Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació

ANNEX A L’INFORME JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE XARXES D’ÀREA LOCAL (LAN) A CENTRES
EDUCATIUS. EXPEDIENT CTTI-2020-249

Un cop revisat l’informe emès per l’Òrgan de Control Intern del Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació en relació a l’expedient CTTI-2020-249 per al subministrament
i instal·lació de xarxes d’àrea local (LAN) a centres educatius, signat a data 28 d’agost de
2020, es valoren les consideracions i recomanacions formulades.

Respecte a l’observació quarta del referit informe es demana: “...s’hauria de defugir de la
utilització de termes genèrics (projectes similars), i definir amb més claredat...”.
Es modifica de l’informe justificatiu l’apartat 5 - Solvència Tècnica en el sentit següent:
L’empresa hauran d’acreditar la realització d’un mínim de treballs o projectes amb
subministraments i instal·lació d’equipaments de tipologies equivalents (WIFI i LAN
local) a les sol·licitades a la present licitació, amb clients públics o privats, en el
transcurs dels últims tres anys. Els treballs i/o projectes hauran de complir amb alguna
de les següents condicions:



Dos o més projectes la suma dels quals tingui un valor igual o superior a
15.000.000,00 €.
Un projecte amb un valor igual o superior a 10.000.000,00 €

Respecte a l’observació desena del referit informe es “...recomana una revisió per a una millor
comprensió i aplicabilitat de les penalitzacions en cas d’incompliment”.
Es modifica el fitxer annex II. ANS i Penalitzacions.xls en el sentit següent:
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Codi

PLAN.IM.01

PLAN.IM.02

Nom

ANS

Compliment dels
compromisos acordats
en la instal·lació de
seus segons la
planificació establerta

Percentatge
mensual de
compliment dels
compromisos
acordats

Incidències als
centres instal·lats en
fase de desplegament

Nombre
d'incidències en
seus instal·lades
respecte al
nombre total de
seus que s'han
instal·lat

PLAN.IM.03

Temps d’endarreriment
en la instal·lació de
cada centre

PLAN.IM.04

Temps màxim de
resolució per
incidències amb
prioritat molt crítica

PLAN.IM.05

Temps màxim de
resolució per
incidències amb
prioritat crítica

PLAN.IM.06

Temps màxim
d'enviament de
l'informe de seguiment
setmanal del projecte

Superació dels
terminis definits
d'instal·lació per
seu
(responsabilitat
de l’adjudicatari)

Temps màxim de
resolució per
incidències amb
prioritat molt
crítica
Temps màxim de
resolució per
incidències amb
prioritat crítica
Temps màxim
d'enviament de
l'informe de
seguiment
setmanal del
projecte

Formula de
càlcul / Eines

Periodicitat

Crític

Llindar
Grau 1

Llindar
Grau 2

Llindar
Grau 3

Llindar
Grau 4

Penalització
màxima PPMAX

Gestió de
Projectes

Percentatge de
seus instal·lades
respecte el total
mensual previst

Mensual

Sí

80,0%

90,0%

95,0%

100,0%

2% [Import
instal·lació
mensual]

Resolució
d'incidències

Percentatge
d'incidències en
seus instal·lades
respecte al total
de seus
instal·lades

Mensual

Sí

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

2% [Import
instal·lació
mensual]

Gestió de
Projectes

Gestió de
Projectes

Nombre de dies
laborables
d’endarreriment
de la data
prevista de
finalització de la
instal·lació de
cada centre
respecte a la
prevista,
imputables a
l'adjudicatari.

Mensual

Sí

15 dies

10 dies

3 dies

1 dies

2% [Import
instal·lació seu]

Resolució
d'incidències

Resolució
d'incidències

Temps que
trascorre des de
que es notifica
fins que es resol

Mensual

Sí

120min

90min

60min

20min

0,1% [Import NAC]

Resolució
d'incidències

Resolució
d'incidències

Mensual

Sí

12h

8h

4h

2h

2% [Import
instal·lació seu]

Reporting

Reporting

Setmanal

Sí

4d

3d

2d

1d

0,1% [Import NAC]

Tipus

Gestió de
Projectes

Resolució
d'incidències

Categoria

Temps que
trascorre des de
que es notifica
fins que es resol
Temps que passa
des de que
finalitza una
setmana fins que
l'adjudicatari
envia l'informe de
seguiment del
projecte
actualitzat
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Signat digitalment a L’Hospitalet de Llobregat.

Valentí Arroyo Peña

Núria Abancó Sors

Carme Andrés Pera

Direcció d’Aprovisionament i
Seguiment de la Contractació

Direcció d’Operacions

Direcció Àrea TIC Educació
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