Núm. Expedient 2018 / 7053
Títol: Adjudicar contracte de servei d’interconnexió de xarxes de comunicació
UACG: Contractació / 008
Data: 09/05/2019
JBB/jg
DECRET

Antecedents
La Mesa de Contractació realitzada, el dia 28 de març de 2019, de les propostes rebudes de
l’expedient 2018/7053 de la licitació “Contractació del servei d’interconnexió de xarxes de
comunicació”, per unanimitat va admetre a la licitació les propostes de les empreses: 1) GRN

Serveis Telemàtics SL (B17449638) 2) empreses Vodafone España SAU (A80907397)
De les propostes econòmiques admeses. El resultat va ésser el següent:
Concepte (preu)

GRN Serveis Telemàtics, S.L. Vodafone España SAU

Oferta node central (criteri 1)

388,00

604,00

Oferta node seu (criteri 4)

415,84

583,25

Concepte (Millores)

GRN Serveis Telemàtics, S.L. Vodafone España SAU

Millora xarxes dedicades (criteri 2)

25,00

20,00

Millora sistema motorització (criteri 3)

25,00

20,00

La Mesa de Contractació efectua la valoració dels criteris quantificables mitjançant
aplicació de fórmules (sobre B) amb el resultat següent:
Empreses
GRN Serveis Telemàtics, S.L.
Vodafone España SAU

NIF
B17449638
A80907397

Criteri1 criteri2 Criteri3 Criteri4 Total
43,00
25,00
20,00
11,59
99,59
40,12
25,00
20,00
12,00
97,12

En conseqüència, pel que fa a les valoracions per aplicació de fórmules automàtiques, per
unanimitat, va proposar la resolució següent:

1. Aprovar la classificació de les ofertes admeses a la contractació servei
d’interconnexió de xarxes de comunicació amb l’ordre i valoració següent:
Ordre Empreses
1
GRN Serveis Telemàtics,
S.L.
2
Vodafone España SAU

NIF
B17449638
A80907397

Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 Total
43,00

25,00

20,00

11,59

99,59

40,12

25,00

20,00

12,00

97,12

2. La Mesa acorda, requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa perquè presenti la documentació acreditativa del compliment
dels requisits per a contractar que s’estableixen a la clàusula quinzena del Plec
de Clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.

Si la documentació rebuda per part del licitador millor classificat és correcta i
l’informe del secretari de la Mesa és favorable, es donarà per efectuada
l’acreditació de la disposició dels requisits per a contractar de conformitat amb
el que s’estableixen els articles 140 i 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic.
3. Sotmetre a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de
servei d’interconnexió de xarxes de comunicació una vegada efectuada
l’acreditació de la disposició dels requisits per a contractar que s’estableixen en
el Plec de Condicions Administratives particulars del contracte, a favor de
l’empresa millor classificada pels preus i millores que consten a la seva
proposta
- La empresa GRN Serveis Telemàtics SL ha presentat la documentació administrativa
presentades correctament i en conformitat. Ha formalitzat garantia definitiva correctament per
transferència corrent i la tresoreria de la Diputació li ha emès carta de pagament número
320190001266 amb data 8/4/2019 per un import de 7.036,80 euros
- Informe de data 08/04/2019 emès pel secretari de la Mesa de contractació conforme la
documentació presentada s’ajusta als requisits establerts en el plec de clàusules
administratives particulars

D'acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació
que la disposició addicional 2a 1 de la Llei de Contractes del Sector Públic atribueix a
la Presidència,
RESOLC
Primer. Adjudicar el contracte de servei d’interconnexió de xarxes de comunicació, a
l'empresa GRN Serveis Telemàtics SL amb CIF B17449638, per un import de
140.736,00 euros, amb la repercussió de l’IVA de 29.554,56 euros totalitzant
170.290,56 euros, d’acord amb la classificació proposada següent:
Concepte (preu)

GRN Serveis Telemàtics, S.L. Vodafone España SAU

Oferta node central (criteri 1)

388,00

604,00

Oferta node seu (criteri 4)

415,84

583,25

Concepte (Millores)

GRN Serveis Telemàtics, S.L. Vodafone España SAU

Millora xarxes dedicades (criteri 2)

25,00

20,00

Millora sistema motorització (criteri 3)

25,00

20,00

La Mesa de Contractació efectua la valoració dels criteris quantificables mitjançant
aplicació de fórmules (sobre B) amb el resultat següent:
Empreses
GRN Serveis Telemàtics, S.L.

NIF
B17449638

Vodafone España SAU
A80907397
Sobre B – Criteris avaluables mitjançant fórmules

Criteri1
criteri2
Criteri3
Criteri4
Total
43,00
25,00
20,00
11,59
99,59
40,12

25,00

20,00

12,00

97,12

Segon. Disposar la despesa derivada del contracte per un import total de 170.290,56
euros, IVA inclòs, d’acord amb el següent detall:

Any

Aplicació

Import (s/IVA)

IVA

Import (IVA inclòs)

2019

510

9200

22203

29.320,00 €

6.157,20 €

35.477,20

2020

510

9200

22203

35.184,00 €

7.388,64 €

42.572,64

2021

510

9200

22203

35.184,00 €

7.388,64 €

42.572,64

2022

510

9200

22203

35.184,00 €

7.388,64 €

42.572,64

2023

510

9200

22203

5.864,00 €

1.231,44 €

7.095,44

140.736,00 €

29.554,56 €

170.290,56

Total

La despesa plurianual queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient
en el pressupost de les anualitats corresponents als exercicis 2020 a 2023.
Tercer. Cancel·lar la despesa autoritzada sobrant d’acord amb el detall següent:
Any

N. Document

Aplicació

Import (s/IVA)

IVA

Import (IVA inclòs)

2019

920190000681 510

9200

22203

4.680,00 €

982,80 €

5.662,80

2020

920199000030 510

9200

22203

5.616,00 €

1.179,36 €

6.795,36

2021

920199000030 510

9200

22203

5.616,00 €

1.179,36 €

6.795,36

2022

920199000030 510

9200

22203

5.616,00 €

1.179,36 €

6.795,36

2023

920199000030 510

9200

22203

936,00 €

196,56 €

1.132,56

22.464,00 €

4.717,44 €

27.181,44

Total

Quart. Nomenar com a responsable del contracte el cap del Servei de Noves
Tecnologies, senyor Josep Bosch Andreu, d’acord amb l’article 62 LCSP i comunicar-li
que d’acord amb l’article 210.2 LCSP en relació a la DA 3ra LCSP, la intervenció
general haurà d’estar present en la recepció material del contracte en l’exercici de la
funció interventora. En aquest sentit, el responsable del contracte avisarà a la
Intervenció general d’acord amb el contingut de la circular reguladora d’aquest
procediment.
Cinquè. Aprovar la minuta del contracte de servei d’interconnexió de xarxes de
comunicació, a signar entre l’empresa adjudicatària i la Diputació de Girona, que
consta a l’expedient.
Sisè. Aprovar la formalització del contracte i, vist que aquesta resolució és susceptible
de recurs especial en matèria de contractació, comunicar a l’empresa adjudicatària
que l’eficàcia d’aquesta resolució queda demorada durant el termini de quinze (15)
dies hàbils. En el supòsit que transcorregut el termini previst no s’hagi interposat cap
recurs, requerir a l’empresa adjudicatària per tal que formalitzi el corresponent
contracte administratiu en el termini de cinc (5) dies, sempre i quan s’hagi deixat
constància en l’expedient de la no interposició de recurs especial i hagi estat fiscalitzat
favorable per part de la Intervenció general
Setè. Notificar la resolució a les empreses licitadores que han pres part en el
procediment de contractació i, simultàniament publicar l’adjudicació del contracte en el
perfil de contractant de la Diputació de Girona, en compliment de l’article 151.1 LCSP.

Vuitè. Publicar la formalització del contracte conjuntament amb el corresponent
contracte en el perfil de contractant de la Diputació de Girona.
Novè. Comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

