Informe justificatiu per a la contractació del servei de trànsit d’accés
a Internet Corporatiu de la Generalitat de Catalunya amb ubicació al
CPD de la seu del CTTI mitjançant l’Acord Marc CTTI/2021/14-L1.
(Exp. CTTI-2021-14-L1)

1. Dades que identifiquen l’expedient i característiques principals de la contractació:
1.1 Objecte:
L’objecte d’aquesta contractació és la prestació del servei de trànsit d’accés a Internet
Corporatiu de la Generalitat de Catalunya amb ubicació al CPD de la seu del CTTI (LOT
1).
1.2 Codi CPV:
72400000-4. Serveis d’Internet
Aquest codi de CPV dona resposta als diferents serveis a prestar i cobreix l’àmbit tecnològic
i de negoci objecte de la present licitació.
2. Necessitat de la contractació i justificació de la insuficiència de mitjans
Antecedents
El CTTI ha adjudicat l’Acord Marc per a l’homologació de la prestació del servei de trànsit
d’accés a internet corporatiu de la Generalitat de Catalunya (CTTI-2021-14), que té per
objecte l’homologació de proveïdors per dur a terme la prestació del servei de trànsit d’accés
a Internet Corporatiu de la Generalitat de Catalunya. Aquest trànsit haurà de complir amb
els requeriments de servei, rendiment, seguretat i escalabilitat necessaris pels sistemes
d’informació dels Departaments i Organismes de la Generalitat de Catalunya i als usuaris
de la Generalitat de Catalunya.
L’acord marc es distribueix en dos lots diferenciats segons la ubicació des de la qual
s’haurà de prestar el servei:


LOT1: Servei de trànsit d’accés a Internet corporatiu amb ubicació al CPD de la seu
del CTTI (Pedrosa).



LOT2: Servei de trànsit d’accés a Internet corporatiu amb ubicació al CPD d’Equinix
(BA1).

En data 10-9-2021 es va formalitzar el contracte del Lot 1, adjudicat a l’empresa ORANGE
ESPAGNE S.A.U.
Justificació de la necessitat

El servei de Trànsit d’Internet per als sistemes d’informació i usuaris de la Generalitat de
Catalunya és un servei bàsic per al correcte funcionament de l’administració, doncs
s’utilitza tant per fer arribar els serveis d’informació i aplicacions publicades per la
Generalitat destinades als ciutadans (webs de la Generalitat, tràmits administratius,
serveis de salut,...) com per donar accés als treballadors i usuaris de la Generalitat als
sistemes d’informació ubicats a internet. En aquest servei, a més, hi està inclòs el servei
de monitoratge i mitigació d’atacs DDoS, sense el qual s’haguessin vist compromeses les
infraestructures TI de la Generalitat diverses vegades en el darrer any degut als diversos
atacs rebuts.
Aquest trànsit ha anat augmentant any rere any, per aquest motiu s’ha previst un cabal
base de 40Gbps en base a una estimació de volumetria prevista per als propers 10 mesos.
En els dos mesos d’estiu la previsió es redueix a 10Gbps.
Justificació insuficiència de mitjans
Atesa la naturalesa del contracte el CTTI no pot prestar aquesta tipologia de serveis, donat
que aquest ha de ser prestat per una empresa que permeti donar connectivitat amb alta
disponibilitat i accedir als serveis d’internet a nivell mundial. Per aquest motiu el CTTI no
preveu incorporar mitjans humans i tècnics per donar cobertura a aquests serveis durant
el termini d’execució de la present licitació. Actualment aquests serveis es troben
contractats externament al CTTI.
3.

Característiques principals de la contractació:
L’Acord Marc CTTI/2021/14 en el que es basa aquesta proposta de contractació es
distribueix en dos lots diferenciats segons la ubicació des de la qual s’haurà de prestar el
servei.
LOT 1: Servei d’accés Internet corporatiu amb ubicació al CPD de la seu de CTTI.
LOT 2: Servei d’accés Internet corporatiu amb ubicació al CPD de la seu d’Equinix BA1.
La present proposta de contractació respon al LOT 1, accés a internet corporatiu al CPD de
la seu de CTTI de Pedrosa.
Termini del contracte
El termini d’execució del contracte serà de dotze (12) mesos a partir de la data de
signatura del contracte, que es preveu en data 1 d’octubre de 2021.
No divisió en Lots
No es considera la divisió en lots, atès que el Lot 1 de l’Acord Marc ha estat adjudicat a un
únic proveïdor.
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4. Dades econòmiques de la contractació: Justificació del seu càlcul
El Valor estimat del contracte (VEC) és de 112.820,80 euros , IVA exclòs, i és igual al
Pressupost base de licitació sense IVA, atès que no es contemplen pròrrogues ni
modificacions en aquesta licitació.
El pressupost base d’aquesta licitació és de 136.513,17 euros IVA inclòs, corresponent
a 112.820,80 euros de base imposable i 23.692,37 euros de partida d’IVA (21%).
desglossat en preus unitaris especificats a continuació, seguint l’estructura del tarifari de
preus de l’Acord Marc.
Justificació del càlcul
Preus unitaris segons cabal:

Cabal mínim
Base Gbps

Cabal mínim
Base Mbps

Preu cabal
mínim per
Mbps/Mes

Preu cabal
excedent per
Mbps/Mes

10 Gbps
20 Gbps
30 Gbps
40 Gbps
50 Gbps
60 Gbps
70 Gbps
80 Gbps
90 Gbps
100 Gbps
120 Gbps
140 Gbps
160 Gbps
180 Gbps
200 Gbps o més

10240
20480
30720
40960
51200
61440
71680
81920
92160
102400
122880
143360
163840
184320
204800

0,26 €
0,26 €
0,26 €
0,26 €
0,26 €
0,26 €
0,26 €
0,26 €
0,26 €
0,26 €
0,26 €
0,26 €
0,23 €
0,23 €
0,23 €

0,26 €
0,26 €
0,26 €
0,26 €
0,26 €
0,26 €
0,26 €
0,26 €
0,26 €
0,26 €
0,26 €
0,26 €
0,23 €
0,23 €
0,23 €

Cabal
mínim
Base
Gbps

Cabal mínim
Base Mbps

Preu cabal mínim
per Mbps/Mes

10 Gbps
40 Gbps

10240
40960

0,26 €
0,26 €

Preu mensual
cabal mínim

Període
(mesos)

2.662,40 €
10.649,60 €

2
10

TOTAL

5.324,80 €
106.496,00 €

Preu protecció DDoS, import diari per protecció sota petició puntual.
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Volumetria
estimada
(en dies)
100

Preu per dia
d’activació

Protecció DDoS

10,00 €/dia

DDoS sota petició

TOTAL
1.000 €

Preu ampliació port 100G, import per port.
Ampliació Ports

Import Port

Ampliació Port 100G

35.000,00 €

Volumetria
estimada
0

TOTAL
0,00 €

D’acord amb la informació anterior, l’import de la present comanda es desglossa de la següent
manera:
5.324,80 €
106.496,00 €
1.000,00 €

Ampla de banda 10G
Ampla de banda 40G
Protecció DDoS Sota Petició
TOTAL

112.820,80 €

Font de finançament
La font de finançament d’aquesta contractació basada es preveu en l’Acord de Govern
GOV/8/2019 de 15 de gener de 2019, mitjançant el qual s’aprova el model de Relació entre
la Generalitat de Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la informació
de la Generalitat de Catalunya, on s’inclou el detall dels pluriennals 2019-2022 aprovats
pel Govern i pels òrgans de les entitats del sector públic que es comprometen a disposar
dels expedients pluriennals aprovats i actualitzats d’acord amb els serveis recurrents
prestats per part del CTTI, així com també, el sistema de repercussió de la despesa TIC
que s’utilitzarà per calcular l’import que l’Administració de la Generalitat i el seu sector
públic haurà de satisfer com a contraprestació econòmica dels serveis que presti el CTTI.
Partida pressupostària
Compte Comptable
601210

Codi Actuació
72400000-4. Serveis
d’Internet

Codi Servei
FF001

Import disponible en el Pressupost de despesa ( imports sense IVA):

Imports

2021

2022

32.198,80 €

80.622,00 €
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5. Pagaments
Mensualment.
6. Justificació del procediment
La present licitació es tramitarà mitjançant el procediment comanda basada de l’acord
marc per a l’homologació de la prestació del servei de trànsit d’accés a internet corporatiu
de la Generalitat de Catalunya (exp. CTTI-2021-14).
Signat digitalment a L’Hospitalet de Llobregat.

Esteve Ribera Rios

Núria Abancó Sors

Cap d’Àrea d’Infraestructures i
Comunicacions

Directora d’Operacions

5/7

COMANDA BASADA DE L’ACORD MARC PER AL SERVEI DE TRÀNSIT D’ACCÉS A INTERNET
CORPORATIU PER A LA GENERALITAT
De conformitat amb el que disposa el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’Acord Marc per al servei
de trànsit d’accés a internet corporatiu per a la Generalitat (expedient CTTI-2021-14), adjunt us fem arribar la
comanda del CTTI i que es detalla a continuació:
CARACTERÍSTIQUES
TÍTOL: Comanda basada de l’acord marc per a la contractació del servei de trànsit d’accés a internet
corporatiu de la Generalitat de Catalunya amb ubicació al CPD de la seu del CTTI (Lot 1) adjudicat a
l’empresa ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
Expedient: CTTI-2021-14-L1

Data: XX/XX/202X

Responsable del contracte: Àrea de Seguiment de Contractes
Termini d’execució: X/XX/202X a XX/XX/202X
Descripció del servei: L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de trànsit d’accés a Internet
corporatiu de la Generalitat de Catalunya que compleixi els requeriments de servei, rendiment,
seguretat i escalabilitat necessaris pels sistemes d’informació dels Departaments i Organismes de la
Generalitat de Catalunya i als usuaris de la Generalitat de Catalunya.
LOT 1: Servei de trànsit d’accés a Internet corporatiu amb ubicació al CPD de la seu del CTTI
(Pedrosa).
Subcontractació:

Sí

No

L’import de la comanda és de 112.820,80 euros (IVA no inclòs), distribuït de la següent forma:
Període
(mesos)

Data Inici

Data Fi

Ampla de banda
garantit

Preu mensual
cabal mínim (*)

9

1/10/2021

30/06/2022

40G

10.649,60 €

95.846,40 €

2

1/07/2022

31/8/2022

10G

2.662,40 €

5.324,80 €

1

1/09/2022

31/9/2022

40G

10.649,60 €

10.649,60 €
111.820,80 €

Subtotal
Volumetria estimada (dies
d’activació)

Import per dia
d’activació

100

10,00 €

Ampliació Ports

Volumetria estimada (ports
ampliats)

Import port
ampliat

Ampliació Port 100G

0

35.000,00 €

Protecció DDoS
Sota petició

TOTAL

SUBTOTAL

1.000 €

0,00 €

112.820,80 €
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(*) El preu mensual del cabal mínim s’ha calculat d’acord amb la següent taula:

Cabal mínim Base
Gbps
10 Gbps

Cabal mínim
Base Mbps
10240

Preu cabal mínim per
Mbps/Mes
0,26 €

40 Gbps

40960

0,26 €

Preu mensual cabal
mínim
2.662,40 €
10.649,60 €

L’import finalment contractat es correspondrà amb l’efectivament realitzat dintre del període de la comanda sense
obligació del CTTI d’exhaurir l’import comandat ja que va en funció de les necessitats.

La facturació del servei i el pagament es farà d’acord amb les condicions especificades al Plec de Clàusules
Administratives de l’Acord Marc que el regula.
L'empresa se sotmet de manera expressa al que estableixen el plec de clàusules administratives i el plec de
prescripcions tècniques de l’acord marc, així com a la legislació de contractes del Sector Públic i al seu Reglament.
Així mateix se sotmet a les decisions de l’òrgan de contractació i a la jurisdicció contenciosa administrativa en els
qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest contracte. L’empresa
renuncia a tot fur de privilegi i se sotmet als Tribunals de Barcelona competents pel coneixement de les qüestions
litigioses que se suscitin entre les parts.
L’empresa manté vigent la solvència aportada en el procés d’homologació de l’Acord Marc. Tanmateix compleix la
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i es compromet a realitzar les activitats pròpies i
inherents a la coordinació d’activitats empresarials necessàries per a l’execució del contracte.
Protecció de dades de caràcter personal:

NO.

SI.

En relació amb les dades personals a les quals es tingui accés amb ocasió de la present comanda basada,
l’empresa adjudicatària s’obliga al compliment de tot allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de els persones físiques pel que fa al tractament
i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (en endavant RGPD), i a la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, tal com
s’especifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’Acord Marc que la regula.

Director Gerent del Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de
Catalunya

L’Adjudicatari

UNA VEGADA ACCEPTADA I SIGNADA AQUESTA COMANDA, S’ENTENDRÀ FORMALITZADA LA
CONTRACTACIÓ.
Us demanem rebre resposta en el termini de deu (10) dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la recepció
d’aquesta sol·licitud.

7/7

