~n~r~P~~t d~ ~~t~lur~~
Centre de Telecomun~cae~ons
~~ ~~ i T'ecnolagi~s de lag lnformació

Acta de procés de negociació de I'expedient CTTI-2015-247
Contraste :Contraste administratiu

,.
Unitat Promotora : Solucions Espec~f~ques

Tipus : Serveis
~xpedient :

CTTI-2015-247

Procediment : Negociat sense publicitat

Titol : Serveís de direcció d'obra, coordinació de Seguretat i Salut i e/aboració de
documentació d'oára executada corresponent a les obres de desplegament ~e xarxa de fibra
óptica troncal en e/s trams C25 Manresa Calaf i Reus Vilaseca

Valor estimat del
contraste (sense IVA)
Pressupost licitació :
Termini d'execució fins a

m port base €
44.460,00

IVA €

I m port total €

44.460,00

9.336,60

53.796,60

: 14 Mesos

Identificació de la sessió de negociació
Data: 29.06.2016
Horaria ~2;30h
Lloc~ CTTI Sala P2F

Assistents
Nc~~

Empresa

AG~IÉS VENTURA CATALÁ

Applus

ANT4N I BARAHONA CARRASCO

CTT I

Ordre del dia
1. Presentació del resultat inicial de !a v~loració de les propostes deis licitadors,
20 Negociació sobre els diferents apartats de la proposta presentada per ('empresa Applus.
3. Acords presos,

Salvador Espriu, 45-51.
Polígon industrial Pedrosa
08908 'Hospitalet de Llo~regat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti@gencat.cat
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G~~tre de TeleeomunfcaGions
~~ i Tecno~ogi~s pie la Informació

Desenvolupament de la sessió

1. Presentació del resultat inicial de la valoració de les propostes dels licitadors.

Resum Puntuació Valoració Técnica

Valoració Oferta Técnica

1

Pla de seguiment de les obres

Puntuació
máxima

1

APPLUS

3

15

15

9

13

G ~a~crara a identif~cació de ~ss tasques associades a la ~ír~ccíó d'~b~a i coordínació
de seguretat saluí i entr$ga d'as-buíit. Es vaiorar~ sl detall de ies tasques i subtasqu~s
a realítzar.
Es vabrará la identifícacíó de precedéncíes ~ dependéncíes entre tasques áins de cada
fase d"execuc~ó de les instal~lac~ons.
Es valorará que ~l ~a vagí acompanyat de ~a descrípci~ de detall de les #asques a
rea~ítzar.
~ ~alorar~ fue )a globali#at rfei Pla presentat tinguí coheréncia.

2

Documentació a Iliur
Nbdei d lnfor=ne ~e ~iisita d"Obra {máxim 5 punt)~ Fs vabrará I"índex de continguts de
P`informe, el nívell de detall pie les Jades a informar. la inciusió de iesolucíó d'~incídéncies +
det~cció de riscos i 1"adequacfó a 1"objecte del contraste.
lnforrr~es de Seguiment d"Execució de Obra (máxím 5 punts) Es valorará !a proposta en
#unció deis ind~cadors reflectixs a 1"ínforme. el procés d"ach~alitzacíó i la leva agílítat i
period~citat_
Models de Csrtif~cació adapta#s a 1'objecte del coniracte (máxim 2 punts)~ Es valorará !a
inclusa en roferta dei model rJe cerúficac~ó que s'utilitzará i la leva adequacíó a ~a
planificació deis ~rebalis
formes ~o Actes de seguiment de trarritació de permisos i/o contactes amb altres
entitats per motius de la propia execució deis trebalis {rrr~x~m 2 punt): Es valorará la
proposta d$ procedirr~ents per redor#ar al CTTI I"esta# de les sol-licituds o contactes amo
attres entiiats per temes vinculats amo I"execució deis treballs
M~del de Seguiment F.~onór~ic de PObra {máxim 6 punts)- Es valorará la proposta duna
eina o mecanismo de seguimeni económic de 1'obra fue garanteixi al CTTI el correcto
ssguirnent deis treballs execu#ats. Es valorará el de#ail de la proposta presentada ~
~ad~equa~ió a lob}este del ~ontr~c#e.

3 Procediments i metodología de treball
F~~cecíimen#s ? meto~oiogia ~~ trebaii
Es vabrará el grao d'exhaustiviiat de la rnetodologia de #reball proposada i la seva
adequac~ó a Pob~ecte del contras#e.
Es vaiora~á e~ guau d'exhausti~itat de la me#odo{ogia de #reball proposada i la se+ra
adec;uació a roójecte dei contraste_

TOTAL Puntuació oferta técnica

Salvador ~spriu, 45-51
Polígon industrial Pedrosa
ioáregat
08908 L'Hosp~talet de!
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti@gencat.cat
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Puntuació
máxima

1

APPLUS

3

~~

~~t~r~i~~~t ~~ ~~t~I~~n~~
Centre de T~leeannun~cacions
~~~ i Tecnoiogies de la lnformació

Taula Resum Terminis Lliurament AsrBuilts

66,67%

Baixa

Termini Lliurament Máxim Licitació
Dm ax =
Termini Mig Ofertes
Termini Mínim Ofertat

3
1,5

APPLUS
3

1
1

Termini

50,00%

0,00%

3
0,67
1,83
7

Baixa Mitjana

38,89%

Puntuació
3
10,00

APPLUS
5,00

1
15,00

Puntuació per licitador

Taula Resum de Proposta Económica

m port

1
32.750,00 €

APPLIJS
37.346,40 €

3
36.450,00 €

Ba ix a

30,71%

20,98°/o

22,88%

Ba í x a Te me rá ri a

-7,79%

5,16%

2,63%

Import Máxim de Licitació Iva exclós
Dmax =
Impon Mig Ofertes
Impon oferta més baixa

47.262,71 €
31%
35.515,47 €
32.750,00 €

E3aixa Mitjana

24,86%

Puntuació

Puntuació per licitador

Salvador Espriu, 45-51.
Po!ígon industrial Pedrosa
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 4Q 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti a~ger~cat.cat

APPLUS
35,08

~
~0,00

n /r

~~`'

3
35,94

~~~~r~ll~~t i~
~~~~~i~~~
Centre de Teie~amunicacion~
~~ i Tecno~o~ies de la l~formació

Taula resum puntuació

1

APPLUS

3

15

9

13

2 Documentació a Iliurar (máx. 20 punts)

17

19

20

3 Procediments i Metodología (máx. 10 punts)

10

10

10

42,00
15,00
40,00
97,00

38,00
5,00
35,08
78,08

43,00
10,00
35,94
88,94

Valoració Oferta Técnica
1 Pla Seguiment Obres(máx 15 punts)

Valoració Oferta Técnica.
Termine Lliurament As-Built
Valoració Oferta Económica:
Total Puntuació

Oferta Adjudicataria:

1

2~ Negociació sobre els diferents apartats de la proposta presentada per ('empresa
~PPLUS.

E~ trasllada a ('empresa Applus els aspectes que son susceptibles de negociació donat que no
h~ ~obtingut una puntuació óptima.
1.- E~ ~elació a I'apartat 1, Pla de Seguiment de les Obres, es traslladen les mancances
de~eGtades en la proposta presentada per Applus que consisteixen en el indicat a continuació:
~f pla de treball presenta diverses ~ncoherénci~s que fan que no s'ajusti adequadament a les
necessitats del contracta:
- Es proposen per a cada obra un director de projecte recolzat per técnics de camp, 1
coordinador de SiS i 1 delineant.
~- Es proponen dos director de projecte al 50%, un per cada obra, pera també es diu que
p~dria ser un de sol al 100 /oe No queda proa definit, pel que resulta ambigu.
- Es descriu que el Director de projecte fará una visita setmanal a ('obra mantee que al
gantt sindiquen 2 visites setman~ls, més ajustat a la dedicació indicada del 50%.
-Ala memória no es descriuen les tasques ni responsabilitats del técnic de camp, ni
tampoc a pareixen ~I gan~t.
No está suficientment detallada la tasca d'elaboració de I'As-built ni els recursos
assignats.
Applus indica que revisará man~anes indicadas amb la intenció de definir una nova proposta
que s'adeqüi rnillor a les neGessitats del contracta sempre dintre de les seves possibilitats.
2.- En relació ~ I'apartat 2, Documentació a Iliurar, tots els models d'informes i documents son
correctas a excepció de I'inforr~ne de seguiment de permisos, donat que només presenten una
taula global de seguiment. Mancaría un modal d'informe de seguiment amb indicadors.

Salvador Espriu, 45-51.
Polígon industrial Pedrosa
08908 L'Hospita(et de ~lobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mal: correu.ctti@gencat.cat
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30- En relació a la proposta de termini de Iliurament de 1'As-Built, Applus es reserva I'opció
presentar una nova proposta.
4.- En relació a la proposta económica presentada, Applus es reserva I'opció presentar una
nova proposta.

3. Acords presos.
1. S'acorda que la empresa Applus presentará una nova proposta am b la intenció de m illorar
aquells aspectes indicats durant la negociació i en la mesura de les seves possibilitats.
2. S'acorda que el nou termini de Iliurament de la nava proposta será com a máxim fins el
proper dimecres 6 de julio) a les 12:00 hores.
3. S'acorda que amb aquesta nova proposta es donen per finalitzades les negociacions i sera
la proposta definitiva.

Per APPLUS

Pel CTTI
,---~~ ~`
•

4

Antoni Barahona Carrasco

Salvador Espriu. 45-51.
Polígon industrial Pedrosa
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti(a~gencat.cat
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