INFORME
Assumpte: Valoració de les ofertes presentades del servei de telecomunicacions del Consell
Comarcal de la Garrotxa, del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG) i del
Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA)
Adreçat a: Mesa de contractació
Expedient: X2021000540
Antecedents
En el Consell de Presidència de data 07 de juliol del 2021 es va aprovar l’expedient de contractació i el
plec de clàusules per a la contractació del servei de telecomunicacions del Consell Comarcal de la
Garrotxa, del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG) i del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública
de la Garrotxa (SIGMA).
Una vegada esgotat el termini de presentació d’ofertes, que finalitzava el dia 14 d’agost del 2021, a les
23.59h, s’ha presentat a la licitació, segons consta en el “certificat de l’eina sobre digital”, les següent
ofertes:







GURBTEC TELECOM SL - GOUFONE B66110792 (Registre d’entrada E2021006515 de
05/08/2021 a les 17:24:30)
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA A82018474 (Registre d’entrada E2021006560 de 09/08/2021 a les
17:53:15)
PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. A65851446 (Registre
d’entrada E2021006591 de 11/08/2021 a les 13:19:39)
VODAFONE ESPAÑA SAU A80907397 (Registre d’entrada E2021006611 de 12/08/2021 a les
19:12:23)
TELECOMUNICACIONS GARROTXA SL B17995358 (Registre d’entrada E2021006618 de
13/08/2021 a les 12:55:10)
INDALECCIUS BROADCASTING, S.L B17994005 (Registre d’entrada E2021006626 de 13/08/2021
a les 17:41:45)

En data 16 d’agost del 2021 es va procedir a la obertura del sobre A i en data 19 d’agost del 2021 es va
procedir a la obertura del sobre B.
Es procedeix a valorar la documentació administrativa presentada pels licitadors que han presentat l’oferta
en el termini conferit, a efectes de declarar-ne la seva admissió o exclusió per finalment proposar una
adjudicació a l’òrgan de contractació un cop avaluades les proposicions econòmiques.
Qualificada la documentació presentada, s’acordà admetre totes les empreses presentades.
Es procedeix a valorar les ofertes rebudes d’acord amb les puntuacions i condicions definides en el plec de
clàusules, que són les que es detallen a continuació:
LOT 1. Servei de telecomunicacions Consell Comarcal de la Garrotxa (CCG)
Menor oferta econòmica: fins a 70 punts
Fórmula:
Punts = (Menor oferta/oferta que s’analitza) x 70
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Altres criteris automàtics (fins a 30 punts):
a. Serveis de telefonia mòbil. Fins a 15 punts.
Totes les línies de mòbil amb minuts il·limitats i com a mínim:
- 20 GB: 15 punts.
- 10 GB: 10 punts.
- 4,5 GB: 5 punts.
b. Serveis de telefonia fixa amb centraleta. Fins a 10 punts.
Totes les línies amb tarifa plana de veu amb, com a mínim:
- 1000 minuts a mòbils i fixos nacionals: 10 punts.
- 500 minuts a mòbils i fixos nacionals: 5 punts.
- 300 minuts a mòbils i fixos nacionals: 2,5 punts.
Altres millores. Fins a 5 punts.
Proporcionar auriculars sense fils pel 10% dels terminals VoIP fixes. 1 Punt.
Oferir solucions de backup per si cau la fibra a les seus. 4 punts.
LOT 2. Servei de telecomunicacions Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG)
Menor oferta econòmica: fins a 70 punts
Fórmula:
Punts = (Menor oferta/oferta que s’analitza) x 70
Altres criteris automàtics (fins a 30 punts):
a. Serveis de telefonia mòbil. Fins a 10 punts.
Totes les línies de mòbil amb minuts il·limitats i com a mínim:
- 20 GB: 10 punts.
b. Serveis de telefonia fixa amb centraleta. Fins a 10 punts.
Totes les línies amb tarifa plana de veu amb, com a mínim:
- 1000 minuts a mòbils i fixos nacionals: 10 punts.
- 500 minuts a mòbils i fixos nacionals: 5 punts.
- 300 minuts a mòbils i fixos nacionals: 2,5 punts.
Altres millores. Fins a 5 punts.
Compatibilitat dels auriculars de la marca Plantronics dels que disposem amb els terminals de telefonia fixa
per VoIP. 5 Punts.
Oferir solucions de backup per si cau la fibra a les seus. 5 punts.
LOT 3. Servei de telecomunicacions Consorci de Media Ambient i Salut Pública (SIGMA)
Menor oferta econòmica: fins a 70 punts
Fórmula:
Punts = (Menor oferta/oferta que s’analitza) x 70
Altres criteris automàtics (fins a 30 punts):
a. Total de divisions de fibra entre capçalera (OLT) i la seu del Consorci Sigma. Fins a 15 punts.
Cap divisió o split : 15 punts.
1-2 divisions o split: 5 punts.
b. Serveis de telefonia mòbil. Fins a 15 punts.
Totes les línies de mòbil amb minuts il·limitats i com a mínim:
Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594
www.garrotxa.cat – ccgarrotxa@garrotxa.cat - NIF P-6700007-E

- 20 GB: 15 punts.
- 10 GB: 10 punts.
- 4,5 GB: 5 punts.
Valoració de les ofertes
D’acord amb el sistema de puntuació establerta als plecs de clàusules, la puntuació és la següent:
Lot 1 Consell Comarcal de la Garrotxa
Preu màxim anualitat (sense IVA)
18.843,00 €

Oferta

Licitador

Oferta
econòmica

Puntuació
econòmica
(70)

Serveis
telefonia
mòbil (15)

Serveis Auriculars Backup
telefonia sense fil al per fibra
fixa (10) 10% (1)
(4)

GURBTEC TELECOM SL

18.088,08 €

53,94

15

10

0

0

78,94

TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA
SOCIEDAD UNIPERSONAL

14.831,28 €

65,78

15

10

1

4

95,78

PARLEM TELECOM
COMPANYIA DE
TELECOMUNICACIONS SA

17.102,14 €

57,05

15

10

0

4

86,05

VODAFONE ESPAÑA SAU

15.025,58 €

64,93

5

10

0

4

83,93

TELECOMUNICACIONS
GARROTXA SL

15.453,96 €

63,13

15

10

1

4

93,13

INDALECCIUS BROADCASTING
SL

13.937,93 €

70,00

15

10

0

4

99,00

Lot 2 Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
Preu màxim anualitat (sense IVA)
28.925,64 €
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Total
puntuació
(100)

Oferta
Auriculars
Serveis
plantrònic
telefonia
s (5) 10
fixa (10)
(1)

Licitador

Oferta
econòmica

Puntuació
econòmica
(70)

Serveis
telefonia
mòbil (10)

backup
per fibra
(4)

Total
puntuació
(100)

GURBTEC TELECOM SL

28.130,76 €

55,13

10

10

5

0

80,13

TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA
SOCIEDAD UNIPERSONAL

25.505,40 €

60,81

10

10

5

5

90,81

PARLEM TELECOM
COMPANYIA DE
TELECOMUNICACIONS SA

27.448,65 €

56,50

10

10

5

5

86,50

TELECOMUNICACIONS
GARROTXA SL

24.051,96 €

64,48

10

10

5

5

94,48

INDALECCIUS BROADCASTING
SL

22.155,40 €

70,00

10

10

0

5

95,00

Lot 3 Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa
Preu màxim anualitat (sense IVA)
3.566,64 €

Oferta

Licitador

Oferta
econòmica

Puntuació
econòmica
(70)

Divisions de fibra
(15)

Serveis telefonia
mòbil (15)

Total puntuació
(100)

GURBTEC TELECOM SL

3.537,84 €

68,90

15

15

98,90

PARLEM TELECOM
COMPANYIA DE
TELECOMUNICACIONS SA

3.535,97 €

68,93

5

15

88,93

TELECOMUNICACIONS
GARROTXA SL

3.482,04 €

70,00

15

15

100,00

Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
En cas que concorrin tres o més licitadors, es considerarà anormalment baixa aquella oferta que obtingui
una puntuació total en relació als criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica que sigui un 10%
superior a la mitjana de les puntuacions de totes les empreses. Si un cop calculada la mitjana aritmètica es
detecten ofertes que siguin un 10% més baixes que aquesta mitjana, es tornarà a calcular la mitjana de les
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ofertes sense tenir en compte l’oferta amb la puntuació més baixa i serà aquesta segona mitjana la que
servirà definitivament de referència per calcular les ofertes anormalment baixes.
Examinades les ofertes, s’observa que en els tres lots no hi ha cap oferta anormalment baixa conforme el
previst a l’article 16.2 del Plec de clàusules administratives.
Conclusions
Finalitzada la fase de valoració s’observa que la millor oferta pel Lot 1 i Lot 2 ha estat la presentada per
l’empresa INDALECCIUS BROADCASTING, S.L., i per al Lot 3 l’oferta presentada per l’empresa
TELECOMUNICACIONS GARROTXA SL.
Aquest és l’informe que s’emet als efectes oportuns.

Olot, la Garrotxa, a la data de la signatura electrònica.
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