CTTI - Contractació administrativa

RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA
Contracte: Contracte administratiu

Tipus: Serveis

Expedient: CTTI-2018-104-L2-P1

Procediment: Pròrroga

Unitat promotora: Operacions
Títol: Pròrroga del servei de prestació i gestió de comunicacions de veu de la Generalitat
de Catalunya – Lot 2 Numeració especial.

CONTRACTE INICIAL CTTI-2018-104-L2
Empresa adjudicatària:
CIF adjudicatari:
Pressupost licitació:
Import adjudicació:

UTE TdE-TME-TSol XXVIII
U-88389986
Import base €
1.198.231,48

IVA €
251.628,61

Import total €
1.449.860,09

Termini d’execució:

Fins a l’import màxim de licitació i d’acord amb els preus
unitaris que desglossats a la clàusula tercera del contracte.
2 anys

Possibilitat de pròrroga:

Si, fins a dos anys addicionals.

Antecedents de fet
Vist que 28 de juny de 2019 es va formalitzar l’expedient, per ambdues parts, en relació
amb la prestació del servei esmentat i es fixava un termini d’execució de 2 anys, a
comptar des de la data de signatura del contracte.
Vist que als plecs es va preveure la possibilitat de pròrroga expressa, per acord
d’ambdues parts, abans de l’acabament del termini i per un període màxim de fins 2
anys.
Vist que la Direcció d’Operacions, en el seu informe justificatiu de 20 d’abril de 2021,
proposa la pròrroga de l’expedient de contractació esmentat per un període de 2 anys,
a comptar des del 28 de juny de 2021, i per un import màxim de 1.198.231,48 euros (IVA
exclòs), d’acord amb el previst al PCAP de la licitació, i desglossat segons els preus
unitaris que es detallen a l’annex d’aquesta resolució.
Vist l’escrit de la UTE TdE-TME-TSol XXVIII de data 31 de maig de 2021, de conformitat
amb la proposta del CTTI de data 11 de maig de 2021;
Vist l’informe de fiscalització de l’Òrgan de Control Intern del CTTI, emès en data 10 de
juny de 2021;
Fonaments de dret
Vist l’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP).
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En virtut de la competència que m’atribueix la legislació vigent i de les facultats que em
són conferides per delegació del Consell d’Administració en qualitat d’òrgan de
contractació, en el seu acord de 28 d’octubre de 2019.
I, en virtut de les facultats que em són conferides per delegació del Consell
d’Administració, en el seu acord de 16 de juny de 2020, pel que fa a les contractacions
d’abast superior a l’any natural.

RESOLC
Primer. Aprovar l’expedient de Pròrroga del servei de prestació i gestió de comunicacions
de veu de la Generalitat de Catalunya – Lot 2 Numeració especial, per un període de 2
anys, a comptar des del 28 de juny de 2021, i per un import màxim de 1.198.231,48 euros
(IVA exclòs), d’acord amb el previst al PCAP de la licitació, i desglossat segons els preus
unitaris detallats en l’Annex de la present resolució.
Segon. Notificar a la UTE TdE-TME-TSol XXVIII adjudicatària del contracte, la present
resolució.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
potestativament recurs de reposició, de conformitat amb allò que es preveu en els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte impugnat,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de la present resolució.
Alternativament, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb allò que es preveu en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, davant l’òrgan jurisdiccional competent, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de la present resolució,
sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
Per delegació,

Xavier Milà i Vidal
Director Gerent (e.f.). Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
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ANNEX. Detall preus unitaris.
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Concepte tarifari

Tipus

Preu Ofert

Línia analògica

Quota mensual

11,58 €

Accés primari XDSI

Quota mensual

320,00 €

Enllaç troncal IP (pack 30 canals)

Quota mensual

335,00 €

Línia individual IP amb terminal

Quota mensual

12,0000 €

Línia mòbil amb terminal

Quota mensual

12,0000 €

Número públic addicional

Quota mensual

0,0000 €

Auricular amb fils

Quota mensual

1,2400 €

Auricular sense fils

Quota mensual

3,0900 €

Trucades fix - fix internes

Consum

0,0000 €

Trucades fix - fix Catalunya

Consum

0,0087 €

Trucades fix - fix interprovincials

Consum

0,0108 €

Trucades internacionals

Consum

0,0624 €

Trucades xarxa intel·ligent i números especials
Trucades xarxa intel·ligent i números especials
gratuïtes

Consum

0,11 €

Consum

0,0000 €

Trucades fix - mòbil internes

Consum

0,0000 €

Trucades fix - mòbil externes

Consum

0,0204 €

Número de xarxa intel·ligent

Quota mensual

Trucades rebudes a número 900 àmbit provincial

Consum

0,0349 €

Trucades rebudes a número 900 àmbit estatal

Consum

0,1200 €

Trucades rebudes a número 900 àmbit mòbil

Consum

0,0421 €

Trucades rebudes a número 902

Consum

0,0000 €

Suport presencial a actuacions en horari laboral

Quota única

60,00 €

Suport presencial a actuacions fora horari laboral

Quota única

90,00 €
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