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 2
(exp. CTTI-2018-104 lot 2)

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 LOT2- Numeració especial.

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

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 28 punts)
1.1. Proposta d’estructura de la xarxa, pel que fa al disseny de la configuració de la
infraestructura, arquitectura, protocols d’encaminament de trucades i plans de
recuperació (fins un màxim de 6 punts)
Es valorarà el grau de detall del disseny en la configuració de la infraestructura,
arquitectura, protocols d’encaminament de trucades i plans de recuperació, que
maximitzi la disponibilitat dels serveis i minimitzi l’afectació d’una incidència.
1.2. Proposta d’arquitectura d’accés els centres, pel que fa al disseny de la
configuració de l’arquitectura, d’accés a cadascun dels centres dels diferents
serveis a prestar (fins un màxim de 6 punts)
Es valorarà el grau de detall del disseny en la configuració de l’arquitectura
d’accés a cadascun dels centres, que maximitzi la disponibilitat dels serveis i
minimitzi l’afectació d’una incidència.
1.3. Eines d’administració i monitorització (fins un màxim de 4 punts)
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.
1.4. 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.
1.5. Proposta del model de suport 24x7 (fins un màxim de 5 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
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.
1.6. 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.
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
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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.
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 4 punts)
4.1. Proposta tècnica d’implantació de solucions innovadores per
telefòniques XDSI tradicionals (fins un màxim de 2 punts)

a les xarxes

Es valorarà el grau de detall i concreció de la proposta d’implantació de solucions
innovadores per tal d’evolucionar tecnològicament les xarxes telefòniques XDSI
tradicionals per tal de prestar aquest servei sobre xarxes amb tecnologia IP. 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.
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4.2. Proposta d’un projecte pilot per un servei de call center cloud (fins a un màxim
de 2 punts)
Es valorarà el grau de detall i concreció en la proposta aportada per a la
realització d’un projecte pilot per a la implantació de la solució d’un servei call
center pel sistema de gestió de trucades entrants i les capacitats del servei per
generar trucades sortints.

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.

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 28 punts)
1.1. Proposta tècnica dels serveis (fins un màxim de 6 punts)
Proposta d’estructura de la xarxa, pel que fa al disseny de la configuració de la
infraestructura, arquitectura, protocols d’encaminament de trucades i plans de
recuperació (fins un màxim de 6 punts)
Es valorarà el grau de detall del disseny en la configuració de la infraestructura,
arquitectura, protocols d’encaminament de trucades i plans de recuperació, que
maximitzi la disponibilitat dels serveis i minimitzi l’afectació d’una incidència
Empresa

Valoració

Vodafone

Vodafone presenta la xarxa, dissenyada sota criteris de
garantia de l'alta disponibilitat, disposant d'una xarxa troncal
i d'accés amb alta disponibilitat.

Valoració
tècnica
3,75
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Empresa

Valoració

Valoració
tècnica

Es descriuen de manera general possibilitats de
configuració d'encaminament de trucades, basades en les
prestacions de la Xarxa intel·ligent, sense detallar-ne les
configuracions proposades cas a cas.
No es descriu un pla de recuperació detallat cas a cas, sinó
que el mateix es basa en el disseny de xarxa redundant i les
infraestructures de xarxa definides de manera general.
UTE Telefónica presenta una estructura de xarxa altament
mallada amb una important redundància detallant la xarxa
nodal per a cadascuna de les 4 províncies.

UTE
Telefònica

Addicionalment presenta una arquitectura basada en
diferents tecnologies en totes les capes de xarxa
(transmissió, commutació i xarxa intel·ligent) per garantir
una alta disponibilitat de la xarxa, fent una descripció
detallada dels mecanismes implementats per a garantir l'alta
disponibilitat.

5,85

Es fa una descripció detallada dels protocols
d'encaminament a configurar a cadascun dels centres, fent
un tractament específic per al número 112 per facilitar-ne la
gestió de repartiment flexible de trucades entre els dos
centres de gestió d'emergències receptors de les mateixes.
Es detalla centre a centre el pla de recuperació en base a
les infraestructures troncals i addicionals de cadascun dels
centres receptors.

Conclusions

La proposta de la UTE Telefónica presenta un nivell de detall superior,
exposant de manera més complerta les infraestructures que donaran
suport als serveis objectes del contracte, i també detalla més clarament
els protocols d'alta disponibilitat i els plans de recuperació i per aquest
motiu té la puntuació més alta.
Tanmateix, la proposta de Vodafone es basa més en conceptes
generalistes de xarxa sense entrar en detall com es fa a la proposta de la
UTE Telefónica en quins elements de la infraestructura de xarxa són els
que garanteixen l'alta disponibilitat dels serveis crítics sol·licitats.

1.2. Proposta d’arquitectura d’accés els centres, pel que fa al disseny de la
configuració de l’arquitectura, d’accés a cadascun dels centres dels diferents
serveis a prestar (fins un màxim de 6 punts)
Es valorarà el grau de detall del disseny en la configuració de l’arquitectura
d’accés a cadascun dels centres, que maximitzi la disponibilitat dels serveis i
minimitzi l’afectació d’una incidència
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Valoració
tècnica

Empresa

Valoració

Vodafone

Es descriu de manera detallada la xarxa d'accés, basada en
xarxa de fibra pròpia, detallant-ne el recorregut de les
escomeses diferenciades, fins a dues centrals diferenciades
de l'operador (a Excepció de la ubicació de Bellaterra).
Pels accessos analògics emprats com emergència
proposen assumir la titularitat dels actuals, resultant-ne una
solució tècnicament equivalent a la situació actual, tot i que
al no ser pròpia en el detall de la proposta no es garanteix la
mínima afectació en ca d’incidència.
Descripció de l'equipament genèrica.

5,00

UTE
Telefònica

Es descriu de manera detallada l'arquitectura d'accés a
cadascuna de les ubicacions, presentant xarxes d'accés
totalment diversificades amb escomeses no coincidents fins
a dues centrals diferenciades de l'operador (a Excepció de
la ubicació de Bellaterra), no presentant-ne els recorreguts
al·legant motius de seguretat.
Es detalla de manera exhaustiva l'equipament que es dotarà
cadascun dels accessos i com s'ha dissenyat l'alta
disponibilitat de la xarxa d'accés.

5,25

Conclusions

Ambdues propostes descriuen detalladament i de manera semblant els
dissenys, que compleixen els requeriments de redundància i diversificació
de la infraestructura d'accés als centres, presentant l'oferta de Telefónica
un nivell de detall superior en quan a les característiques tècniques de
l'equipament que s'instal·larà per a prestar en servei a les seus. I per
aquest motiu obté la puntuació més alta.

1.3. Eines d’administració i monitorització (fins un màxim de 4 punts)
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

Valoració
tècnica

Es proposa l'eina de gestió generalista per als serveis de
xarxa intel·ligent, amb possibilitat de configurar el
comportament dels serveis 900 i obtenció d'estadístiques
poc orientades al servei específic del contracte.
Vodafone

UTE
Telefònica

Es proposa l'eina de monitorització SAURON posant-la a
disposició dels grups de gestió de Vodafone. La supervisió
de xarxa es distribueix segons l'impacte dels incidents, si
tenen afectació a servei o no, no creant cap grup específic
de supervisió pels serveis objectes del contracte.
Es proposen les eines d'autogestió via Web que es posa a
disposició del Service Manager de Telefónica, des de la qual
es poden fer configuracions bàsiques i extreure informes de
la numeració de Xarxa intel·ligent associada al servei.

2,00

2,50

L'administració de la xarxa es centralitza en el Centre
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Empresa

Valoració

Valoració
tècnica

nacional d'Explotació de Xarxa Intel·ligent de Telefònica,
proposant-se les eines necessàries per dur a terme aquesta
tasca que inclou una eina de generació d’avisos en cas de
caiguda dels serveis.
S'inclouen les infraestructures d'accés al servei dins del plan
protege corporatiu que monitora de manera proactiva per a
la detecció d'incidències i agilitar els protocols de resolució,
sent un pla general de Telefònica per infraestructures
crítiques no proposant cap grup específic de supervisió pels
serveis objecte del contracte.

Conclusions

Les dues ofertes proposen eines d'administració i gestió genèriques de
xarxa, sense presentar cap desenvolupament específic pels serveis
objectes del contracte. Les eines proposades pels 2 licitadors son similars,
i estan més orientades a la gestió dels números de xarxa intel·ligent que
a la seva monitorització, si bé la UTE Telefónica proposa una eina de
generació d'avisos en cas de caiguda dels serveis amb funcionalitats
limitades, i per aquest motiu obté una puntuació més elevada.

1.4. 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

Valoració

Vodafone

Les propostes d'evolució de Vodafone tenen poc detall, i es
centre en la migració de serveis a IP amb funcions de
centraleta al núvol, i l'ús de centraletes de telefonia mòbil
com a contingència. I tenen poques referencies a l’adaptació
a criteris d’usabilitat.

Valoració
tècnica

1,00

La proposta de Telefònica està correctament detallada.
Es proposa una possible evolució del servei basada en la
incorporació de tecnologia IP a la interfície d'accés

UTE
Telefònica

Es proposa l'estudi de l'evolució dels accessos proposat de
xarxa de coure cap a accessos de fibra amb la visió de
l'evolució de la infraestructura de xarxa de la que s'està
eliminant el coure a mig/llarg termini.
Es proposa la incorporació com a contingència de servei
Corporate IP Mobile basat en la xarxa d'accés de telefonia
mòbil.

1,60

Es dona visibilitat de road map d'evolució de serveis de
xarxa intel·ligent (per exemple prestacions d'IVR o
reconeixement de veu) que es podran incorporar al servei
prestat.
Es proposa una nova eina de reporting (Luca Comms) per
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Empresa

Valoració

Valoració
tècnica

tal d'obtenir informació de negoci a partir de patrons de
tràfic.
I tenen poques referencies a l’adaptació a criteris
d’usabilitat.

Conclusions

L'oferta de Vodafone presenta evolucions bàsicament orientades a la
millora de la disponibilitat d'un únic servei.
L'oferta de UTE Telefónica està més detallada i destaca per a proposar
un pilot per tal d'incorporar la tecnologia IP per a la prestació de serveis
de numeració especial.
Fer èmfasi a l'eina Luca Comms proposada per la UTE Telefónica que pot
permetre l'obtenció de dades de valor pel negoci a partir de l'estudi de les
trucades rebudes als centres de gestió d'emergències. Per aquests motiu
la oferta de la UTE Telefònica obté la puntuació més alta.

1.5. Proposta del model de suport 24x7 (fins un màxim de 5 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
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.

Empresa

Valoració

Valoració
tècnica

Es detalla adequadament que es garanteix l'atenció 24x7
tant amb recursos propis com partners involucrats en la
prestació del servei.
Vodafone

UTE
Telefònica

Es proposa un suport 24x7 amb tècnics de guàrdia (no
queda clar si presencials), només per incidències greus i
urgents, i d'usuaris VIP. Condiciona l'activació del suport a
mecanismes de comunicació diferents de les eines de gestió
del servei, cosa que es menys idoni per les característiques
del servei.
Es proposa un pla detallat per tal de garantir la prestació del
servei 24x7, detallant-ne la disponibilitat dels diferents
membres de l'equip implicats, responsabilitat de cadascun
d'ells, així com es garanteix tant la prestació del servei, com
la presència física 24x7 entrant en detalls com el
solapament entre torns dels responsables de la operació del
servei. Dels membres que no disposen d'un rol en l'operació
del servei, si que se'n garanteix una disponibilitat 24x7 en
cas d'incidència del servei.

2,50

5,00

També es posen a disposició del contracte els centres de
suport 24x7 tant de Telefónica com de les seves empreses
col·laboradores.
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Valoració
tècnica

Empresa

Valoració

Conclusions

La proposta de Telefónica descriu de manera més detallada i precisa
quins són els mecanismes que s'habiliten per a garantir l'atenció 24x7 dels
serveis que requereixen aquest horari de suport, cobrint els requeriments
de forma presencial, i seguint el model de gestió establert més clarament
que garanteixen més clarament que es porta a terme independentment de
les persones que presten habitualment el servei i per aquest motiu obté la
puntuació màxima.

1.6. 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

Valoració

Valoració
tècnica

Es proposa un equip tècnic de 13 membres, l'experiència i
skills dels quals són adequats i idonis per les tasques a
desenvolupar
Vodafone

No es detalla la dedicació de cadascun dels recursos al
contracte. Queda poc detallada la identificació dels recursos
sol·licitats de suport a Departaments.

2,50

Es proposa un equip de 32 membres detallant-ne la
dedicació de cadascun d'ells, resultant-ne una forquilla
d'entre 6,95 i 8,85 FTE (Força de Treball Equivalent a temps
complet).
UTE
Telefònica

Identificant clarament la dedicació de perfils de suport als
departaments.(4 service managers departamentals )

4,50

Tant el coneixement i les aptituds dels membres de l'equip
es consideren adequades i idonies per a garantir la prestació
del servei.

Conclusions

Telefónica presenta un pla d'organització de recursos molt més treballat,
amb una definició molt més exhaustiva de la dedicació de cadascun dels
recursos en cadascuna de les fases del contracte.
En quan a la idoneïtat dels recursos les dues propostes són semblants,
encara que el nombre de recursos de la proposta de Telefónica es
considera més adequada
Per aquests motius obté la puntuació més alta,

2. Model de servei (fins un màxim de 6 punts)
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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

Empresa

Vodafone

UTE
Telefònica

Conclusions

Valoració
El model organitzatiu està detallat correctament, tot i que
podria concretar més el nivell de dedicació.
La proposta de distribució de recursos assignats a la
direcció i govern del servei és adequada als requeriments
del plec, ja que identifica cada perfil i les funcions que
realitzarien, però no diferencia específicament quines son
de direcció i govern de servei de direcció.
L'adequació de la proposta a les característiques del servei
és correcta, sense aprofundir en les particularitats que
implica l'eix departamental en els serveis.
El model organitzatiu es molt detallat, concretant les
responsabilitats, els rols i el nivell de dedicació del diferents
perfils.
La proposta de distribució de recursos assignats a la
direcció i govern del servei és molt adequada als
requeriments del plec, ja que identifica cada perfil i les
funcions que realitzarien de direcció i govern del servei i el
creuament amb les diferents funcions de CTTI
La proposta d’adaptació a les característiques del servei és
totalment adequada a les necessitats del CTTI i aprofundeix
en les particularitats que implica l'eix departamental en els
serveis.

Valoració
tècnica

2,00

2,80

El model de gestió del servei proposat per totes les empreses presenta
un nivell de detall i adequació suficient als processos definits en el Plec
de Prescripcions Tècniques. Addicionalment, UTE Telefònica detalla més
el model organitzatiu concretant més les responsabilitats, rols i el nivell de
dedicació i per aquest motiu obté la puntuació més alta.

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

El model de gestió del servei proposat presenta un nivell de
detall i adequació suficient als processos definits en el Plec
de Prescripcions Tècniques. Encara que detalla poc
l’adequació al model de gestió departamental demanat.

Valoració
tècnica

1,90
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Valoració
tècnica

Empresa

Valoració

UTE
Telefònica

El model de gestió del servei proposat presenta un nivell de
detall i adequació suficient als processos definits en el Plec
de Prescripcions Tècniques. Addicionalment, es proposa
una capa addicional de Processos Estratègics.

Conclusions

Totes les empreses han entès i descrit de forma suficient el model de
gestió del servei. L'oferta de la UTE Telefònica proposa una capa
addicional de Processos Estratègics que contribueix a reforçar l'Eix
Transversal i per aquest motiu ha obtingut la puntuació més elevada.

2,00

3. Fases en la prestació del servei (fins un màxim de 6 punts)

3.1. Planificació de la transició del servei (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.
Empresa

Vodafone

Valoració
Es mostra un alt nivell de detall en la planificació de les fases
de transició dels serveis, tenint en compte la complexitat
tècnica inherent a aquestes transformacions.

Valoració
tècnica

1,70

Encara que falta detall en la relació amb altres lots del
contracte.

UTE
Telefònica

Conclusions

Es mostra un alt nivell de detall en la planificació de les fases
de transició dels serveis, centrat en el canvi del model de
servei respecte l'existent actualment.

1,70

Encara que falta detall en la relació amb altres lots del
contracte.
Totes les empreses han entès i descrit de forma correcta la planificació de
les fases de transició.
Els dos obtenen la mateixa puntuació perquè identifiquen i detallen les
fases de la transició de forma molt similar.

3.2. Disseny de la fase de transició del servei 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.
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Empresa

Vodafone

Valoració
El dimensionament i la distribució de recursos assignats a la
transició del servei és molt adequat en relació amb les
tasques planificades.

Valoració
tècnica

1,50

El pla de gestió del canvi i de continuïtat dels serveis es
descriu de forma correcta.

UTE
Telefònica

Conclusions

El dimensionament i la distribució de recursos assignats a la
transició del servei és molt adequat i alineat amb les tasques
planificades.

1,50

El pla de gestió del canvi i de continuïtat dels serveis es
descriu de forma correcta.
Totes les empreses descriuen correctament el disseny de la fase de
transició i el pla de gestió del canvi sense diferències significatives.
Encara que podrien haver detallat més els plans de gestió del canvi, i per
aquest motiu no tenen la màxima puntuació.

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

Valoració
tècnica

La composició i la qualitat de l'equip per realitzar el procés
de devolució no es descriu en detall.
Vodafone

UTE
Telefònica

La qualitat i completesa de la informació que es proposa
lliurar és adequada per efectuar el retorn dels serveis.
La composició de l'equip proposat per realitzar el procés de
devolució es manté durant tot el procés amb un volum
estimat de 6,99 FTE. Tant la composició com la qualitat de
l'equip proposat es considera molt adequada.

0,90

1,50

La qualitat i completesa de la informació que es proposa
lliurar és adequada per efectuar el retorn dels serveis.

Conclusions

Totes les empreses descriuen correctament el pla de devolució, tot i que
en el cas de Vodafone no es descriu en detall l'equip ni la seva qualitat, i
per aquest motiu té la puntuació més baixa.
L'oferta de la UTE Telefònica presenta un millor dimensionament dels
recursos assignats al pla de devolució. I per aquest motiu obté la
puntuació més alta.
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4. Innovació (fins un màxim de 4punts)

4.1. Proposta tècnica d’implantació de solucions innovadores per a les xarxes
telefòniques XDSI tradicionals (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà el grau de detall i concreció de la proposta d’implantació de
solucions innovadores per tal d’evolucionar tecnològicament les xarxes
telefòniques XDSI tradicionals per tal de prestar aquest servei sobre
xarxes amb tecnologia IP. 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

La proposta tot i que compleix els requeriments, es una
proposta molt genèrica i poc detallada, basada en la
implantació de serveis de veu al núvol generalistes ja
implantats de l'operador poc orientats a la gestió de trucades
per a serveis d'emergències. I no es fa referència a les
especificitats de cadascuna de les ubicacions on s'ha de
prestar el servei.

UTE
Telefònica

Es fa una proposta detallada i concreta per tal de migrar
l'actual tecnologia XDSI dels accessos de veu a tecnologia
IP. La proposta concreta cabdals, dimensionament i
configuracions a realitzar per tal de garantir l'alta
disponibilitat seu a seu.

Valoració
tècnica

0,50

1,75

Es proposa planificar la migració en base a la criticitat dels
serveis iniciant la mateixa per aquells que es considerin
menys crítics.

Conclusions

La proposta de la UTE Telefónica obté la puntuació més alta perquè
proposa un pla més concret i detallat de com abordar l'evolució de la
tecnologia XDSI actualment implantada al servei, mentre que la proposta
de Vodafone es queda en un terreny més generalista, amb descripcions
genèriques de solucions de possible implantació.

4.2. Proposta d’un projecte pilot per un servei de call center cloud (fins a un
màxim de 2 punts)
Es valorarà el grau de detall i concreció en la proposta aportada per a la
realització d’un projecte pilot per a la implantació de la solució d’un servei
call center pel sistema de gestió de trucades entrants i les capacitats del
servei per generar trucades sortints..
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Empresa

Valoració

Valoració
tècnica

Descripció del servei de call center al cloud generalista
sense adaptació a les especificats de servei de la
Generalitat.
Vodafone

Proposta de pilot de 2 mesos a una seu (a determinar pel
CTTI) amb un pla de projecte molt general sense entrar al
detall.

0,25

Pilot proposat en dues fases, una primera de caire intern de
gestió CTTI (SAU) i una segona amb el servei 061, tot i que
es posa a consideració del CTTI la idoneïtat de la ubicació.
Pilot de fins a 20 agents i 2 supervisors.
UTE
Telefònica

Es fa una descripció detallada i complerta de planificació,
recursos, aspectes a considerar, requeriments, definició
informes, formacions necessàries i dona context de
visualització de pilot com a implantació en primera instància
en forma de pla de recuperació de desastres.

2,00

S'introdueixen conceptes com garantia de la disponibilitat en
la plataforma objecte del pilot.

Conclusions

El pilot proposat per Vodafone és de poc abast i la proposta és poc
concreta i no surt d'un pla general sense entrar a detallar ni recursos ni
planificació del pilot.
Per contra la proposta de la UTE Telefónica és concreta, complerta i
detallada, tant en aspectes d'implantació, com de recursos i descripció de
les funcionalitats que serien d'interès per a la implementació de la solució
de call center al núvol als serveis objecte del contracte, per aquest motiu
obté la màxima puntuació.

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.

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.

1,00

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) facilitant
realitzar les auditories.

1,00

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 inclou l'accés a informació addicional (més informes
i repositori per accedir) que fa que sigui més fàcil l’auditoria i per aquest
motiu obté 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:
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Lot 2:
1

Solució tècnica (fins un màxim de 28 punts)

1.1 Proposta d’estructura de la xarxa, pel que fa al disseny de la
configuració de la infraestructura, arquitectura, protocols
d’encaminament de trucades i plans de recuperació (fins un
màxim de 6 punts)
1.2

Proposta d’arquitectura d’accés els centres, pel que fa al
disseny de la configuració de l’arquitectura, d’accés a
cadascun dels centres dels diferents serveis a prestar

1.3 Eines d’administració i monitorització (fins un màxim de 4
punts)
1.4 Proposta d’evolució dels serveis (fins un màxim de 2 punts)
1.5
Proposta del model de suport 24x7 (fins un màxim de 5 punts)
1.6 Proposta d'equip tècnic del personal adscrit al servei (fins un
màxim de 5 punts)
2

Model de servei

2.1 ·
Model organitzatiu (fins un màxim de 3 punts)
2.2 ·
Model de gestió del servei (fins un màxim de 3 punt)
3 Fases en la prestació del servei
3.1 ·
Planificació de la transició dels serveis (fins un màxim
de 2 punts)
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)
3.3 ·
Pla de Devolució (fins un màxim de 2 punts)
4 Innovació
4.1 ·
Proposta tècnica d’implantació de solucions
innovadores per a les xarxes telefòniques XDSI tradicionals
(fins un màxim de 2 punts)
4.2 ·
Proposta d’un projecte pilot per un servei de call center
cloud (fins a un màxim de 2 punts)
5
Subcontractació
5.1 ·
Pla de subcontractació (fins un màxim de 1 punt)
5.2 ·
Auditoria de la subcontractació (fins un màxim de 1
punt)

TOTAL

Puntuació
màxima

Vodafone

UTE
Telefonica

28,00

16,75

24,70

6,00

3,75

5,85

6,00

5,00

5,25

4,00

2,00

2,50

2,00

1,00

1,60

5,00

2,50

5,00

5,00

2,50

4,50

6,00

3,90

4,80

3,00
3,00

2,00
1,90

2,80
2,00

6,00

4,10

4,70

2,00

1,70

1,70

2,00

1,50

1,50

2,00

0,90

1,50

4,00

0,75

3,75

2,00

0,50

1,75

2,00

0,25

2,00

2,00

1,00

2,00

1,00

0,50

1,00

1,00

0,50

1,00

46,00

26,50

39,95

Taula resum 1 – Valoració tècnica
Puntuació
Màxima

Vodafone

UTE
Telefónica

Model de servei

28,00
6,00

16,75
3,90

24,70
4,80

Fases en la prestació del
servei

6,00

4,10

4,70

4,00
2,00

0,75
1,00
26,50

3,75
2,00
39,95

Solució tècnica

Innovació
Subcontractació
TOTALS

46,00
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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
Telefonica

28,00
6,00

19,29
4,99

28,00
6,00

6,00

5,20

6,00

4,00
2,00
46,00

0,82
1,00
31,30

4,00
2,00
46,00

Per tant, es trasllada a la Mesa de contractació que les puntuacions de les propostes
valorades són les detallades en el quadre anterior.
Valentí Arroyo Peña
Director d’Aprovisionament i Seguiment
de la Contractació del CTTI
Xavier Flores
Gestor d’Infraestructures TIC del CTTI

Carles Salvadó
Cap del Servei de Telecomunicacions de
la Direcció General de Comunicacions
Electròniques
Manel Peña
Director d’Àrea TIC del Departament de
Justícia

Toni Vargas
Gestor de Serveis TIC del CTTI
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