarit Pulido

Secretària

Tècnica Formalització Contractual

Ingrid Caus Orriols

Vocal

Directora de Serveis Jurídics del CTTI

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

Ferran Compte Ruiz

Vocal

Gestor d’Infraestructures TIC del CTTI

Desenvolupament de la sessió
1. El President obre la sessió, i es procedeix al recompte de les diferents situacions
observades pels membres de la Mesa en la seva revisió de la documentació.
2. La Mesa observa que hi ha documents DEUC d’algunes de les empreses
proposades com a possibles subcontractistes que no estan correctament signats.
La Mesa acorda en benefici del procediment que els defectes de forma observats en
la documentació aportada pels possibles subcontractistes seran avaluats per la
Mesa en cas de resultar proposada com a adjudicatària l’empresa que presenta
l’oferta corresponent i un cop confirmi la seva proposta de subcontractació, atès que
la subcontractació prevista en fase de licitació no és de caràcter definitiu.
3. La Mesa acorda requerir a les empreses integrants de la UTE Telefónica per tal que
presentin el formulari de dades que acompanya a la declaració responsable del
model Annex 1.a) del PCAP de cadascuna de les empreses atès que no ha estat
presentat.
4. La Mesa fa constar que es detecta al darrer apartat de la pàg.15 del Document
europeu únic de contractació (DEUC) de l’empresa licitadora Vodafone España,
S.A.U. incongruència en la resposta referent a la confirmació de la declaració de
falsedat i ocultació de informació entre altres i acorda requerir aclariment al
respecte.
5. La Mesa observa que la proposta de subcontractació de la UTE Telefónica per a
cadascun dels lots supera el màxim permès en el PCAP, tot i que es pot interpretar
que la subcontractació proposada és relativa al percentatge de participació en la UTE
licitadora i que per tant si s’aplica aquest raonament la proposta de subcontractació si
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que respecta els màxims establerts. Per tant, la Mesa acorda sol·licitar aclariment de
la subcontractació proposada a nivell global de UTE per a cada lot separadament,
independentment de la correspondència a cada integrant.
6. La Mesa acorda requerir a les empreses interessades d’acord amb les
especificacions dels apartats anteriors atorgant un termini d’esmena de 3 dies.
Posteriorment es convocarà nova sessió per fer comprovació de les esmenes
aportades per les empreses, prèviament a l’obertura del sobre B.
Tanmateix la Mesa podrà 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

CPISR-1 C MARIA
CRISTINA
TAMARIT
PULIDO

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".
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