ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ – OBERTURA SOBRES A I B I
DETERMINACIÓ DE LA PROPOSICIÓ MÉS AVANTATJOSA

EXPEDIENT I NOM CONTRACTE: 2020/3271 – Subministrament, instal·lació,
servei i manteniment tècnic d’una nova xarxa de comunicació sense fils amb
fins educatius pel municipi de Ripollet.
TRAMITACIÓ: Urgent
DIARIS PUBLICACIÓ LICITACIÓ: Perfil del Contractant, 17 d’agost de 2020.
A la casa consistorial de l’Ajuntament de Ripollet, essent les 12.00 hores del dia
27 d’agost de 2020, s’ha reunit la Mesa de Contractació per tal de procedir a
obertura i qualificació de la documentació que conté el sobre A (documentació
administrativa), per a l’adjudicació del contracte ressenyat.
La Mesa de contractació està integrada pel president de la Mesa, Sr. José M.
Osuna López, i pels següents vocals:
El senyor Emiliano Mora Labrada, secretari accidental, vocal de la Mesa.
La senyora Neus Comas Pinto, interventora acctal., vocal de la Mesa.
La senyora Marta Gili Lorente, coordinadora de l’àmbit de Drets Socials, vocal de
la mesa.
La senyora Ana M.Ruiz Grillo, secretària de la Mesa.
Obert l’acte per la Presidència es procedeix a l’obertura i qualificació del sobre A
de l’única oferta presentada en temps i forma pel licitador, que conté la
documentació administrativa expressada en l’art. 140 de la LCSP i en els Plecs de
clàusules administratives particulars del contracte que es licita.
Un cop efectuat l’examen de tota la documentació, la Mesa declara que l’única
proposició presentada és la següent:


Fone Comunicaciones SL, amb CIF B61011995, en data 24 d’agost de 2020, i
amb número de registre d’entrada ENTRA-2020-11139: es comprova que
consta tota la documentació sol·licitada, declarant-se l’admissió de la seva
proposició.

A continuació es procedeix a l’obertura i qualificació del sobre B i a donar lectura
de la proposició presentada en temps i forma pel licitador, que conté la proposició
econòmica i la documentació acreditativa dels criteris d’adjudicació avaluables de
forma automàtica, expressada al PCAP del contracte que es licita.
acta obertura sobres A i B i determinació OEMA.docx.doc
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Acte seguit, es procedeix a la valoració de l’única oferta presentada que, en
aplicació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, contingut a la
clàusula 12 del PCAP, obté la següent puntuació:

CONCEPTE

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

PUNTUACIÓ
“FONE
COMUNICACIONES,
S.L.”

1.- Valoració del desplegament de la xarxa: Es
valorarà d’acord amb un informe/proposta que
servirà de guia pel desplegament de la -fase Adel PPT, conforme al següent barem de
puntuació:

30 punts

0 punts (la proposta
ofereix tecnologia no
cablejada en la
troncal)

25 punts

25 punts (puntuació
màxima per ser
l’única oferta
presentada, amb una
proposta econòmica
de 84.891,84 €)

10 punts

8 punts (l’empresa
ofereix un total de 5

30 punts - Si el desplegament és totalment cablejat
amb línies de fibra/coure de fins a 10Gbps fins els
punts d’accés d’usuari.
15 punts – Si el desplegament és una solució mixta
basada en una xarxa troncal cablejada fins a 10Gbps i
extensions amb radioenllaços PMP (Punt-MultiPunt) o altres tecnologies sense fils que no afectin al
rendiment ni a l’amplada de banda d’usuari final.
0 punts – Si el desplegament no inclou una xarxa
troncal d’alta velocitat (10Gbps) cablejada o sensefils o si es fa servir tecnologies MESH per a l’extensió
de la xarxa fins l’AP d’usuari final.
2.- Millora Valoració econòmica
Es valorarà amb zero punts el preu de licitació i amb
25 punts l’oferta econòmica més avantatjosa.
La fórmula que s’aplica per valorar el preu és la
següent:
Punts=(A-Nn)x P/ (A-B)
A=Preu de sortida
B=Preu de la proposició més econòmica
Nn=Preu de les diferents ofertes
P=Puntuació màxima que es dóna a la millor proposta:
25 punts

3.- Millora en l’amplada de banda total. Exigida
1,2Gbps.
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Gbps, és a dir, una
millora de 3,8 Gbps)

Es valorarà amb 2 punts cada 1Gbps extra fins un
màxim de 10 punts.
PUNTUACIÓ TOTAL

Màxima:
65 punts

33 PUNTS

Es detecta però, malgrat estar perfectament definida i concretada l’oferta
econòmica realitzada per l’empresa licitadora, un error material aritmètic en el
seu desglossament, per la qual cosa la Mesa de Contractació acorda proposar a
l’òrgan de contractació la sol·licitud a l’empresa de l’aclariment d’aquest
desglossament, la suma del qual haurà de coincidir exactament amb l’oferta
econòmica per ella realitzada.
Així mateix, atès que l’única oferta presentada compleix amb els condicionants
establerts als plecs, la Mesa de Contractació acorda proposar-la a la Junta de
Govern Local, com a òrgan de contractació en la present licitació, com a
adjudicatària del contracte de subministrament, instal·lació, servei i manteniment
tècnic d’una nova xarxa de comunicació sense fils amb fins educatius pel municipi
de Ripollet.
Es declara verbalment per part de tots els components de la mesa de contractació
que no existeix cap grau d’afinitat ni de consanguinitat amb l’únic licitador que
pugui dona indici a un conflicte d’interessos.
Es dóna per finalitzat l’acte a les 13:00 hores, del qual s’estén aquesta acta, que és
signada pels membres de la Mesa de contractació, del contingut de la qual, com a
secretària, dono fe.
Ripollet, a data de la signatura electrònica.
La secretària de la mesa,
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