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ANUNCI
De l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada pel qual es fa pública la licitació del
contracte de servei de telecomunicacions de veu IP, dades i Wifi a Sant Joan de
Vilatorrada (X2020005643)
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
b) Número d’identificació: 821880001
c) Dependència que tramita l’expedient: Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d’expedient: X2020005643
2. Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Domicili: C/ Major, 91-93
Localitat i codi postal: Sant Joan de Vilatorrada (08250)
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 938764040
Adreça electrònica: sjvt.secretaria@santjoanvilatorrada.cat
Adreça d’internet del perfil del contractant:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?re
qCode=viewDetail&keyword=vilatorrada&idCap=10479419&ambit=&
h) Data límit d’obtenció de documentació i informació: 20/5/2021
i) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dijous de 16 a
19 hores.
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: prestació del servei d’implantació i manteniment
de la xarxa de comunicacions de l’Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada, i que inclou:
- Dades corporatives.
- Veu IP corporativa.
- Xarxa Wifi pública “Sant Joan Connecta”.
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Admissió de pròrroga: no
Divisió en lots: la naturalesa del contracte no permet la divisió en lots.
Lloc d’execució: Sant Joan de Vilatorrada
Termini d’execució: 3 anys + 1 any pròrroga
Codi CPV: 64200000-8 Servei de telecomunicacions.
Codi NUTS: ES511
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4. Tramitació i procediment
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tipus d’expedient: serveis
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Obligació d’inscripció al RELI: no
S’aplica un acord marc: no
S’aplica subhasta electrònica: no

5. Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 100.000 €.
b) Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 85.305 €
6. Admissió de variants: no
7. Garanties: definitiva corresponent al 5% de l’import d’adjudicació
8. Requisits específics del contractista
A) Solvència econòmica
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El volum anual de negocis de l’empresa licitadora o candidata, que referit a
l’any de més volum de negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys una
vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a
un any (això és 35.250,00 €).
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels
seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari
està inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi el registre oficial en
què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre
Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Assegurança d’indemnització per riscos professionals, vigent fins a la fi del
termini de presentació d’ofertes, per import no inferior al VEC, amb el
compromís de renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la
cobertura durant tota la vigència del contracte. Aquest requisit s’entendrà
complert per l’empresa licitadora que inclogui en la seva oferta un compromís
vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatària, de l’assegurança
exigida, i que haurà de fer efectiva en el termini de set dies hàbils (article 159.4
de la LCSP).
L’acreditació de la disponibilitat de la pòlissa en qüestió s’efectuarà mitjançant
certificat expedit per l’asseguradora, en què constin els imports i riscos
assegurats i la data de venciment de l’assegurança, i mitjançant el compromís
vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança pertinent.
b) Solvència tècnica o professional
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Relació dels principals serveis efectuats en els últims tres anys que inclogui
import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis o treballs
efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o,
si manca aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.
Amb el requisit mínim que l’import anual acumulat l’any de més execució sigui
igual o superior5 al 70% de l’anualitat mitjana del contracte. Import mínim:
16.450,00 €
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal
aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, haurà de complir amb la
solvència tècnica especificada en l’apartat anterior però no caldrà que
compleixi l’execució del nombre determinat de serveis.
L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar també la seva inscripció en el
Registre d’Operadors de xarxes i serveis de comunicacions de la Comissió
Nacional dels Mercats i la Competència.
9. Criteris d’adjudicació
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CRITERIS PONDERABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR

(25 punts)

Criteris

Puntuació
màxima

Qualitat i configuració de les línies de dades.

5 punts

Es puntuarà la qualitat i configuració de les línies de dades, en funció del
tipus de línia, l’electrònica de xarxa i la configuració lògica que es
proveirà. Es tindrà en compte l’aportació de millores sobre les
característiques i configuracions actuals, descrites en la prescripció 3.3
del PPT.
Integració de les seus no adscrites.

5 punts

Es valorarà la proposta de realització de la integració de les seus no
adscrites: el tipus de línia, l’electrònica de xarxa i la configuració lògica
emprada en el procés d’integració

Definició de les VLANs gestiondes.
Es valorarà la proposta de definició de les VLANs definides en la
prescripció 3.3.2 del PPT. Es puntuarà l’electrònica de xarxa i la
configuració lògica emprada en el procés d’integració.

5 punts
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Qualitat, característiques i funcionament dels sistemes i elements 10 punts
de veu IP i wifi proposats. Es valoraràn els següents aspectes:
a) Característiques de la centraleta en cas de substitució. Es
valoraran funcionalitats i millores que no estiguin contemplades a
la prescripció 3.4.1 del PPT (3 punts).
b) Funcionament de la plataforma d’accés a les zones wifi (veure
prescripció 3.5 del PPT.) S’avaluarà tant el frontend com el
backend de la plataforma, així com el sistema de registre d’un
nou usuari i el seu funcionament. (3 punts)
c) Valoració de la qualitat (característiques tècniques i fabricant)
dels elements de veu IP/APs Wifi proposats. (4 punts).

CRITERIS PONDERABLES AUTOMÀTICAMENT

(75 punts)

Criteris

Puntuació
màxima

Oferta econòmica.

35 punts
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Es valorarà la quota mensual que ha d’incloure tots els serveis objecte
de contractació. La millor oferta obtindrà la màxima puntuació i la resta
la que resulti d’aplicar la formula següent:
Punts = 35 x oferta més econòmica/oferta a valorar.
Preu unitari elements de veu IP fixos
El preu del cost dels elements de veu IP fixos es calcularà tant per els
elements de compra com pels elements de renting utilitzant el següent
criteri:
Punts = (Preu telèfon fix bàsic) x 0,3 + (Preu telèfon fix avançat) x 0,2 +
(Preu telèfon fix funcionalitat centraleta) x 0,2 + (Preu telèfon
sense fils) x 0,2 + (accessori mans lliures) x 0,1
* Modalitat de compra segons la formula anterior utilitzant el preu de
compra de cada tipus de dispositiu (3,5 punts)
Punts = 3,5 x Total oferta més econòmica/ Total oferta a valorar
* Modalitat de “renting” de terminals segons la formula anterior
utilitzant el preu de lloguer mensual de cada tipus de dispositiu (3,5
punts)
Punts = 3,5 x Total oferta més econòmica/ Total oferta a valorar

7 punts
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Preu unitari elements de veu IP per teletreball (softphone)

5 punts

Es valorarà amb 3 punts, el preu de renting mensual d’un “softphone”
amb una extensió assignada segons la següent formula:
Punts = 3 x oferta més econòmica/oferta a valorar
També es valoraràn, amb 2 punts, el número d’instàncies per extensió, o
sigui, el nombre de dispositius que poden fer servir una mateixa
extensió/usuari sense cap tipus de sobrecost, d’acord amb el següent:
-

2 punts si és igual o superior a 3.
0 punts en les altres casuístiques.

Preu unitari elements AP per xarxa Wifi

3 punts

Es valorarà el preu dels elements AP proposats per l’ampliació de la
xarxa Wifi ciutadana, d’acord amb la prescripció 3.5 del PPT, d’acord
amb la següent fórmula:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA
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Punts = 3 x oferta més econòmica / oferta a valorar
Quota unitària mensual per nova seu

5 punts

Es valorarà la quota unitària mensual per la inclusió d’una nova seu
externa addicional, amb les característiques definides en la prescripció
3.3.1 del PPT, d’acord amb la següent fórmula:
Punts = 5 x oferta més econòmica / oferta a valorar
Renovació, externalització de centraleta i accés com a servei

10 punts

Es valorarà l’oferiment de la renovació de la centraleta, l’externalització i
el servei al núvol, de la següent manera:
-

Si s’ofereix la renovació de la centraleta, l’externalització i
s’ofereix com a servei al núvol : 10 punts
Si s’ofereix la renovació de la centraleta: 5 punts.
Si no s’ofereix res del manifestat : 0 punts.

Reducció del termini d’implantació
Si es redueix el termini d’implantació de 2 mesos a 1 més s’obtindrà la

10 punts

ÒRGAN

EXPEDIENT

ANUNCI

SERVEIS DE SECRETARIA

X2020005643

Codi Segur de Verificació: 4dec302b-186b-46a5-9b02-4652345d6725
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082188_2021_9071507
Data d'impressió: 05/05/2021 09:01:41
Pàgina 6 de 7

SIGNATURES

Ì4dec302b-186b-46a5-9b02-ÇNTBÈ5dÇc9ÉÎ

DOCUMENT

1.- Jordi Solernou Vilalta (TCAT) (Alcalde), 04/05/2021 15:37

màxima puntuació. Si no es redueix el termini proposat s’obtindrà 0
punts.
10. Condicions especial d’execució
S’estableixen les següents condicions especials d’execució, d’obligat
compliment per part de l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per
l’empresa o les empreses subcontractistes, d’acord amb allò que estableix
l’article 202.1 de la LCSP:
1) Es vetllarà pel manteniment o la millora dels valors mediambientals que es
puguin veure afectats per l’execució del contracte; una gestió més sostenible
de l’aigua; el foment de l’ús de les energies renovables.
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La promoció del reciclatge de productes i l’ús d’envasos reutilitzables, i molt
especialment, el reciclatge tecnològic, desballestament i dipòsit en plantes
autoritzades de tots els aparells i dispositius substituïts o renovats, aportant els
justificants emesos per part d’un gestor autoritzat.
2) Les noves contractacions de personal que l’empresa adjudicatària d’aquest
contracte hagi de fer per executar-lo han d’efectuar-se preferentment entre
persones que es trobin en situació legal d’atur conforme al que preveu l’article
28 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei general de la Seguretat Social i, quan sigui possible, entre
col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral definits en
la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular les
empreses d’inserció sociolaboral, o persones que disposin del certificat de
discapacitat.
3) La contractista vetllarà perquè en l’execució del contracte tots els productes
que s’utilitzin provinguin d’empreses que compleixin amb les normes
internacionals aprovades per l’OIT, les quals, fonamentalment, tenen per
objecte promoure els drets laborals, fomentar l’oportunitat de treball decent i
millorar la protecció social.
4) L’empresa contractista ha d’establir mesures que afavoreixin la conciliació de
la vida personal i/o familiar de les persones treballadores adscrites a l’execució
d’aquest contracte.
11. ACP aplicable al contracte? No
12. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 20/05/2021
b) La documentació s’ha de presentar tal i com consta a la clàusula 14a del plec
de clàusules administratives particulars.
c) S’accepta la facturació electrònica: sí
13. Obertura de proposicions
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a) Entitat: Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.
b) Lloc: Sala Plens Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.
c) Data obertura proposicions:
- Obertura sobre 1 documentació administrativa i criteris mitjançant judici de valors
(caràcter reservat): 24/5/2021
- Obertura sobre 2 criteris quantificables automàticament (caràcter públic): segons
convocatòria al perfil del contractant.
Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà
automàticament fins al següent dia hàbil.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L’acte d’obertura del sobre 1 tenen
caràcter reservat, mentre que l'acte d’obertura de les proposicions és públic per al
sobres 2, i la seva convocatòria i la composició de la mesa es penjarà en el perfil
del contractant.
14. Despeses de l’anunci
No hi ha despeses de l’anunci a càrrec del contractista
15. Llengües per redactar ofertes o sol·licituds
Català i castellà
16. Recurs
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a) Procediment i termini per presentar recurs:
Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin
directament o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos
legítims; els acords d’adjudicació d’aquest contracte són susceptibles de recurs
potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un mes
comptat a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, o es pot
interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia
següent al de la recepció d’aquesta notificació.
Contra la desestimació del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda
un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició
sense que s’hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini
de sis mesos comptats des del següent al que s’hagi produït la desestimació tàcita.
També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
17. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa
finançat amb fons de la Unió Europea: no
Signat i datat electrònicament

