RESOLUCIÓ 42/2019
ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE LÍNIES OCASIONALS DE
DADES (FTTH) BASADES EN FIBRA ÒPTICA PER A LA XARXA AUDIOVISUAL
LOCAL, SL
Vist que la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL) és una societat mercantil limitada de capital
íntegrament públic de la Diputació de Barcelona creada per a la gestió del servei públic de
caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació audiovisual local.
Vist que en data 21 de juny de 2019, el Conseller Delegat de la XAL va aprovar la
contractació dels serveis de línies ocasionals de dades (FTTH) basades en Fibra Òptica
per a la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL), mitjançant procediment obert simplificat sumari
i amb un únic criteri d’adjudicació, per un import màxim de licitació de TRENTA MIL TRESCENTS EUROS (30.300 €), IVA exclòs.
Un cop finalitzada la data límit de presentació d’ofertes, en data 19 de juliol de 2019 es va
procedir a l’obertura de les ofertes presentades pels licitadors següents:


TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU

Vist l’informe del Responsable Servei d'Infraestructures de la XAL, de data 19 de juliol de
2019, on un cop realitzada la valoració i ponderació de les ofertes, es proposa com a
adjudicatària a l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, amb NIF A82018474, la part
del qual interessa reproduir és del següent tenor literal:
“I. VALORACIÓ DE LES OFERTES:
La valoració de la oferta presentada per TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU tenint en compte els
criteris tècnics i l’oferta econòmica, és la següent:
1.- Criteris tècnics
La memòria tècnica presentada per TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU compleix amb els
requeriments de tots els serveis descrits als plecs de prescripcions tècniques.
2. Criteris avaluables de forma automàtica
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU ha presentat oferta econòmica per import de 29.396,75-€, IVA
exclòs.
D’acord amb els Plecs de clàusules administratives que regeixen la contractació, la valoració es farà
atenent al criteri següent:
“Preu ofert amb els elements que conformen l'oferta econòmica presentada juntament amb els preus
dels serveis (fins a 100 punts) que es valorarà de la següent manera: (100 %)
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La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament
presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la màxima puntuació a cap
oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA exclòs. S’assignarà la
màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:

● Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta més
elevada.”
D’acord amb això, la puntuació obtinguda és la següent:
Amb aquest supòsit la màxima puntuació de 100 punts seria per la oferta econòmica de 29.396,75.€, inferior al preu de licitació de 30.300 €, per tant a la empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU li
correspon una puntuació de 100 punts.
II. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Un cop valorada la oferta presentada, el sotasignant Responsable del Servei d'Infraestructures de la
XAL proposa l’adjudicació corresponent a la contractació dels serveis de línies ocasionals de dades
(FTTH) basades en Fibra Òptica per un import màxim de contractació de VINT-I-NOU MIL TRESCENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (29.396,75-€.), més IVA del 21%,
a la empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, amb CIF núm. A-82018474.”

Vist que en data 19 de juliol de 2019, es va requerir a TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU per
presentar la documentació requerida en el termini de 7 dies hàbils, i vist que ha presentat
la referida documentació dins el termini conferit.
Per tot l’anterior, el Conseller delegat de la XAL
RESOL

PRIMER.- Adjudicar la contractació dels serveis de línies ocasionals de dades (FTTH)
basades en Fibra Òptica per a la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL) per un import màxim
de contractació de VINT-I-NOU MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB
SETANTA-CINC CÈNTIMS (29.396,75-€), més l’IVA del 21%, a la empresa TELEFÓNICA
DE ESPAÑA, SAU, amb NIF A82018474, d’acord amb l’oferta presentada i els plecs que
regeixen la contractació.
SEGON.- Notificar als licitadors la present resolució i advertir a l’adjudicatària que haurà de
formalitzar el contracte d’adjudicació, mitjançant la firma d’acceptació de la resolució
d’adjudicació.
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Barcelona, 29 de juliol de 2019
Firmado
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