D. VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA

Informe de valoració i proposta d’adjudicació de l’expedient de contractació
dels serveis complementaris a la prestació actual del servei d’atenció
ciutadana 012
Expedient EC 2020 388
En data 29 de juliol de 2020 es va iniciar al GEEC l’expedient EC 2020 388, negociat sense
publicitat d’acord amb l’article 174.b) del TRLCSP, amb l’objecte de “Servei complementari
d’atenció ciutadana a través de la plataforma multicanal 012, per una banda, amb ampliació
de l’horari als caps de setmana i, per altra banda, reforç del nombre de personal i
implantació del teletreball en la prestació de serveis inicials”.
L’import de licitació del contracte, així com el VEC, és de 193.754,37 €, que amb el 21%
d’IVA resulta un total de 234.442,79 €, i la vigència serà des de la data de signatura del
contracte fins al 31 de desembre de 2020.
Atès que es tracta d’una prestació de serveis complementària a la prestació actual del servei
d’atenció ciutadana 012 i que contractar-la separadament causaria greus perjudicis tècnics i
econòmics s’ha convidat a participar en aquest procediment únicament l’empresa prestatària
actual ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SAU, amb NIF A78751997.
En el PCAP no s’han establert criteris d’adjudicació atès que només concorre una única
empresa i es demana com a documentació a presentar la següent:




Annex 2, de representativitat de l’empresa, de disposar de les autoritzacions per
exercir l’activitat i de no estar incursa en prohibicions de contractar
Annex 3, de declaració de confidencialitat
Annex 4, d’oferta econòmica

El dia 9 de setembre de 2020 l’empresa ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SAU ha
presentat a l’Administració de la Generalitat la documentació requerida i els tres annexos es
consideren correctes i ajustats a les especificacions de l’expedient.
En vista de tot l’exposat anteriorment es proposa com a adjudicatària de l’expedient EC
2020 388 l’empresa ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SAU, per a la prestació dels
serveis complementaris d’atenció ciutadana a través de la plataforma multicanal 012, per
una banda, amb ampliació de l’horari als caps de setmana i, per altra banda, reforç del
nombre de personal i implantació del teletreball en la prestació de serveis inicials, per un
import de 193.754,37 €, IVA exclòs, i 234.442,79 €, IVA inclòs.
El període d’execució del contracte serà des de la seva signatura i fins a 31 de desembre de
2020.
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