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DISPOSICIONS GENERALS

PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE
1.1 L’objecte del contracte és la prestació dels serveis de telecomunicacions de la Diputació
de Tarragona, ajuntaments, consells comarcals i ens dependents d’aquests, adherits al
procés de contractació centralitzada de la demarcació de Tarragona, enumerats a l’annex 1
del plec de prescripcions tècniques (PPT).
1.2. L’objecte del contracte es divideix en dos lots, als efectes del que disposa l’article 99 de
la LCSP:
Lot 1 – Serveis de comunicacions fixes de veu i dades i d’accés a Internet en ubicació física
permanent (en endavant, serveis de comunicacions fixes de veu i dades).
Lot 2 – Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, i el trànsit fix a mòbil que,
opcionalment, les entitats podran encaminar pels enllaços del contractista de telefonia mòbil
(en endavant, serveis de comunicacions mòbils de veu i dades).
Per facilitar l’accés a la contractació pública a més empreses (principalment, a les pimes),
es realitzarà l’adjudicació individualitzada de cadascuna de les entitats que s’indiquen en els
annexos 8 (lot 1) i 9 (lot 2), a l’oferta que presenti una millor relació qualitat-preu, segons els
criteris que s’indiquen a la clàusula tretzena. Aquestes entitats poden estar conformades per
un únic ens, o per més d’un ens: un ajuntament i els seus ens dependents, amb l’objectiu de
facilitar la integració de les comunicacions entre ells. En concret, les entitats que estan
conformades per un ajuntament i els seus ens dependents són:
1.

Ajuntament d’Amposta:
- Amposta Serveis Municipals, SLU.
- Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre.

2.

Ajuntament de Mont-Roig del Camp:
- Entitat Pública Empresarial per la Gestió del cicle complet de l'aigua (Nostraigua).
- Entitat Pública Empresarial de Serveis i obres (Nostreserveis).

3.

Ajuntament de Tarragona:
-

4.

Empresa d'Aparcaments Municipals de Tarragona SA.
Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona SA.
Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona SA.
Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona SA.
Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes SA.

Ajuntament de Tortosa:
- Clínica de les Terres de l’Ebre.
- Hospital de la Santa Creu.

5.

Ajuntament de Vila-Seca:
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- Patronat Municipal de Música de Vila-seca.
- Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca.
Pel que fa a la presentació d’ofertes, els licitadors podran presentar, per a cadascun dels
lots, una de les següents modalitats:
a)
b)

Presentar oferta per a la totalitat d’entitats.
Presentar oferta per a un màxim de 20 entitats, la despesa actual de les quals sigui
inferior al 20 % de la despesa total. La despesa actual de les entitats es pot consultar
en els annexes 8 (lot 1) i 9 (lot 2).

La infracció d’aquestes modalitats donarà lloc a la no-admissió de la proposició.
L’objecte del contracte es detalla en el plec de prescripcions tècniques (PPT).
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és la número 64200000-8 Serveis de telecomunicacions.
SEGONA. NECESSITATS ADMINISTRATIVES QUE CAL SATISFER I IDONEÏTAT DEL
CONTRACTE
Les necessitats que es volen satisfer mitjançant aquesta contractació centralitzada són,
entre altres: homogeneïtzar les tarifes dels diferents serveis i operadors, amb independència
del volum de consum individual dels ens locals destinataris; reduir els costos d’explotació
associats als diferents serveis i sistemes de comunicació; millorar i homogeneïtzar els acords
de nivell de servei (SLA); garantir l’evolució tecnològica dels serveis de comunicacions;
promoure l’accés a nous serveis d’altes prestacions; facilitar la contractació dels serveis de
telecomunicacions per part dels ens locals; i aconseguir que els operadors esdevinguin
veritables socis tecnològics de les entitats destinatàries.
TERCERA. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
3.1. El pressupost base de licitació:
De conformitat amb el que estableix l’article 100 de la LCSP, per pressupost base de licitació
s’entén el límit màxim que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació,
inclòs l’IVA.
Tractant-se d’una contractació centralitzada, en què el preu es determina mitjançant preus
unitaris, la quantia total no es defineix amb exactitud, perquè el nombre total de prestacions
incloses en l’objecte del contracte està subordinat a les necessitats concretes de les entitats
adherides.
Als efectes del que estableix l’article 100 de la LCSP (pressupost base de licitació), s’informa
la despesa actual en serveis de telecomunicacions de les entitats adherides (annexos 8 i 9):
Lot 1: Serveis de comunicacions fixes de veu i dades: 2.256.583,05 euros, exclòs l’IVA:
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Pressupost/1 any

Pressupost/3 anys

752.194,35 €

2.256.583,05 €

Lot 2: Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades: 1.537.205,73 euros, exclòs l’IVA:
Pressupost/1 any

Pressupost/3 anys

512.401,91 €

1.537.205,73 €

La quota actual corresponent de l’IVA és el 21 %.
El pressupost base de licitació és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin
a la licitació del contracte.
3.2. El valor estimat del contracte, tenint en compte la durada inicial (3 anys), les eventuals
pròrrogues (2 anys) i les modificacions previstes és de 8.599.921,58 euros, exclòs l’IVA:
Lot 1: Serveis de comunicacions fixes de veu i dades: 5.114.921,58 euros, exclòs l’IVA.
Lot 2: Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades: 3.484.333,00 euros, exclòs l’IVA.
3.3. El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris referits als diferents
components de la prestació o a les unitats de la prestació que s’executin.
La quantia total no es defineix amb exactitud, perquè el nombre total de prestacions incloses
en l’objecte del contracte estan subordinades a les necessitats concretes dels ens adherits.
El contracte es podrà modificar, a l’alça, fins a un màxim del 20 % del preu inicial, quan calgui
incrementar el nombre de prestacions sobre les previstes en el contracte, perquè els ens
adherits al procés de contractació centralitzada requereixin més productes i/o prestacions de
les inicialment contractades o perquè nous ajuntaments o consells comarcals dels que
formen part de Localret o ens dependents d’aquests s’adhereixin al procés de contractació
centralitzada. Els serveis de telecomunicacions dels nous ens s’adjudicaran a l’empresa que
hagi obtingut la millor puntuació, considerant els criteris d’adjudicació de serveis comuns i la
valoració del preu per entitat, sempre que disposi de la cobertura suficient. De conformitat
amb el que estableix l’article 309 de la LCSP, no tenen la consideració de modificacions la
variació que durant l’execució correcta de la prestació es produeixi exclusivament en el
nombre d’unitats realment executades sobre les que preveu el contracte, sempre que no
representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte.
Aquesta modificació no podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en
el contracte.
Els productes o prestacions que són objecte del contracte es podran substituir per d’altres
que incorporin avenços o innovacions tecnològiques que millorin les prestacions o
característiques de les empreses adjudicatàries, sempre que el seu preu no incrementi en
més del 10 % inicial d’adjudicació, i en cap cas no poden ser superiors als que les empreses
ofereixin en el mercat per als mateixos productes. Igualment, l’òrgan de contractació pot
incloure nous productes o prestacions del tipus adjudicat o similars a aquest quan concorrin
motius d’interès públic o de nova tecnologia o configuració respecte dels adjudicats, la
comercialització dels quals s’hagi iniciat amb posterioritat a la data límit de presentació
d’ofertes, sempre que el seu preu no excedeixi el 10 % inicial d’adjudicació.
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3.4. Les referències econòmiques contingudes en aquest plec i en el PPT i en la resta de
documentació contractual no inclouen l’import de l’IVA, el qual s’haurà̀ de fer constar, si
s’escau, com a partida independent.
3.5. En els preus es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol
tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència
de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del
contracte.
3.6. S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al
pagament del contracte.
Els ajuntaments, consells comarcals i ens dependents d’aquests, adherits al procés de
contractació centralitzada de la demarcació de Tarragona, han acreditat el seu compromís
de garantir la consignació pressupostària suficient per tal d’aprovar les obligacions
reconegudes que es generin per a la prestació dels serveis que són objecte del contracte
durant la seva vigència.
L’execució del contracte quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
pressupostari corresponent.
QUARTA. DURADA DEL CONTRACTE
El termini de durada del contracte és de 36 mesos comptats des del primer dia del mes
natural següent a la formalització del contracte o des de la data que s’indiqui en el document
de formalització.
Els terminis d’implantació s’estableixen a l’apartat 5.14.3 (Lots 1 i 2) del plec de prescripcions
tècniques (PPT).
El contracte es podrà prorrogar per períodes no inferiors a sis mesos, fins a un màxim de 24
mesos més. La pròrroga l’acorda l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresari,
sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització
del termini de durada del contracte. La pròrroga del contracte s’acordarà a nivell de lot.
Els contractistes hauran de prestar els serveis amb la continuïtat i la regularitat que ha
acordat l'òrgan de contractació, segons els criteris que figuren en els plecs, sense altres
interrupcions que les que es produirien si la gestió es prestés de forma directa. En cas
d'extinció normal del contracte, els contractistes hauran de prestar els serveis fins que
comenci l’execució del nou contracte o, en qualsevol cas, fins que el nou adjudicatari es faci
càrrec efectivament de la prestació dels serveis, una vegada finalitzada la seva implantació
definitiva en el terminis que s’estableixen en el PPT, sense modificar les restants prestacions
del contracte, sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat abans de la
data de finalització del contracte. Els nous adjudicataris podran fer-se càrrec dels serveis
d’una manera progressiva o gradual, a mesura que vagin concloent la implantació dels
diferents serveis.
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CINQUENA. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives
particulars (PCAP) i pel plec de prescripcions tècniques (PPT), les clàusules dels quals es
consideren part integrant del contracte.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
a)

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

b)

El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no hagi
estat modificat ni derogat per la LCSP.

c)

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPA); la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic; la Llei
29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la
seva normativa de desplegament.

d)

El Reglament d’obres, activitats i serveis de les corporacions locals (ROAS).

e)

Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte,
les normes de dret privat.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de
l'obligació de complir-les.
SISENA. ADMISSIÓ DE VARIANTS
No s’admetran variants.
SETENA. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són:
L’expedient es tramitarà de forma ordinària, sense reducció de terminis.
L'adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada, i es basarà en el principi de millor relació qualitat-preu. La licitació s’anunciarà
en el perfil de contractant del Consorci Localret, a través de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/localret. La licitació
s’anunciarà, a més, en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).
L’òrgan de contractació proporcionarà a tots els interessats en el procediment de licitació, a
tot tardar 6 dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, la informació
addicional sobre els plecs i altra documentació complementària que aquests sol·licitin, a
condició que l’hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentació
de les proposicions.
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En els casos en què el que s’hagi sol·licitat siguin aclariments del que estableixen els plecs
o la resta de documentació, les respostes tindran caràcter vinculant i es faran públiques en
el perfil de contractant del Consorci en termes que garanteixin la igualtat i concurrència en
el procediment de licitació.
VUITENA. ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS
8.1. De conformitat amb el que estableix la disposició addicional quinzena de la LCSP, el
conjunt de tràmits, actuacions i comunicacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte que es licita, entre les empreses licitadores i
contractistes i l’administració́ contractant, es realitzaran preferentment per mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran a l’adreça de correu electrònic que
l’empresa hagi indicat (annex 7).
Amb aquest objectiu, les empreses licitadores procediran a subscriure’s, com a interessades
en aquesta licitació́ , a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de
licitació que a tal efecte es posa a disposició́ a l’adreça web del perfil de contractant de
l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/localret).
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació́ o incidència que afecti a aquesta
licitació́ .
Així́, qualsevol comunicació que s’hagi de fer amb ocasió o com a conseqüència del
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzarà mitjançant el tauler
d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació́ d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública.
El tauler d’anuncis electrònic deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i
hora de publicació de la informació publicada.
Segons el que disposa la disposició addicional quinzena de la LCSP, les comunicacions es
podran efectuar de forma oral sempre que no facin referència a elements essencials del
procediment de contractació –els plecs, les sol·licituds de participació, les confirmacions
d’interès i les ofertes– havent de documentar, en tot cas, el seu contingut.
8.2. Les empreses licitadores també podran donar-se d’alta en el Perfil del licitador, prèvia
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis
adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa
licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació
del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) i disposar del certificat digital requerit.
A la PSCP les empreses tenen a la seva disposició una “guia del licitador”.
8.3. Així mateix, la formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà
preferentment mitjançant signatura electrònica. Amb aquest objectiu, els representants
legals de les empreses adjudicatàries hauran de posseir un certificat de signatura electrònica
de persona física amb dispositiu segur lliurat per qualsevol entitat de certificació classificada
pel Consorci “Administració Oberta de Catalunya”, o bé DNI electrònic.
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Serà suficient l’ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament 910/2014/UE,
del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació
electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat
interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE).
NOVENA. APTITUD PER CONTRACTAR
9.1. Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin
les condicions següents:
-

Amb caràcter general, tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el
que preveu l’article 65 de la LCSP.

-

Les prestacions que constitueixen l’objecte del contracte hauran d’estar compreses dins
dels fins, objecte o àmbit d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts o regles
fundacionals, els siguin propis.

-

Constar inscrit com a operador per a la prestació serveis de comunicacions
electròniques en el Registre d’Operadors de comunicacions electròniques de la CNMC.

-

No estar inhabilitat per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni incurses en algun
motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública o en
alguna de les causes de prohibició de contractar recollides a l’article 71 de la LCSP, la
qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP.

Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han de
complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al moment de
l’adjudicació i de formalització del contracte.
9.2. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes
que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També
cal aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea
o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la
inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre
d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que
s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea
ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un
informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc
del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren
inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen
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habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte.
També han d’aportar l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP.
9.3. També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessari formalitzar-les en escriptura
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades
solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o
apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es
derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders
mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
9.4. Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en
licitacions públiques es poden trobar mitjançat la utilització de la funcionalitat punt de trobada
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins
l’apartat “Perfil del licitador”.
9.5. Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o
dels documents preparatoris del contracte poden participar en la licitació sempre que es
garanteixi que la seva participació no falseja la competència.
DESENA. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES
10.1. Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència, bé a
través dels mitjans d’acreditació que es relacionen, o bé alternativament mitjançant la
classificació equivalent a aquesta solvència:
Requisits mínims de solvència:
a)

Solvència econòmica i financera:
Els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera, mitjançant el volum
anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el contracte, referit al millor exercici dins
dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresari i de presentació d’ofertes per un import igual o superior una vegada i mig el
valor anual mig del contracte, en funció del lot o lots en què participin i la despesa dels
ens per als quals formulin la seva oferta (annexos 8 i 9). El requeriment de solvència
econòmica i financera té caràcter selectiu.

b)

Solvència tècnica o professional:
1. Haver realitzat serveis del mateix tipus o naturalesa al que correspongui a l’objecte
del contracte en el curs dels tres últims anys, indicant-ne l’import, dates i el lloc
d’execució. El requisit mínim serà que l’import anual acumulat en l’any de major
execució sigui igual o superior al 70 % del valor anual mig del contracte, en funció
del lot o lots en què els licitadors participin i la despesa dels ens per als quals formulin
la seva oferta (annexos 8 i 9). Per determinar que un treball o servei és de la mateixa
o similar naturalesa que el que constitueix l’objecte del contracte, s’han de tenir en
compte els tres primers dígits del codi CPV.
2. Adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i materials suficients per a
això.
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Mitjans d’acreditació de la solvència:
a)

Solvència econòmica i financera:
1. El volum anual de negocis del licitador o candidat s’acreditarà per mitjà de les
comptes anuals aprovades i dipositades en el Registre Mercantil, si l’empresari hi
estigués inscrit, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi
d’estar inscrit.

b)

Solvència tècnica o professional:
1. 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; si s’escau, aquests
certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat
competent.
2. Compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o
materials suficients per a això.

Quan l’empresa sigui de nova creació serà suficient indicar el personal tècnic o les unitats
tècniques, integrades o no a l’empresa, de què es disposa per a l’execució del contracte.
Si bé la classificació empresarial no és exigible, és un dels mitjans pels quals les empreses
podran acreditar la seva solvència. Així, les empreses podran acreditar la seva solvència
indistintament mitjançant l’acreditació del compliment dels requisits mínims de solvència
econòmica i financera, i de solvència tècnica o professional, o bé mitjançant la seva
classificació en el grup, subgrup i categoria de classificació següents:
Grup

Subgrup

Categoria
1, quan el valor mig anual estimat del contracte, en funció
del lot o lots en què el licitador participi i de la despesa dels
ens per als quals formuli la seva oferta, sigui inferior a
150.000 euros.
2, quan el valor mig anual estimat del contracte, en funció
del lot o lots en què el licitador participi i de la despesa dels
ens per als quals formuli la seva oferta, sigui igual i
superior a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros.

V

4. Serveis de
telecomunicacions

3, quan el valor mig anual estimat del contracte, en funció
del lot o lots en què el licitador participi i dels ens per als
quals formuli la seva oferta, sigui igual o superior a 300.000
euros i inferior a 600.000 euros.
4, quan el valor mig anual estimat del contracte, en funció
del lot o lots en què el licitador participi i dels ens per als
quals formuli la seva oferta, sigui igual o superior a 600.000
euros i inferior a 1.200.000 euros.
5, quan la quantia del contracte, en funció del lot o lots en
què el licitador participi i dels ens per als quals formuli la
seva oferta, sigui igual o superior a 1.200.000 euros.

Reina Cristina, 9 08003 Barcelona
N.I.F.P5800043A | consorci@localret.cat | +34 934861430
12

Per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional l’òrgan
de contractació reconeixerà plens efectes jurídics a les dades que constin en el certificat
d’inscripció al Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya
(RELI), d’acord amb el que determina la Disposició addicional segona, apartat 3, de la Llei
2/2014 del Parlament de Catalunya, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic; i al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
les Administracions Publiques (ROLECE).
10.2. Les empreses licitadores poden recórrer a les capacitats d'altres entitats, amb
independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar
la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional, sempre que aquestes
entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores
demostrin que disposaran dels recursos necessaris, per exemple, mitjançant la presentació
del compromís a tal efecte de les entitats esmentades.
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a
l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres
entitats si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats
esmentades.
Si la mesa comprova que l’entitat a la capacitat de la qual té intenció de recórrer una empresa
licitadora està incursa en prohibició de contractar, li exigirà que la substitueixi.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la
unió o d'altres entitats.
Si una empresa recorre a les capacitats d'altres entitats respecte als requisits de solvència
econòmica i financera, l’empresa i les entitats esmentades siguin responsables solidàriament
de l'execució del contracte.
10.3. Els certificats comunitaris de classificació o documents similars que acreditin la
inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar que estableixin els Estats
membres de la Unió Europea constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits
de selecció qualitativa que figurin en aquests.
10.4. En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència,
en els termes indicats en aquest plec. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal,
s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.
Per acreditar la solvència mitjançat la classificació, totes les empreses que concorrin
agrupades en UTE han d’estar classificades i resultarà d’aplicació el règim d’acumulació
previst en l’article 52 del RGLCAP per determinar si la unió reuneix els grups i subgrups
indicats en aquest plec. Quan concorrin en la unió empreses nacionals, estrangeres que no
siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea i estrangeres que sí ho siguin, les
que pertanyin als dos primers grups podran acreditar la seva solvència mitjançat la
classificació empresarial i aquestes últimes mitjançat l’acreditació del compliment dels
requisits específics de solvència.
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II.

DISPOSICIONS RELATIVES A LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

LICITACIÓ,

L‘ADJUDICACIÓ

I

LA

ONZENA. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I DE PROPOSICIONS
11.1. El termini per a la presentació de proposicions és de 45 dies naturals comptats des de
la data d’enviament de l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE); en
concret fins a les 15:00:00 h. de l’endemà de l’últim dia. La data final de presentació d’ofertes
(fins a les 15:00:00 h.) cau en festiu s’ampliarà el termini fins a les 15:00:00 h. del dia següent
laborable.
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
S’estableix com a obligatòria la presentació electrònica d’ofertes. Les proposicions que no
es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest plec, seran excloses.
La presentació de proposicions es farà únicament a través de l’eina de Sobre Digital de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP).
Prèviament a la presentació de la proposició, els licitadors hauran de complimentar el
“formulari d’inscripció”. S’accedeix al formulari des de l’anunci de licitació en el perfil de
contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/localret. Una
vegada seleccionat l’expedient a la part dreta de la pantalla apareix el següent quadre:

Al clicar sobre l’enllaç “Presentar oferta via sobre digital” s’obra una nova pestanya amb el
formulari d’inscripció.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció
de l’eina de Sobre Digital, en què s’enviaran els correus electrònics relacionats amb l’ús de
l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que es designin en el Document Europeu
Únic de Contractació (DEUC) per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions
electròniques.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran
per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format
electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar
aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
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Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part
de la licitació (per al sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està
xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant
la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en
compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la
mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses
licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre 23 Digital no guarda ni recorda les contrasenyes
introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu
contingut.
El Consorci Localret demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a
l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que
correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat
de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la mesa i de
l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del
termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles coneixen, per
poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la
documentació de les que no es puguin desxifrar, perquè el licitador no ha introduït la paraula
clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que
la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què
l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre
digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/docum
entacio.xhtml?set-locale=ca_ES
11.2. De conformitat amb el que disposa la disposició addicional setzena de la LCSP,
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases,
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva
presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta
pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona
remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
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Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat
l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers
electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la
importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que
siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es
comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues
fases.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses excepte per motius
acreditats a valorar per la mesa de contractació.
11.3. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus
amb les eines corporatives del Consorci Localret. Així, és obligació de les empreses
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les
seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que el Consorci Localret no pugui
accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc
o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de contractació valorarà,
en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte
de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la
impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se
de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar
l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas
que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular
aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà
per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport
físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal
tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents
amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos
de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la
no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.
11.4. Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/docum
entacio.xhtml?set-locale=ca_ES
D’altra banda, el format de documents electrònics admissibles per aquesta licitació seran els
documents en format pdf, xls i .kmz.
11.5. Si les 24 hores darreres del termini per a la presentació d’ofertes s’interromp el servei
por causes tècniques o raons operatives de la pròpia Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, aquest termini es prorrogarà automàticament per un temps de 24 hores, sense que
sigui necessària l’ampliació expressa formal del termini en el perfil de contractant abans de
la seva finalització.
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Les proposicions extemporànies seran excloses, a no ser que s’acrediti que la presentació
fora de termini és per raons operatives de la pròpia Plataforma.
11.6. Les persones interessades podran dirigir-se a l’òrgan de contractació per sol·licitar
informació addicional sobre els plecs de condicions i la documentació complementària, la
qual haurà de facilitar-se, almenys, sis dies abans de la data límit fixada per a la recepció
d’ofertes.
Les persones interessades hauran d’enviar la petició d’obtenció d’informació addicional a
l’òrgan de contractació des de l’espai habilitat en el propi expedient de contractació a la
PSCP (Tauler d’avisos), o a través de la Carpeta de Tràmits de la web de Localret:
https://tramits.localret.cat/Ciutadania, amb un termini d’antelació de set dies abans de la data
límit fixada per a la recepció d’ofertes.
11.7. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de
prescripcions tècniques, i la declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per
contractar.
11.8. Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió
temporal. La infracció́ d’aquestes normes dóna lloc a la inadmissió de totes les propostes
per ella subscrites.
11.9. Les empreses licitadores poden substituir i/o modificar l’oferta presentada, durant el
termini de presentació d’ofertes, mitjançant la presentació d’una segona oferta, que suposarà
la retirada de la primera, sempre que l’empresa licitadora així ho hagi advertit expressament
i fefaent a l’òrgan de contractació: en cas contrari, les ofertes seran excloses, per
incompliment de la prohibició de presentació de proposicions simultànies (Art. 139.3 de la
LCSP)
11.10. Contingut dels sobres:
CONTINGUT DEL SOBRE 1 (DOCUMENTACIÓ GENERAL):
a)

Les empreses licitadores han d’incloure en el sobre 1 la documentació general
acreditativa de la capacitat i solvència de l'empresa:

1.

Document Nacional d'Identitat, quan es tracti d'empresaris individuals.

2.

Escriptura de constitució de la societat, inscrita en el Registre Mercantil, quan es tracti
de persones jurídiques.

3.

Poder notarial suficient per comparèixer i signar proposicions en nom d'altre.

4.

Declaració responsable de no estar incurs en cap de les circumstàncies de prohibició de
contractar amb l'Administració Pública, previstes en l'art. 71 de la LCSP (annex 4.1).
Aquesta declaració ha d’incloure la manifestació d’estar al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La justificació acreditativa d’aquest
requisit l’haurà de presentar l’adjudicatari abans de l’adjudicació definitiva.

5.

Quan es presentin diferents proposicions per societats en les que concorrin alguns dels
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supòsits establerts a l’article 42.1 del Codi de Comerç respecte als socis que les integren
s’haurà de presentar declaració específica al respecte.
La documentació requerida en els punts a.1, a.2 i a.3, no caldrà ser aportada de nou, en el
cas de que en el període dels sis mesos anteriors hagi estat aportada al Consorci en una
altre licitació.
6.

Els documents acreditatius de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional, i, si és el cas, classificació, en el grup, subgrup i categoria assenyalats en
aquest plec.

7.

Compromís explícit de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals i materials suficients per a això.

8.

Declaració d’acceptació dels mitjans electrònics de comunicació.

La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) acredita les condicions d’aptitud
de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació
professional o empresarial, solvència econòmica i financera i classificació, així com la
concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.
De conformitat amb el que estableix l’article 140 de la LCSP, l’aportació inicial de tota la
documentació anterior (punts 1 a 6) es substituirà per una declaració responsable que s’ajusti
al document europeu únic de contractació (DEUC) (Annex núm. 4.2). S’haurà d’aportar un
DEUC per cada lot.
En els casos en què els licitadors recorrin a la solvència i mitjans d’altres empreses,
cadascuna d’aquestes també ha de presentar el DEUC.
Igualment, en els supòsits en què diversos empresaris concorrin agrupats en una unió
temporal, cada empresa participant ha d’aportar el DEUC.
Podeu consultar la informació relativa al formulari normalitzat del DEUC, segons l’article 59
de la directiva 24/2014/UE del Parlament europeu i del Consell a través del següent enllaç:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2016:003:TOC.
Les empreses que optin per la presentació d’aquesta declaració poden descarregar l’arxiu
“xlm” que es publicarà en el perfil de contractant i obrir-lo i complimentar-lo a través de
l’aplicació que es troba al següent enllaç: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espdweb/filter?lang=es. Els licitadors inclouran en el sobre 1 el DEUC, que haurà d’estar signat.
CONTINGUT DEL SOBRE 2 (CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
MITJANÇANT LA MERA APLICACIÓ DE FÓRMULES):
a)

QUANTIFICABLES

Les empreses licitadores han d’incloure en el sobre 2 tota la documentació relacionada
amb els criteris d’adjudicació quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules:
 Lot 1:
- Annex 3.1 – Model d’oferta – criteris d’adjudicació quantificables mitjançant la
mera aplicació de fórmules – lot 1.
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- Annex 8 – Model o formulari d’oferta pel lot 1, una còpia en format *.xls, amb tots
els fulls (annexos 8.0 a 8.6), degudament emplenats aquells que ho requereixin
(annexos 8.0, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 i 8.6):
 Annex 8.0 – Llistat ens locals adherits. Els licitadors han d’emplenar les cel·les
indicades en aquesta pestanya.
 Annex 8.2 – Serveis XM dedicats. Els licitadors han d’emplenar les cel·les
indicades en aquesta pestanya.
 Annex 8.3 – Serveis XM xDSL GPON. Els licitadors han d’emplenar les cel·les
indicades en aquesta pestanya.
 Annex 8.4 – Serveis Des xDSL GPON. Els licitadors han d’emplenar les cel·les
indicades en aquesta pestanya.
 Annex 8.5 – Altres accessos a Internet. Els licitadors han d’emplenar les cel·les
indicades en aquesta pestanya.
 Annex 8.6 – Serveis oferts pels criteris automàtics. Els licitadors han d’emplenar
les cel·les indicades en aquesta pestanya.
- Annex 10 – Model o formulari d’oferta pel lot 1, una còpia en format *.xls, amb tots
els fulls (annexos 10.0 a 10.6), degudament emplenats aquells que ho requereixin
(annexos 10.1, 10.2, 10.5 i 10.6):
 Annex 10.1 – Total oferta econòmica Els licitadors únicament han d’emplenar
el camp “OFERTA PRESENTADA”.
 Annex 10.2 – Preus unitaris. Els licitadors han d’indicar els preus unitaris per
cadascun dels serveis licitats.
 Annex 10.5 – Preus unitaris d’ampliació. Els licitadors han d’indicar els preus
unitaris per cadascun dels serveis d’ampliació licitats.
 Annex 10.6 – Altres preus d’ampliació de serveis vinculats a l’objecte del
contracte. Els licitadors han d’indicar els serveis i preus que vulguin oferir als
ens adherits i que no hagin estat inclosos en les taules anteriors.
 Lot 2:
- Annex 3.2 - Model d’oferta – criteris d’adjudicació quantificables mitjançant la mera
aplicació de fórmules – lot 2.
- Annex 9 – Model o formulari d’oferta pel lot 2, una còpia en format *.xls, amb tots
els fulls (annexos 9.0 a 9.3), degudament emplenats aquells que ho requereixin
(annexos 9.1 i 9.3):
 Annex 9.1 – Cobertura 4G. Els licitadors han d’emplenar les cel·les indicades
en aquesta pestanya.
 Annex 9.3 – Serveis oferts pels criteris automàtics. Els licitadors han d’emplenar
les cel·les indicades en aquesta pestanya.
- Annex 11 - Model o formulari d’oferta pel lot 2, una còpia en format *.xls, amb tots
els fulls (annexos 11.0 a 11.6), degudament emplenats aquells que ho requereixin
(annexos 11.1, 11.2, 11.5 i 11.6):
 Annex 11.1 -Total oferta econòmica. Els licitadors únicament han d’emplenar el
camp “OFERTA PRESENTADA”.
 Annex 11.2 – Preus unitaris. Els licitadors han d’indicar els preus unitaris per
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cadascun dels serveis licitats.
 Annex 11.5 – Preus unitaris d’ampliació. Els licitadors han d’indicar els preus
unitaris per cadascun dels serveis d’ampliació licitats.
 Annex 11.6 – Altres preus d’ampliació de serveis vinculats a l’objecte del
contracte. Els licitadors han d’indicar els serveis i preus que vulguin oferir als
ens adherits i que no hagin estat inclosos en les taules anteriors.
- Annex 12 – Fitxer .kmz amb les ubicacions georeferenciades de les estacions de
cada municipi pel que presenta oferta el licitador.
b)

Dins del sobre 2 els licitadors hauran d’incloure també la proposta tècnica, el pla
d’implantació, el pla d’explotació i el pla de qualitat, necessaris perquè l’òrgan de
contractació pugui verificar que la proposició és admissible d’acord amb els criteris que
figuren en els plecs, segons el model de proposta detallada a continuació:
 Lot 1:
I.

Proposta tècnica:
- Proposta tècnica dels serveis de veu fixa:
 Proposta tècnica dels serveis d’extensió de veu sobre la xarxa de
l’operador, que inclogui:
o
o
o
o

Funcionalitats del servei proposat.
Característiques dels terminals de gamma bàsica i avançada.
Característiques dels terminals d’operadora.
Característiques dels terminals DECT.

- Proposta tècnica dels serveis de comunicacions de dades i accés a Internet:
 Tecnologies d’accés i amples de banda dels accessos proposats, així com
l’equipament de client proposat (EDC) per cada tecnologia d’accés i
facilitats ofertes per l’equipament.
 Tipologia dels accessos proposats, directa (infraestructura pròpia / ULL) o
indirecta.
 Mecanismes de contingència.
 Solució d’encaminament.
 Proposta tècnica per a la resta de serveis d’accés a Internet
descentralitzats, en concret pels serveis requerits en l’annex 8.1 com a
“Accés sobre ràdio (oferir RF / 3G / 4G LTE o altres tecnologies segons
disponibilitat)”. En aquest sentit, es requereix també que el licitador detalli
a l’annex 8.5 per a cada un dels accessos sol·licitats, la tecnologia d’accés
(pot ser tecnologia amb accés cablejat) i les velocitats proposades de
pujada i baixada.
 Descripció dels serveis de ciberseguretat inclosos a l’oferta.
- Descripció dels serveis inclosos a l’annex 10.6 - Altres preus d’ampliació
(només en cas d’oferir Altres serveis d’ampliació)

Reina Cristina, 9 08003 Barcelona
N.I.F.P5800043A | consorci@localret.cat | +34 934861430
20

II.

Pla d’implantació:
- Pla d’implantació previst. Metodologia, activitats, calendari, durada, recursos
assignats i responsabilitats, etc.
- Equip de projecte per part del licitador, integrants, perfils, responsabilitats,
matriu d’escalat, etc.

III.

Pla d’explotació:
- Model d’explotació general:






IV.

Recursos humans i eines necessàries per a prestar els serveis.
Model d’atenció proposat, vies de contacte, facilitats, eines disponibles per
a la gestió per part dels ens.
Model proposat per a la monitorització i gestió d’incidències i problemes.
Model proposat de facturació dels serveis. Nivell de detall de la facturació,
elaboració d’informes, eines que s’ofereixen pel processament de les
factures, centres de cost i accés en línia.
Accés de SUPRACLIENT a l’eina de facturació electrònica, dades
accessibles amb aquest usuari.

Pla de qualitat:
Els licitadors inclouran la metodologia que serà d’aplicació per a garantir els
compromisos de qualitat.

 Lot 2:
I.

Proposta tècnica:
 Terminals oferts per a cadascuna de les gammes sol·licitades, descripció de
prestacions i facilitats.
 Tecnologia i capacitat dels enllaços a la xarxa mòbil.
 Funcionalitats del servei M2M.
 Funcionalitats del servei de missatgeria massiva.
 Funcionalitats de les millores o ampliacions:
o Servei MDM.
o App de protecció antiamenaces.
 Descripció del serveis inclosos a l’annex 11.6 - Altres preus d’ampliació
(només en cas d’oferir Altres serveis d’ampliació)

II.

Pla d’implantació:
 Pla d’implantació previst. Metodologia, activitats, calendari, durada, recursos
assignats i responsabilitats, etc.
 Equip de projecte per part del licitador, integrants, perfils, responsabilitats,
matriu d’escalat, etc.

III.

Pla d’explotació:
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 Model d’explotació general:
o Recursos humans i eines necessàries per a prestar el serveis.
o Model d’atenció proposat, vies de contacte, facilitats, eines disponibles per
a la gestió per part de les entitats.
o Model proposat per a la monitorització i gestió d’incidències i problemes.
o Model proposat de facturació dels serveis. Nivell de detall de la facturació,
elaboració d’informes, eines que s’ofereixen pel processat de les factures,
centres de cost i accés en línia.
o Accés de SUPRACLIENT a l’eina de facturació electrònica, dades
accessibles amb l’usuari.
IV.

Pla de qualitat:
Els licitadors inclouran la metodologia que serà d’aplicació per a garantir els
compromisos de qualitat.

c)

També s’ha d’incloure una declaració en la qual les empreses licitadores especifiquin
quins documents i/o dades tècniques incorporades són, al seu parer, confidencials.
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 es
poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o
comercials i/o drets de propietat industrial i intel·lectual, en els termes que preveu la Llei
1/2019, de 20 de febrer, de secrets empresarials, i la seva difusió a terceres persones
pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència
lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les
previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. No
tenen, en cap, cas caràcter confidencial les ofertes presentades: annexes 3.1 (Model
d’oferta – Lot 1) i 3.2 (Model d’oferta – Lot 2), i tots els annexes que s’hi esmenten, que
l’òrgan de contractació publicarà íntegrament en el perfil de contractant, ocultant només
les dades personals que hi constin.
La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a
la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. Només si el dèficit
de motivació i/o justificació es refereix a aspectes puntuals de la declaració de
confidencialitat inclosa en l’oferta, l’òrgan de contractació requerirà el licitador per tal
que procedeixi a una nova declaració.
Tanmateix, sens perjudici de les declaracions de confidencialitat efectuades respecte de
determinats documents i dades presentades per les empreses licitadores, correspon a
l’òrgan de contractació valorar, davant d’una sol·licitud d’accés o vista de determinada
documentació, si la qualificació de confidencial és adequada i, en conseqüència, decidir
sobre l’accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les
empreses licitadores afectades.

DOTZENA. MESA DE CONTRACTACIÓ
La mesa de contractació està integrada pels membres que figuren en l’annex 5.
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Tots els membres de la mesa de contractació tindran veu i vot, excepte el secretària de la
mesa, la qual actuarà amb veu però sense vot
La mesa de contractació, en reunió interna, procedirà a l’obertura dels sobres 1 de les
empreses i comprovarà l’existència i la correcció del DEUC o de la declaració responsable,
així com de la resta de documentació que, en el seu cas, hagi de contenir, d’acord amb el
que estableix la clàusula onzena d’aquest plec.
Si la mesa observa errors o omissions esmenables en la documentació ho comunicarà a les
empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin davant la pròpia mesa de
contractació en el termini màxim que aquesta atorgui que no pot ser superior a set dies. Una
vegada esmenats, si s’escau, els errors o omissions de la documentació presentada en el
sobre 1, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses,
així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, l’òrgan de contractació farà
públiques aquestes circumstancies mitjançant el seu perfil de contractant.
Així mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, la mesa podrà sol·licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els documents presentats o requerir-les
perquè en presentin de complementaris, les quals disposaran del termini de cinc dies
naturals sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes.
TRETZENA. COMITÈ D’EXPERTS
No es constituirà un comitè d’experts.
CATORZENA. CRITERIS PER AVALUAR LA MILLOR RELACIÓ QUALITAT-PREU
14.1. Criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació que es descriuen a continuació es separen en criteris per entitat i
criteris comuns. La valoració de cada entitat serà la suma del criteri valorat per a aquella
entitat i la valoració comuna.
Amb aquesta valoració, cada entitat tindrà com a adjudicatària l’oferta que presenti una millor
relació qualitat-preu per a ella, tenint en compte els serveis contractats per aquesta entitat i
les millors prestacions de servei ofertes pels licitadors.
El contracte amb cada operador inclourà els serveis de totes les entitats en les quals hagi
resultat adjudicatari, amb els preus unitaris segons l’oferta per a cadascuna d’elles.
1.

LOT 1: SERVEIS DE COMUNICACIONS FIXES DE VEU I DADES:

1.1.

Criteris d’adjudicació per entitat, fins a un màxim de 69 punts:

1.1.1.

Característiques dels serveis oferts de dades i d’accés a Internet, fins a un màxim
de 30 punts:
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Es valoraran les amplades de banda proposades, segons el detall indicat als
annexes 8.2, 8.3, 8.4 i 8.5 del PPT. El pes de la puntuació de cada accés serà el
mateix i s’assignarà segons la fórmula:
𝑃

𝑃

2

𝑥

𝐵𝑊
𝐵𝑊

𝐵𝑊
𝐵𝑊

𝑥𝑓

On:
‐ PAcc = Puntuació de l’accés que es valora.
‐ PMAX = Valoració màxima de l’accés (30 punts/nombre d’accessos de l’entitat
inclosos als annexes 8.2, 8.3, 8.4 i 8.5 amb 4 decimals).
‐ BWUL = Amplada de banda de pujada de l’accés de l’oferta que es valora .
‐ BWULMAX = Amplada de banda de pujada màxim ofert.
‐ BWDL = Amplada de banda de baixada de l’accés de l’oferta que es valora.
‐ BWDLMAX = Amplada de banda de baixada màxim ofert.
‐ f = Factor correcció d’ample de banda. Si BWDL < 200 Mbps, f = 0,4. Per la resta
de casos f = 1.
Les amplades de banda ofertes no poden ser inferiors a les especificades a la
descripció del Codi de servei o a la Descripció concepte factura. Únicament en el
cas de serveis inclosos en la regulació de la CNMC, i en concret en cas que l’oferta
de referència del servei majorista de banda ampla NEBA no inclogui el servei
corresponent amb les mateixes velocitats actuals, els licitadors podran oferir la
màxima velocitat del NEBA encara que impliqui una reducció respecte a la velocitat
del servei actual, tal com s’estableix de forma general a l’apartat Error! No s'ha
trobat l'origen de la referència. del plec de prescripcions tècniques (PPT).
En cas de no incloure les característiques del servei, s’atorgaran 0 punts a PAcc.
La puntuació del subcriteri 1.1.1. s’obtindrà de la suma de totes les puntuacions
anteriors:
𝑃.

. .

𝑃

On:
‐ P1.1.1. = Puntuació del subcriteri 1.1.1. de la proposta que es valora.
‐ PAcc = Puntuació de cada accés de l’entitat.
Hi ha 6 entitats participants en el lot 1 que no disposen de serveis de dades
contractades a l’actualitat. Per tal de conèixer l’oferta dels operadors i obtenir
puntuació d’aquest subcriteri, s’ha incorporat a la seu de l’Ajuntament un servei
GPON / xDSL màxima velocitat – ADSL a l’annex 8.4 per poder obtenir la puntuació
en aquest apartat. Les entitats són:
NIF

Nom entitat

P4301000H

Ajuntament d'Alió

P4305300H

Ajuntament de Xerta
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P4306400E

Ajuntament de la Galera

P4308300E

Ajuntament del Masroig

P4312400G

Ajuntament de Renau

P4313000D

Ajuntament de Riudecols

Aquests serveis no queden reflectits a l’annex 10 perquè són utilitzats únicament
per conèixer l’oferta d’amplada de banda d’aquest apartat.
1.1.2.

Preu per entitat (annex 10), fins a un màxim de 35 punts:
Es valorarà l’oferta de preu per entitat que correspon al valor obtingut d’aplicar els
preus que ofereix el licitador pels serveis que té contractats l’entitat que es valora i
que estan detallats als annexes 8 i 10. El càlcul és automàtic a partir dels preus
unitaris dels serveis i es prendrà com a Preu per entitat el corresponent al TOTAL
de 3 ANYS de l’annex 10.1.
Es distingiran 3 casos:
1.

Els preus per entitat de totes les ofertes rebudes són iguals o inferiors al preu
per entitat actual descrit en l’Annex 8.0.
Fórmula:
𝑃.

𝑃𝑚𝑖𝑛
𝑃𝑜𝑓

35 ∗

. .

On:
‐ P1.1.2. = Puntuació subcriteri 1.1.2. de la proposta que es valora.
‐ Pmin = Preu per entitat menor de les ofertes presentades per cada entitat.
‐ Pof = Preu per entitat de l’oferta que es valora per cada entitat.
2.

Del conjunt de propostes rebudes, existeix alguna oferta amb cost superior al
preu per entitat actual descrit en l’annex 8.0 i oferta/es amb cost igual o inferior
al preu per entitat actual descrit en l’annex 8.0.
a.

Les ofertes amb cost superior al preu per entitat actual descrit en l’annex 8
quedaran descartades com a possibles adjudicataris per a l’entitat
avaluada.

b.

La resta de propostes seran avaluades de la següent forma:
Fórmula:
𝑃.

. .

35 ∗

𝑃𝑚𝑖𝑛
𝑃𝑜𝑓

On:
‐ P1.1.2. = Puntuació subcriteri 1.1.2. de la proposta que es valora.
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‐ Pmin = Preu per entitat menor de les ofertes presentades per cada
entitat.
‐ Pof = Preu per entitat de l’oferta que es valora per cada entitat.
3.

Els preus per entitat de totes les ofertes rebudes són superiors al preu per
entitat actual descrit en l’annex 8.0.
Fórmula:
𝑃.

. .

35 ∗

𝑃𝑚𝑖𝑛
𝑃𝑜𝑓

On:
‐ P1.1.2 = Puntuació subcriteri 1.1.2. de la proposta que es valora.
‐ Pmin = Preu per entitat menor de les ofertes presentades per cada entitat.
‐ Pof = Preu per entitat de l’oferta que es valora per cada entitat.
1.1.3.

Serveis de ciberseguretat, fins a un màxim de 4 punts:

1.1.3.1. Navegació Neta, 2 punts:
Es valorarà amb 2 punts oferir el servei de Navegació Neta.
Les entitats on s’ofereix el servei s’han d’indicar a l’annex 8.0.
1.1.3.2. Anàlisi de vulnerabilitats, 2 punts:
Es valorarà amb 2 punts oferir el servei d’anàlisi de vulnerabilitats.
Les entitats on s’ofereix el servei s’han d’indicar a l’annex 8.0.
La puntuació global del criteri 1.1.3. s’obtindrà de la suma de les puntuacions dels serveis
de ciberseguretat oferts:

𝑃.

. .

𝑃

𝑃

Tots els serveis de ciberseguretat oferts seran serveis que no suposaran cap cost als ens.
1.2.

Criteris d’adjudicació de serveis comuns, fins a un màxim de 31 punts:

1.2.1.

Preus d’ampliació (annex 10.5), fins a un màxim de 10 punts:
Es valora l’oferta de preus d’ampliació. Els preus d’ampliació corresponen a serveis
que no estan instal·lats a cap dels ens adherits, però que poden ser sol·licitats en
el futur per migrar les tecnologies actuals o per a noves altes de serveis.
Fórmula aplicable a cadascun dels elements d’ampliació:
𝑃

𝑃

à _

𝐶
𝐶

í _
_

On:
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‐ Pi = Puntuació de l’element d’ampliació de la proposta que es valora.
‐ Cmín_i = Cost d’ampliació menor de cadascun dels elements d’ampliació de les
ofertes presentades.
‐ Cof_i = Cost d’ampliació de cadascun dels elements d’ampliació de l’oferta que es
valora.
‐ Pmàx_i = Puntuació màxima de cadascun dels elements d’ampliació segons la
taula de l’annex 10.5
La puntuació del subcriteri 1.2.1. es farà segons la fórmula següent:
𝑃.

𝑃

. .

On:
‐
‐

Pi = Puntuació de l’element d’ampliació de la proposta que es valora.
P1.2.1. = Puntuació subcriteri 1.2.1. de la proposta que es valora.

Addicionalment, els licitadors podran oferir altres serveis opcionals i indicar el seu
cost a l’annex 10.6, sense que aquests serveis i costos siguin tinguts en compte en
la puntuació de la oferta dels licitadors. Els preus oferts seran vinculants en cas de
contractació del servei.
1.2.2.

Serveis de ciberseguretat, fins a un màxim de 6 punts:
Els serveis de ciberseguretat que es podran presentar i seran objecte de valoració
són els següents:

1.2.2.1. Formació, fins a un màxim de 4 punts:
Es valorarà oferir formació en ciberseguretat als empleats de l’organització, així com
a l’equip tècnic (administradors).
La formació serà online i podrà ser en format vídeo, web interactiva, Pdf, llicència o
en el suport que el licitador consideri adient.
‐ Formació a empleats o usuaris, 2 punts.
‐ Formació a administradors, 2 punts.
1.2.2.2. Xarxa de Distribució de Contingut (CDN – Content Delivery Network), 2 punts
Es valorarà la posada a disposició d’una solució de CDN que permeti facilitar que
els continguts dels webs corporatius dels organismes arribin de forma més eficient
als usuaris i la distribució d’aquests continguts esdevingui més fiable, mitjançant
l’eliminació de colls d’ampolla i la proximitat a l’usuari.
La puntuació global del criteri 1.2.2. s’obtindrà de la suma de les puntuacions dels serveis
de ciberseguretat oferts:
𝑃.

. .

𝑃

𝑃

Tots els serveis de ciberseguretat oferts seran serveis que no suposaran cap cost als ens.
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1.2.3.

Preu global equivalent (annex 10.1), fins a un màxim de 5 punts:
Es valora el preu global equivalent que s’obté dels preus per servei que ofereix cada
licitador multiplicat pel nombre de serveis actuals. El preu global equivalent s’obté
a l’annex 10.1
Fórmula:
𝑃.

. .

5∗

𝑃𝑚𝑖𝑛
𝑃𝑜𝑓

On:
‐ P1.2.3. = Puntuació subcriteri 1.2.3. de la proposta que es valora.
‐ Pmin =Preu global equivalent menor de les ofertes presentades.
‐ Pof = Preu global equivalent de l’oferta que es valora.
1.2.4.

Garantia de l’amplada de banda (BW) dels accessos xDSL/GPON, fins a un màxim
de 5 punts:
Es demana detallar el compromís de garantia del BW nominal dels accessos a la
xarxa multiservei (detallats a l’annex 8.3) i dels accessos a internet descentralitzats
(detallats a l’annex 8.4), basats en tecnologia xDSL/GPON.
Fórmula:
𝑃.

. .

5∗

𝐺𝑜𝑓
𝐺𝑚𝑎𝑥

On:
‐
‐
‐
1.2.5.

P1.2.4 = Puntuació subcriteri 1.2.4. de la proposta que es valora.
Gof = Garantia de l’oferta que es valora.
Gmax =Garantia màxima de les ofertes presentades.

Millores en el termini del pla d’implantació per a la regularització de la facturació,
fins a un màxim de 3 punts:
Es valorarà la millora del termini d’implantació requerit per a la regularització de la
factura (aplicació dels preus adjudicats i regularització des de la data de signatura
del contracte).
El valor del termini de la regularització de facturació haurà de ser inferior a 180 dies
i es valoraran millores a partir dels 45 dies de la data de formalització dels
contractes. Per terminis inferiors a 45 dies es considerarà Tof = 45 dies
Fórmula:
𝑃.

.

3∗

180
180

𝑇𝑜𝑓
45
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On:
‐
‐
1.2.6.

P1.2.5. = Puntuació subcriteri 1.2.5. de la proposta que es valora.
Tof = Termini de l’oferta que es valora.

Accés a una eina de ticketing d’incidències, 2 punts:
Es valorarà la disponibilitat de poder fer consultes on-line a una eina de ticketing pel
seguiment de les incidències per part de l’Oficina Tècnica, amb el lliurament de les
credencials necessàries per a tal efecte:
L’eina haurà d’estar disponible a la finalització de la fase d’implantació.

2.

LOT 2: SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DADES:

2.1.

Criteris d’adjudicació per entitat, fins a un màxim de 50 punts:

2.1.1.

Cobertura (annex 9.1), fins a un màxim de 20 punts:
En aquest criteri es valora la cobertura 4G del licitador al municipi que ha de ser
indicada a l’annex 9.1.
Es valora el nivell de cobertura al municipi segons el nombre d’estacions base i la
seva distància a l’edifici de l’ajuntament o seu principal de l’entitat.
Es demana que el licitador indiqui a l’annex 9.1 el % de cobertura 4G al municipi en
espai exterior i amb un llindar mínim de senyal de -110 dBm. Aquest paràmetre no
s’utilitzarà per obtenir puntuació, però actuarà com a límit de validació:
‐ En cas de que un licitador no superi el 70% de cobertura d’exterior serà exclòs
per considerar que no disposa de cobertura suficient per prestar el servei.
‐ En cas de que tots els licitadors comptin amb una cobertura inferior al 70%,
serà adjudicatari aquell que tingui un % major de cobertura.
Per valorar la cobertura caldrà que el licitador ompli l’annex 9.1 i que inclogui a
l’oferta un fitxer Annex 12 georeferenciat KMZ que contingui, com a mínim, les
estacions base dels municipis on presenta la seva proposta o a una distància
màxima de 1 km del límit municipal. Aquest fitxer pot contenir la informació de
l’annex 12, però no és obligatori.
Cada estació haurà d’estar associada al municipi on ofereix cobertura i la seva
etiqueta indicarà el municipi de referència tenint en compte que una mateixa estació
pot estar associada a més d’un municipi sempre que estigui a una distància inferior
a 1 km del límit municipal i hi ofereixi cobertura.
Les estacions valorades a l’oferta hauran d’estar operatives a la formalització del
contracte. El Consorci Localret utilitzarà com a base de dades de consulta per a la
verificació de les instal·lacions la web del Ministeri d’Assumptes Econòmics i
Transformació Digital: https://geoportal.minetur.gob.es/VCTEL/vcne.do
En cas de no estar referenciada alguna estació en aquesta web, se sol·licitarà al
licitador evidències que demostrin la existència de la infraestructura, per exemple,

Reina Cristina, 9 08003 Barcelona
N.I.F.P5800043A | consorci@localret.cat | +34 934861430
29

el seu projecte tècnic d’instal·lació o l’informe de l’entitat certificadora de l’estació.
En cas de que el licitador sigui un operador virtual haurà d’indicar la titularitat de les
instal·lacions i detallar les condicions d’ús de les xarxes en cas de disposar d’acords
amb més d’una operadora. Totes les estacions referenciades per un operador virtual
en un municipi han d’oferir servei als usuaris de l’entitat en un moment donat.
2.1.1.1. Nombre d’estacions base al municipi, fins a un màxim de 10 punts:
Es valora el nombre d’estacions base que ofereixen cobertura als usuaris de l’entitat
ubicades al propi municipi o a un màxim de 1 Km de distància del límit municipal on
es troba la seu de referència.
Fórmula:
𝑃

. . . .

10 ∗

𝑁𝑜𝑓
𝑁𝑚𝑎𝑥

On:
‐ P2.1.1.1. = Puntuació subcriteri 2.1.1.1. de la proposta que es valora.
‐ Nmax = Nombre d’estacions del licitador amb més estacions de les ofertes
presentades.
‐ Nof = Nombre d’estacions de l’oferta que es valora.
En el cas de no disposar de cap estació s’atorgarà 0 punts.
2.1.1.2. Distància de l’estació més propera a l’Ajuntament del municipi o seu principal de
l’entitat, fins a un màxim 10 punts.
Es valora la distància de l’estació més propera a l’edifici de l’Ajuntament o seu
principal1 de l’entitat amb una precisió de 500 metres, arrodonits per excés (la
distància mínima seran 500 metres). És a dir, les distancies indicades seran en tots
els casos múltiples de 500 metres (en el cas que no es realitzi aquest arrodoniment
serà realitzat en la fase d’anàlisi de propostes).
El llistat d’adreces que cal prendre com a referència per cada entitat es troba a
l’annex 9.1. Es posa a disposició del licitador també un fitxer informatiu, l’annex 12
.Kmz, amb les ubicacions de les entitats de referència.
Fórmula:
𝑃

. . .

10 ∗

𝐷𝑚𝑖𝑛
𝐷𝑜𝑓

On:
‐ P2.1.1.2 = Puntuació subcriteri 2.1.1.2. de la proposta que es valora.

1

Per les entitats que pertanyen a un ajuntament també adherit a la present contractació es prendrà
com a referència l’edifici de l’ajuntament del seu municipi.
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‐ Dmin = Distància menor entre l’estació més propera del licitador i l’edifici de
referència de l’entitat de les ofertes presentades.
‐ Dof = Distància entre l’estació més propera del licitador i l’edifici de referència de
l’entitat de l’oferta que es valora.
En cas de tenir distàncies iguals a totes les ofertes presentades, s’atorgarà la
màxima puntuació a totes les ofertes que la distància sigui inferior a 2 km; en cas
de superar aquest llindar de 2 Km, s’atorgaran zero punts.
2.1.2.

Preu per entitat (annex 11.1), fins a un màxim de 30 punts:
Es valorarà l’oferta de preu per entitat que correspon al valor obtingut d’aplicar els
preus que ofereix el licitador pels serveis que té contractats l’entitat que es valora i
que estan detallats als annexes 9 i 11. El càlcul és automàtic a partir dels preus
unitaris dels serveis i es prendrà com a Preu per entitat el corresponent al TOTAL
de 3 ANYS de l’annex 11.1.
Es distingiran 3 casos:
1.

Els preus per entitat de totes les ofertes rebudes són iguals o inferiors al preu
per entitat actual descrit en l’annex 9.0.
Fórmula:
𝑃

30 ∗

. . .

𝑃𝑚𝑖𝑛
𝑃𝑜𝑓

On:
‐ P2.1.2 = Puntuació subcriteri 2.1.2. de la proposta que es valora.
‐ Pmin = Preu per entitat menor de les ofertes presentades per cada entitat.
‐ Pof = Preu per entitat de l’oferta que es valora per cada entitat.
2.

Del conjunt de propostes rebudes, existeix/en oferta/es amb cost superior al
preu per entitat actual descrit en l’annex 9.0 i oferta/es amb cost igual o inferior
al preu per entitat actual descrit en l’annex 9.0.
a.

La/es oferta/es amb cost superior al preu per entitat actual descrit en
l’annex 9.0 quedaran descartes com a possibles adjudicataris per a l’entitat
avaluada.

b.

La resta de propostes seran avaluades de la següent forma:
Fórmula:
𝑃

. . .

30 ∗

𝑃𝑚𝑖𝑛
𝑃𝑜𝑓

On:
‐ P2.1.2 = Puntuació subcriteri 2.1.2. de la proposta que es valora.
‐ Pmin = Preu per entitat menor de les ofertes presentades per cada
entitat.
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‐ Pof = Preu per entitat de l’oferta que es valora per cada entitat.
3.

Els preus per entitat de totes les ofertes rebudes són superiors al preu per
entitat actual descrit en l’annex 9.0.
Fórmula:
𝑃

. . .

30 ∗

𝑃𝑚𝑖𝑛
𝑃𝑜𝑓

On:
‐ P2.1.2. = Puntuació subcriteri 2.1.2. de la proposta que es valora.
‐ Pmin = Preu per entitat menor de les ofertes presentades per cada entitat.
‐ Pof = Preu per entitat de l’oferta que es valora per cada entitat.
2.2.

Criteris d’adjudicació dels serveis comuns, fins a un màxim de 50 punts:

2.2.1.

Especificacions dels terminals oferts, fins a un màxim de 16,5 punts:
En aquest criteri es valoren les especificacions tècniques dels tres terminals mòbils
de cada gamma que ofereixi el licitador amb millors prestacions. Les especificacions
tècniques d’aquests terminals mòbils oferts han de ser indicades en l’annex 9.3.
Cada una de les especificacions tècniques podrà obtenir la puntuació màxima
indicada en cada una de les cel·les de la taula a continuació:
Vmi
Terminal mòbil ofert

RAM

Emmagatzematge intern
(sense comptar targetes SD)

Terminal Gamma Mitja - model 1
(Android)

0,5

0,75

Terminal Gamma Mitja - model 2
(Android Dual SIM)

0,5

0,75

Terminal Gamma Mitja - model 3
(Android)

0,5

0,75

Terminal Gamma Avançada model 1 (IOS)

-

1,25

Terminal Gamma Avançada model 2 (Android)

0,5

0,75

Terminal Gamma Avançada model 3 (Android Dual SIM)

0,5

0,75

Terminal Gamma Alta - model 1
(IOS)

-

1,00

Terminal Gamma Alta - model 2
(Android)

0,5

0,5

Terminal Gamma Alta - model 3

0,5

0,5
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Terminal Gamma Superior - model
1 (IOS)

-

1,00

Terminal Gamma Superior - model
2 (Android)

0,5

0,5

Terminal Gamma Superior - model
3

0,5

0,5

Terminal Gamma Tauletes - model
1 (IOS)

-

1,0

Terminal Gamma Tauletes - model
2 (Android)

0,5

0,5

Terminal Gamma Tauletes - model
3 (Windows)

0,5

0,5

En cas de no presentar millores respecte les especificacions tècniques requerides
a l’apartat 7.1.3. del PPT s’obtindran 0 punts sobre l’especificació avaluada.
En cas de discrepàncies entre els models descrits a l’annex 9.3 i els descrits a
l’oferta amb les especificacions tècniques presentades a la memòria tècnica no es
valorarà la millora presentada i la puntuació serà 0 punts.
S’hauran d’omplir les taules de característiques dels terminals posant aquells que
tinguin més millores a la posició inicial 1 ó 2 (segons el cas) i els que menys millores
aportin com a posició 3.
En cas de presentar una millora, la fórmula d’aplicació a cadascuna de les
especificacions tècniques de les millores ofertes i indicades a la taula de l’annex
9.3. serà la següent:
𝑃

𝑉𝑚 ∗

𝑉𝑜𝑙_𝑜𝑓
𝑉𝑜𝑙_𝑚𝑎𝑥

𝑉
𝑉

On:
‐ Pesp-i = Puntuació de l’especificació que s’avalua (i).
‐ Vmi = Valoració màxima de l’especificació que s’avalua segons la taula anterior.
‐ Vol_maxi = Volumetria màxima de la millora oferta de l’especificació que s’avalua
de totes les ofertes presentades.
‐ Vol_ofi = Volumetria de l’especificació que es valora de la millora de l’oferta que
s’avalua.
‐ VLICi = Volumetria mínima requerida a l’apartat 7.1.3. del PPT.
La puntuació del criteri 2.2.1. s’obtindrà de la suma de totes les puntuacions
anteriors Pesp-i:
𝑃

. . .

𝑃
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2.2.2.

Tarifes planes, fins a un màxim de 14,5 punts.
Es valorarà l’increment de les volumetries de dades incloses respecte les tarifes
sol·licitades de serveis de comunicacions mòbils segons el detall indicat en l’annex
9.3 del PPT.
En cas de no presentar increments respecte les volumetries de tarifes s’obtindran
zero punts sobre aquella tarifa.
En cas de presentar una augment, la fórmula d’aplicació per obtenir cadascuna de
les puntuacions seran les indicades als apartats que es detallen a continuació:
2.2.2.1., 2.2.2.2., 2.2.2.3. i 2.2.2.4.

2.2.2.1. Tarifes de 4 GB, fins a un màxim de 4 punts:
Fórmula:
𝑃

. . . .

4∗

𝑉𝑜𝑙
𝑉𝑜𝑙

4
4

On:
‐ P2.2.2.1. = Puntuació subcriteri 2.2.2.1. de la proposta que es valora.
‐ Vol_max = Volumetria màxima oferta a les ofertes presentades expressada en GB.
‐ Vol_of = Volumetria contemplada a l’oferta que es valora expressada en GB.
 En cas que algun dels licitadors hagi ofert tarifes amb volumetria de dades
"il·limitada" caldrà especificar clarament si el terme "il·limitada" es tracta d'un
concepte comercial i realment hi ha algun tipus de limitació de "fair usage" o per
contra es tracta realment de volumetria que no es troba subjecte a cap tipus de
límit.
 En cas que efectivament es disposi de propostes amb volumetria "il·limitada",
s'assignarà la màxima puntuació i s'emprarà per al càlcul de les puntuacions a la
resta de licitadors 200 GB com a volumetria de dades màxima oferta.
 En cas que existeixi un “fair usage”, si aquest límit és inferior a 200 GB, es
prendrà el “fair usage” com a volumetria oferta, mentre que si supera els 200 GB
es prendrà 200 GB com a volumetria de dades oferta.
2.2.2.2. Tarifes de 6 GB, fins a un màxim de 4 punts:
Fórmula:
𝑃

. . .

4∗

𝑉𝑜𝑙
𝑉𝑜𝑙

6
6

On:
‐ P2.2.2.2 = Puntuació subcriteri 2.2.2.2 de la proposta que es valora.
‐ Vol_max = Volumetria màxima oferta a les ofertes presentades expressada en GB.
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‐ Vol_of = Volumetria contemplada a l’oferta que es valora expressada en GB.
 En cas que algun dels licitadors hagi ofert tarifes amb volumetria de dades
"il·limitada" caldrà especificar clarament si el terme "il·limitada" es tracta d'un
concepte comercial i realment hi ha algun tipus de limitació de "fair usage" o per
contra es tracta realment de volumetria que no es troba subjecte a cap tipus de
límit.
 En cas que efectivament es disposi de propostes amb volumetria "il·limitada",
s'assignarà la màxima puntuació i s'emprarà per al càlcul de les puntuacions a la
resta de licitadors 200 GB com a volumetria de dades màxima oferta.
 En cas que existeixi un “fair usage”, si aquest límit és inferior a 200 GB, es
prendrà el “fair usage” com a volumetria oferta, mentre que si supera els 200 GB
es prendrà 200 GB com a volumetria de dades oferta.
2.2.2.3. Tarifes de 10 GB, fins a un màxim de 3,5 punts:
Fórmula:
𝑃

. . .

3,5 ∗

𝑉𝑜𝑙
𝑉𝑜𝑙

10
10

On:
‐ P2.2.2.3 = Puntuació subcriteri 2.2.2.3 de la proposta que es valora.
‐ Vol_max = Volumetria màxima oferta a les ofertes presentades expressada en GB.
‐ Vol_of = Volumetria contemplada a l’oferta que es valora expressada en GB.
 En cas que algun dels licitadors hagi ofert tarifes amb volumetria de dades
"il·limitada" caldrà especificar clarament si el terme "il·limitada" es tracta d'un
concepte comercial i realment hi ha algun tipus de limitació de "fair usage" o per
contra es tracta realment de volumetria que no es troba subjecte a cap tipus de
límit.
 En cas que efectivament es disposi de propostes amb volumetria "il·limitada",
s'assignarà la màxima puntuació i s'emprarà per al càlcul de les puntuacions a la
resta de licitadors 200 GB com a volumetria de dades màxima oferta.
 En cas que existeixi un “fair usage”, si aquest límit és inferior a 200 GB, es
prendrà el “fair usage” com a volumetria oferta, mentre que si supera els 200 GB
es prendrà 200 GB com a volumetria de dades oferta.
2.2.2.4. Tarifes de 20 GB, fins a un màxim de 3 punts:
Fórmula:
𝑃

. . . .

3∗

𝑉𝑜𝑙
𝑉𝑜𝑙

20
20

On:
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‐ P2.2.2.4. = Puntuació subcriteri 2.2.2.4. de la proposta que es valora.
‐ Vol_max = Volumetria màxima oferta a les ofertes presentades expressada en GB.
‐ Vol_of = Volumetria contemplada a l’oferta que es valora expressada en GB.
 En cas que algun dels licitadors hagi ofert tarifes amb volumetria de dades
"il·limitada" caldrà especificar clarament si el terme "il·limitada" es tracta d'un
concepte comercial i realment hi ha algun tipus de limitació de "fair usage" o per
contra es tracta realment de volumetria que no es troba subjecte a cap tipus de
límit.
 En cas que efectivament es disposi de propostes amb volumetria "il·limitada",
s'assignarà la màxima puntuació i s'emprarà per al càlcul de les puntuacions a la
resta de licitadors 200 GB com a volumetria de dades màxima oferta.
 En cas que existeixi un “fair usage”, si aquest límit és inferior a 200 GB, es
prendrà el “fair usage” com a volumetria oferta, mentre que si supera els 200 GB
es prendrà 200 GB com a volumetria de dades oferta.
2.2.3.

Preu global equivalent (annex 11.1), fins a un màxim de 5 punts:
Es valora el preu global equivalent que s’obté dels preus per servei que ofereix cada
licitador multiplicat pels serveis actuals. El preu global equivalent s’obté a l’annex
11.1
Fórmula:
𝑃

. . .

5∗

𝑃𝑚𝑖𝑛
𝑃𝑜𝑓

On:
1. P2.2.3. = Puntuació subcriteri 2.2.3. de la proposta que es valora.
2. Pmin = Preu global equivalent menor de les ofertes presentades.
3. Pof = Preu global equivalent de l’oferta que es valora.
2.2.4.

Preus d’ampliació (annex 11.5), fins a un màxim de 7,5 punts:
Es valoren els preus d’ampliació. Els preus d’ampliació corresponen a serveis que
no estan instal·lats a cap de les entitats adherides, però que poden ser sol·licitats
en el futur per migrar les tecnologies actuals o per a noves altes de serveis.
Es proposa utilitzar la fórmula següent:
𝑃

𝑃

à _

𝐶
𝐶

í _
_

On:
‐ Pi = Puntuació de l’element d’ampliació de la proposta que es valora.
‐ Cmín_i = Cost d’ampliació menor de cadascun dels elements d’ampliació de les
ofertes presentades.
‐ Cof_i = Cost d’ampliació de cadascun dels elements d’ampliació de l’oferta que es
valora.
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‐ Pmàx_i = Puntuació màxima de cadascun dels elements d’ampliació segons la
taula de l’annex 11.5.
La puntuació del subcriteri 2.2.4. es farà segons la fórmula següent:
𝑃

. . .

𝑃

On:
‐ Pi = Puntuació de l’element d’ampliació de la proposta que es valora.
‐ P2.2.4 = Puntuació subcriteri 2.2.4. de la proposta que es valora.
Addicionalment, els licitadors podran oferir altres serveis opcionals i indicar el seu
cost a l’annex 11.6, sense que aquests serveis i costos siguin tinguts en compte en
la puntuació de l’oferta dels licitadors. Els preus oferts seran vinculants en cas de
contractació del servei.
2.2.5.

Missatgeria massiva (SMS), fins a un màxim de 3 punts:

2.2.5.1. El licitador indicarà, a la seva proposta, de forma opcional o com a millora, la
disponibilitat d’un entorn de pre-producció continu, 1,5 punts.
2.2.5.2. El licitador indicarà, a la seva proposta, de forma opcional o com a millora, la
disponibilitat d’una integració amb API REST, i/o API SOAP, 1,5 punts.
2.2.6.

Eina MDM sense cost, fins a un màxim de 3,5 punts:
Es valorarà incloure una eina MDM i una app de protecció antiamenaces, segons el
detall indicat en l’annex 9.3 del plec de prescripcions tècniques (PPT):

2.2.6.1. Inclusió de les llicencies d’una eina MDM i d’una app de protecció antiamenaces,
per a la totalitat dels terminals de gamma avançada, alta, superior i tauletes al llarg
de tota la durada del contracte, 2 punts.
2.2.6.2. Inclusió de les llicencies d’una eina MDM i d’una app de protecció antiamenaces,
per a la totalitat dels terminals de gamma mitja al llarg de tota la durada del
contracte, 1,5 punts.
14.2 Valoració de les ofertes:
a)

Valoració del preu: preu per entitat, preu global i preus d’ampliació (Lots 1 i 2):

Es tindran en compte quatre decimals.
Les proposicions que no continguin oferta de tots els preus unitaris (obligatoris) seran
excloses.
No s’estableixen preus unitaris màxims, i, atenent a la naturalesa dels serveis, i als costos
dels mateixos, els preus unitaris de zero euros (0,0000) es consideren adequats per a
l’efectiu compliment del contracte. No seran admeses les ofertes que incloguin agrupacions
de preus unitaris de serveis; en concret, la imputació de preus d’un servei a un altre, que
impliqui una desproporció significativa tenint en compte els preus habituals al mercat.
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b)

Ofertes amb valors anormals:

Els paràmetres objectius que han de permetre identificar els casos en què una oferta es
consideri anormal, referits a l’oferta considerada en el seu conjunt són:
1.

Quan, en cas que hi concorri una sola empresa licitadora, l’oferta de preu global sigui
inferior al pressupost base de licitació en més de 25 unitats percentuals.

2.

Quan hi concorrin dos licitadors, l’oferta de preu global que sigui inferior en més de 20
unitats percentuals a l’altra oferta.

3.

Quan hi concorrin tres licitadors, les ofertes de preu global que siguin inferiors en més
de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant
això, per al còmput de la mitjana s’ha d’excloure l’oferta que sigui d’una quantia més
elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol
cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.

4.

Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre
aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de
calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En
tot cas, si el nombre d’altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular
sobre les tres ofertes de menor quantia.

Quan la mesa de contractació identifiqui una o diverses ofertes incurses en presumpció
d’anormalitat, requerirà licitador o licitadors que les hagin presentat i els donarà un termini
suficient perquè justifiquin la viabilitat de l’oferta, desglossant raonadament i detallada el baix
nivell dels preus, o de costos, mitjançant la presentació d’aquella informació i els documents
que siguin pertinents a aquests efectes.
En tot cas, l’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment
baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents.
c)

Entitats d’adjudicació conjunta:

En la Disposició General Primera s’indiquen un conjunt d’ens que s’adjudicaran a un únic
adjudicatari amb l’objectiu de facilitar la integració de comunicacions entre ells al tractar-se
normalment de l’entitat municipal i pimes vinculades. El criteri per a la selecció de
l’adjudicatari en aquests conjunts d’ens definits serà el següent:
1.

S’aplicaran els criteris de valoració definit a cada entitat de forma individuals i s’obtindrà
una puntuació per a cada criteri i cada entitat.

2.

Es calcularà el pes que cada entitat representa en el conjunt definit. El pes de cada
entitat serà el quocient entre el cost actual indicat en l’annex 8.0 o 9.0 per a l’entitat,
segons el lot avaluat, entre la suma dels costos actuals de tot el conjunt a avaluar.

3.

Els punts total del conjunt per cada proposta serà la suma del següents àmbits:
a.

L’aplicació del pes de cada entitat a cada criteri de valoració (excepte la proposta
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b.
d)

econòmica) obtingut en la valoració de forma individual.
L’aplicació de la fórmula econòmica anteriorment descrita considerant en aquest
cas la suma del preu de totes les entitats del conjunt.

Pràctica de l’obertura dels sobres:

Els sobres no s’obriran en acte públic, atès que es preveu que en la licitació s’hagin d’utilitzar
mitjans electrònics. El procediment electrònic ja garanteix la integritat i el secret de les
proposicions.
El dia, lloc i hora de celebració de l’acte d’obertura del sobre núm. 2 (Criteris quantificables
mitjançant la mera aplicació de fórmules) es comunicarà a les empreses licitadores a través
del perfil de contractant.
La celebració d’aquest acte tindrà lloc en un termini no superior a 7 dies a comptar des de
l’obertura del sobre núm. 1.
L’oferta econòmica (El preu global i els diferents preus unitaris) s’inclourà íntegrament en
l’acta de l’obertura del sobre 2.
L’informe de valoració dels criteris d’adjudicació es publicarà íntegrament i s’adjuntarà a
l’adjudicació del contracte.
La mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el
sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes
sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir
el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions
de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts
en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les
quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat –en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.
La mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la
seva proposta d’adjudicació. També, podrà sol·licitar aquests informes quan consideri
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs.
Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.
L’òrgan de contractació publicarà íntegrament l’informe de valoració de les proposicions a la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, llevat de la informació
declarada confidencial.
Els acords d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura del
sobre 2, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula quarantaunena.
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QUINZENA. CRITERIS DE DESEMPAT
No es preveuen criteris específics per al desempat en els casos en què, després de
l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es produeixi un empat entre dues o més ofertes.
SETZENA. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
PREVI A L’ADJUDICACIÓ
16.1. Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de contractació
la proposta d’adjudicació, en la qual figuraran les ofertes classificades per ordre decreixent
de valoració i identificada l’oferta més avantatjosa econòmicament.
Per realitzar aquesta classificació, tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats en
aquest plec.
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre
que motivi la seva decisió.
16.2. L’òrgan de contractació, a la vista de la proposta d’adjudicació formulada per la mesa,
requerirà a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament
per a què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què
hagués rebut el requeriment, presenti la documentació a què es fa esment a continuació:
A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o en una llista
oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió.
L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar els documents justificatius conforme
es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
previstos en els articles 13 i 14 del RGLCAP, així com el document d’alta en l’Impost sobre
Activitats Econòmiques, d’acord amb l’article 15 de la mateixa norma.
Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de les
obligacions amb la Seguretat Social, caldrà que aporti la documentació següent:
En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE):
- Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el document d’alta
de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o
el darrer rebut de l’impost, s’ha d’acompanyar d’una declaració responsable de no haver
estat donat de baixa en la matrícula de l’Impost.
- Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de
l’article 82 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració responsable que ha
d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens de
persones obligades tributàriament.
En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat
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Social:
- Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que l’empresa
es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa
tributària amb l’Estat.
- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en
el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els
documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acreditarà̀
mitjançant una declaració responsable.
A tal efecte són vàlides les certificacions trameses per via telemàtica, informàtica o
electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la Tresoreria
de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del RGLCAP.
En tot cas, l’empresa proposada com a adjudicatària no haurà d’aportar els documents
anteriors, si ha indicat en el DEUC o, en el seu cas, en la declaració responsable, que l’òrgan
de contractació pot obtenir-los directament a través d’una base de dades nacional de
qualsevol Estat de la unió de consulta gratuïta i facilitat la informació necessària per accedirhi.
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
haurà d’aportar la documentació següent:
- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat
jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena.
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants
de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i una
fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport legitimada notarialment.
Aquest poder ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser còpia
autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. No
s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament.
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o del
certificat de classificació corresponent.
- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat
i de gestió mediambiental.
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula setzena.
- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat
corresponents.
- Si és el cas, documentació acreditativa de què la plantilla de l’empresa està integrada per
un nombre de persones treballadores discapacitades no inferior al 2% o de què s’ha
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adoptat alguna de les mesures alternatives legalment previstes.
A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o en una llista
oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió.
L’empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries han d’aportar la documentació
següent, d’acord amb el previst en la clàusula onzena d’aquest plec:
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula setzena.
- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat
corresponents.
- Si s’escau, documentació acreditativa de què la plantilla de l’empresa esta integrada per
un nombre de persones treballadores discapacitades no inferior al 2 % o de què s’ha
adoptat alguna de les mesures alternatives legalment previstes.
16.3. La mesa de contractació qualificarà, en reunió interna, la documentació presentada per
l’empresa o les empreses licitadores que hagin presentat l’oferta més avantatjosa
econòmicament.
Si la Mesa de contractació observa que en la documentació presentada hi ha defectes o
errors de caràcter esmenable, ho ha de comunicar a les empreses afectades perquè els
corregeixin o esmenin davant la pròpia Mesa de contractació en el termini màxim de 3 dies
hàbils.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el
termini assenyalat o bé en el termini per esmenar que doni la mesa de contractació
s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la
mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes. Aquest fet pot comportar la confiscació de la garantia provisional
que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a més, si l’empresa no ha aportat la documentació
justificativa de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, de l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte i de la constitució de la garantia definitiva, concorrent
dol, culpa o negligència, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per
la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en
la declaració responsable indicativa del compliment dels requisits previs, així com en altres
declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic
prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.
DISSETENA. GARANTIA DEFINITIVA
17.1 El que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa haurà de constituir a disposició
de l’òrgan de contractació una garantia d’un 5 per cent del preu ofert.
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17.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors anotats
s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat
de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun
dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o
societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en
algun dels establiments esmentats en l’apartat a).
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada
per operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de
l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a).
17.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida.
17.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.
17.5 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal
que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància
documentada de l’esmentada reposició.
17.6. Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui
la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment,
en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord
de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es
produeixin com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat amb el que
assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector públic de la
LCSP.
17.7. Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.
17.8. En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior,
l’Administració pot resoldre el contracte.
DIVUITENA. RENÚNCIA I DESISTIMENT
L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons d’interès
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores,
abans de l’adjudicació del contracte. També podrà desistir del procediment, abans de
l’adjudicació, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. En ambdós supòsits es
compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin incorregut.
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DINOVENA. ADJUDICACIÓ́ DEL CONTRACTE
19.1. Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, l’òrgan
de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o empreses proposades
com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita
documentació.
L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació en un termini de tres mesos a comptar des de
l’obertura de les proposicions.
19.2. L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà en el
perfil de contractant de l’òrgan de contractació, indicant el termini en què s’ha de procedir a
la formalització del contracte.
VINTENA. FORMALITZACIÓ I PERFECCIÓ DEL CONTRACTE
20.1. Es formalitzarà un únic contracte per lot amb cada empresa adjudicatària, pel conjunt
d’entitats dels quals sigui adjudicatària. El contracte es formalitzarà en document
administratiu. No obstant això, l’empresa o empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el
contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.
20.2. La formalització del contracte no es podrà efectuar abans que transcorrin quinze dies
hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors.
20.3. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, l’Administració podrà acordar la confiscació sobre la
garantia definitiva de l’import de la garantia provisional que, si s’escau, s’hagués constituït.
A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord
amb l’article 71.2 b de la LCSP.
En el supòsit que el contracte no es formalitzi en termini per causes imputables a
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la
demora li pugui ocasionar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària es
proposarà l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes de conformitat
amb la clàusula quinzena.
20.4. Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública
de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona
representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir
els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
20.5. El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
20.6. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
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20.7. La formalització del contracte es publicarà, juntament amb el contracte corresponent,
en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. L’anunci de formalització es publicarà,
a més, en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).
20.8. Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i per la seva
inscripció, les seves dades bàsiques i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les
pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic,
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no
tinguin caràcter de confidencials.
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
VINT-I-UNENA. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
S’estableixen les condicions especials següents en relació a l’execució del contracte, a les
quals s’atribueix el caràcter d’obligacions contractuals essencials als efectes assenyalats a
l’article 211 de la LCSP:
1.

Sobre l’adscripció de mitjans personals i materials:
L’empresa contractista dedicarà o adscriurà a l'execució del contracte els mitjans
personals i materials suficients per a això.

2.

Sobre el compliment de les disposicions vigents en matèria de prevenció de riscos
laborals.
L’empresa adjudicatària està obligat al compliment de les disposicions vigents en
matèria de prevenció de riscos laborals i, de manera especial, de les obligacions
indicades al capítol III o en el capítol IV segons procedeixi, del Reial decret 171/2004
del 30 de gener pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals en matèria de coordinació d’activitats
empresarials.

3.

Sobre la responsabilitat fiscal o la lluita contra el frau fiscal.
Les empreses licitadores, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses
interposades no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la
llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en
el seu defecte, l'Estat espanyol o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els
termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra
la Hisenda Pública.

VINT-I-DOSENA. PROGRAMA DE TREBALL
Els licitadors han de presentar un programa de treball o pla d’implantació previst a la clàusula
5.12.1 del plec de prescripcions tècniques, segons el que estableix l’article 67.6, lletra g, del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
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VINT-I-TRESENA. COMPLIMENT DE TERMINIS I CORRECTA EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE
23.1. L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte
i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.
23.2. Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis
total o parcials, per causes a ella imputables, l’Administració podrà optar, indistintament, per
la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en
la forma i condicions establertes a l’article 193 apartats 3 i següents de la LCSP.
L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes imputables
a l’empresa contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte.
23.3. En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment
dels compromisos i de les condicions especials d’execució (en virtut de les quals l’empresa
contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats mitjans personals o materials
o bé quan s’estableixin condicions de tipus mediambiental o social, de conformitat amb allò
establert en l’article 202 de la LCSP) es podrà acordar la imposició de les penalitats
corresponents en els termes i condicions establerts en l’article 192 de la LCSP.
A l’annex 2 es determinen les penalitats per al cas d’incompliment dels acords de nivell de
servei (ANS).
23.4. De conformitat amb el que estableix l’article 192 de la LCSP, les quanties de cada
penalitat no poden ser superiors al 10 per cent del contracte, exclòs l’IVA, ni el total
d’aquestes no pot superar el 50 per cent del preu del contracte.
23.5. Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del
responsable del contracte, que és immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al
contractista o sobre la garantia que es constitueixi, quan no es puguin deduir de les quantitats
esmentades.
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret
l’Administració originats per la demora de l’empresa contractista.
23.6. Si el retard fos produït per motius no imputables a l’empresa contractista s’estarà al
que disposa l’article 195.2 de la LCSP.
23.7. En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà interpel·lació
o intimació prèvia per part de Localret.
VINT-I-QUATRENA. CONTROL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
L’òrgan de contractació efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta
execució del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al seu correcte
compliment.
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VINT-I-CINQUENA. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Es designa responsable del contracte la cap de l’Àrea de Coneixement i Tecnologia del
Consorci Localret. La responsable del contracte exercirà, a més de les funcions generals de
supervisió de l’execució del contracte, les funcions específiques que, segons les
característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte
administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de garantir la
coordinació entre les diferents persones implicades en el contracte. En concret, tindran les
funcions següents:
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals;
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció
especifica no correspongués a altres persones;
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de
la prestació pactada;
d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles
altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest
emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a diferents
aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del disseny, als objectius previstos amb la
contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris
i als de caràcter tècnic.
VINT-I-SISENA. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució
del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat
de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
VINT-I-SETENA. RESOLUCIÓ DE DUBTES TÈCNICS INTERPRETATIUS
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del
contracte es podrà sol·licitar un informe tècnic extern i no vinculant.
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
VINT-I-VUITENA. ABONAMENTS A L’EMPRESA CONTRACTISTA
28.1 El pagament del preu s’efectuarà per les diferents entitats destinatàries dels serveis
(Annex 1), prèvia presentació per l’empresa adjudicatària de la factura corresponent,
conforme la normativa vigent. Pel que fa a la factura electrònica, quant al registre i el seu
format, es tindrà en compte el que s’estableix a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls
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de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic.
28.2 El pagament del preu es farà de manera parcial, mitjançant el pagament per mesos
vençuts.
28.3 La facturació dels serveis objecte del contracte per part del contractista es farà segons
els requisits i condicions que s’estableixen a les clàusules 5.14.1. i següents del plec de
prescripcions tècniques (PPT).
28.4 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts en l’article 200 de la LCSP.
VINT-I-NOVENA. RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA CONTRACTISTA
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme
i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es
dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.
TRENTENA. DESPESES PER L’IMPULS, IMPLANTACIÓ, SEGUIMENT I COORDINACIÓ
DE LA CONTRACTACIÓ AGREGADA
En concepte de tasques d’impuls, implantació, seguiment i coordinació de la contractació
agregada, els adjudicataris de cada lot hauran d’abonar l’import que resulti d’aplicar el
percentatge del 5 % a l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA.
L’import s’abonarà semestralment (la part proporcional), prèvia emissió i lliurament de la
corresponent factura. La primera factura s’emetrà als sis mesos de la formalització del
contracte, i les successives a la finalització de cada semestre.
En cas que, una vegada finalitzada la durada del contracte incloses les possibles pròrrogues,
s’acordés la seva continuïtat fins que una altra empresa es faci càrrec de la prestació,
l’anterior percentatge es reduirà a la meitat: 2,5 %.
TRENTA-UNENA. ALTRES OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA
a) L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de
persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals.
b) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei
les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.

Reina Cristina, 9 08003 Barcelona
N.I.F.P5800043A | consorci@localret.cat | +34 934861430
48

c) Els contractistes i, si és el cas, les empreses subcontractistes, en la màxima mesura
possible, faran ús del català en els serveis que són objecte del contracte.
d) L’empresa contractista s’obliga a aplicar les mesures tècniques i organitzatives
apropiades per garantir i acreditar que el tractament de dades s’efectua de conformitat
amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, amb la normativa de desplegament i d’acord amb el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades.
e) El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a què tingui
accés en ocasió de l’execució del contracte a la qual se li hagi donat el caràcter referit en
els plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa s’hagi de tractar com a tal.
Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del coneixement d’aquesta
informació.
f) L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de
conducta següents:

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.

- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

- Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació́ del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del
contracte.
TRENTA-DOSENA. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, l’òrgan de
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva resolució
i determinar-ne els efectes.

Reina Cristina, 9 08003 Barcelona
N.I.F.P5800043A | consorci@localret.cat | +34 934861430
49

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment
establert en l’article 191 de la LCSP.
TRENTA-TRESENA. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
33.1 Sense perjudici dels supòsits que preveu la LCSP respecte a la successió en la persona
del contractista i cessió del contracte, el contracte només es podrà modificar per raons
d’interès públic.
Les modificacions del contracte es duran a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions,
l’abast i els límits següents:
33.2 Modificacions previstes: El contracte es podrà modificar durant la seva vigència fins a
un màxim del 20 % del preu inicial quan concorrin les circumstàncies següents:
a)
b)

Increment del nombre de prestacions previstes inicialment.
Adhesió de nous ens locals (membres del Consorci Localret i ens locals vinculats a
aquests i els seus ens dependents).

La modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el
contracte.
33.3. Modificacions no previstes: Qualsevol altre modificació del contracte només es podrà
efectuar quan la modificació en qüestió trobi la seva justificació en algun dels supòsits que
enumera l’apartat segon de l’article 205 de la LCSP, i es limitarà a introduir les variacions
estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que la faci necessària.
TRENTA-QUATRENA. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE
En el cas que l’Administració acordi la suspensió del contracte s’ha d’aixecar l’acta de
suspensió corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 208 de la LCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona
en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el
termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.
L’Administració ha d’abonar, si s’escau, a l’empresa contractista els danys i perjudicis que
efectivament se li causin.
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ
DE PREUS DEL CONTRACTE
TRENTA-CINQUENA. CESSIÓ DEL CONTRACTE
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista
a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin
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estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de l’Administració,
quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 de la LCSP, i de la cessió no resulti
una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una
tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de
l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.
TRENTA-SISENA. SUBCONTRACTACIÓ
36.1 L’empresa contractista podrà concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar anticipadament i per escrit a l’òrgan de contractació
la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén
subcontractar i la identitat de l’empresa o empreses subcontractistes, i justificant
suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la, per referència als elements tècnics i
humans de què disposa i a la seva experiència.
36.2 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació en aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació
necessària sobre els nous subcontractes.
La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment de la resta de requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.
36.3 Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte
front a l’Administració. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes celebrats o
l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front a l’Administració
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.
36.4 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o
incurses en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació
pública o en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes a l’article 71 de la
LCSP. Si l’òrgan de contractació comprova que les empreses subcontractistes es troben
incurses en algun dels motius d’inhabilitació, d’exclusió o de prohibició de contractar
esmentats l’empresa contractista les haurà de substituir.
36.5 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
36.6 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposa l’article 216 de la LCSP.
TRENTA-SETENA. REVISIÓ DE PREUS
En el contracte no procedeix la revisió de preus.
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VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
TRENTA-VUITENA. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles
210 i 311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la
realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió
de la seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de
vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que
quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del
preu satisfet.
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència
expressa en els certificats de recepció i d’execució correcte.
TRENTA-NOVENA. TERMINI DE GARANTIA I DEVOLUCIÓ O CANCEL·LACIÓ DE LA
GARANTIA DEFINITIVA
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte,
si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut
el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la
garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.
QUARANTENA. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades a l’article 211 i 294
de la LCSP. En particular, serà causa de resolució del contracte l’incompliment de les
obligacions contractuals essencials especificades en la clàusula vint-i-unena d’aquest plec.
També són causes de resolució del contracte:
- La modificació substancial de l’objecte del contracte, en els termes assenyalats en la
clàusula trenta-quatrena d’aquest plec, que hagués exigit un nou procediment de
contractació.
- El fet que l’empresa contractista hagués estat incursa, en el moment de l’adjudicació del
contracte, en una causa d’exclusió de la licitació.
- El fet que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’empresa contractista per un
incompliment greu per part d’aquesta de les obligacions establertes en els Tractats
comunitaris i en la Directiva 2014/24/UE, declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
- L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de guardar secret respecte les
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dades o els antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte
del contracte.
En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa
l’article 212 de la LCSP i seguint el procediment establert en l’article 109 del RGLCAP.
VII. RÈGIM DE RECURSOS I D’INVALIDESA
QUARANTA-UNENA. RÈGIM DE RECURSOS
De conformitat amb el que estableix l’article 44 de la LCSP, els contractes de serveis amb
un valor estimat superior a cent mil euros poden ser objecte de recurs especial en matèria
de contractació amb anterioritat a la interposició del recurs contenciós administratiu, sense
que escaigui la interposició de recursos administratius ordinaris contra aquests. Són
susceptibles de recurs especial els acords d’adjudicació, els plecs reguladors de la licitació i
els que estableixen les característiques de la prestació, així com els actes de tràmit adoptats
en el procediment antecedent, sempre que aquests decideixin directament o indirecta sobre
l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment, o produeixin indefensió
o perjudici irreparable a drets o interessos legítims. Contra la resolució del recurs especial
en matèria de contractació només procedirà la interposició del corresponent recurs
contenciós administratiu.
El recurs especial en matèria de contractació s’ha d’interposar davant l’òrgan de contractació
en el termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del dia que es notifiqui o
publiqui l’acte impugnat. La presentació de l’escrit d’interposició s’ha de fer en el registre de
l’òrgan de contractació o en el de l’òrgan competent per a resoldre el recurs. L’esmena dels
defectes d’aquest escrit s’ha de dur a terme, si s’escau, en el termini de tres dies hàbils.
QUARANTA-DOSENA. RÈGIM D’INVALIDESA
Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general
d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.
QUARANTA-TRESENA. JURISDICCIÓ COMPETENT
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes,
el compliment i l’extinció d’aquest contracte.
QUARANTA-QUATRENA. ACCÉS A L’EXPEDIENT
Prèvia sol·licitud de l’interessat, l’òrgan de contractació facilitarà l’accés a l’expedient una
vegada que hagi finalitzat la licitació pública, quan s’hagi notificat l’adjudicació del contracte,
i, en qualsevol cas, dins del termini per interposar el recurs especial, de conformitat amb el
que estableix l'article 52 de la LCSP. L'accés a l'expedient es facilitarà sense perjudici dels
límits de confidencialitat que estableix la pròpia Llei.
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Joan Bosch
Cap de l’Àrea de Contractació
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ANNEX 3.1 - MODEL D’OFERTA – CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUANTIFICABLES
MITJANÇANT LA MERA APLICACIÓ DE FÓRMULES – LOT 1
En/Na …, amb Document Nacional d'Identitat núm. …, amb domicili a efectes de notificació
a …, carrer ..., núm. …, en nom propi o en representació de …, proposo:
1.1.

Criteris d’adjudicació per entitat:

1.1.1.

Característiques dels serveis oferts de dades i accés a Internet:
S’adjunten els annexes 8.2, 8.3, 8.4 i 8.5 degudament complimentats.

1.1.2.

Preu per entitat:
S’adjunta l’annex 10.1 i 10.2 degudament complimentats.

1.1.3.

Serveis de ciberseguretat:

1.1.3.1. Navegació Neta:
S’adjunta l’annex 8.0 degudament complimentat.
1.1.3.2. Anàlisi de vulnerabilitats:
S’adjunta l’annex 8.0 degudament complimentat.
1.2.

Criteris d’adjudicació dels serveis comuns:

1.2.1.

Preus d’ampliació:
S’adjunta l’annex 10.5 degudament complimentat.

1.2.2.

Serveis de ciberseguretat:

1.2.2.1. Formació:
S’adjunta l’annex 8.6 degudament complimentat.
1.2.2.2. Xarxa de Distribució de Contingut (CDN – Content Delivery Network):
S’adjunta l’annex 8.6 degudament complimentat.
1.2.3.

Preu global equivalent:
S’adjunten els annexos 10.1 i 10.2 degudament complimentats.

1.2.4.

Garantia de l’amplada de banda (BW) dels accessos Xdsl/GPON:
S’adjunta l’annex 8.6 degudament complimentat.

1.2.5.

Termini del pla d’implantació per a la regularització de les factures:
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S’adjunta l’annex 8.6 degudament complimentat.
1.2.6.

Accés a una eina de ticketing d’incidències:
S’adjunta l’annex 8.6 degudament complimentat.

(Lloc i data)
Signatura del/de la declarant
Segell de l'empresa
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ANNEX 3.2 - MODEL D’OFERTA – CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUANTIFICABLES
MITJANÇANT LA MERA APLICACIÓ DE FÓRMULES – LOT 2
En/Na …, amb Document Nacional d'Identitat núm. …, amb domicili a efectes de notificació
a …, carrer ..., núm. …, en nom propi o en representació de …, proposo:
2.1.

Criteris d’adjudicació per entitat:

2.1.1.

Cobertura:
S‘adjunta l’annex 9.1 degudament complimentat. I com a annex 12.1 el fitxer .kmz
amb les ubicacions georeferenciades de les estacions que ofereixen cobertura a
cada municipi pel que presenta oferta el licitador. La distància màxima de les
estacions al límit municipal és de 1 Km.

2.1.2.

Preu per entitat:
S’adjunta l’annex 11.1 i 11.2 degudament complimentats.

2.2.

Criteris d’adjudicació dels serveis comuns:

2.2.1.

Especificacions dels terminals oferts:
S’adjunta l’annex 9.3 degudament complimentat.

2.2.2.

Tarifes planes (4GB, 6 GB, 10 GB i 20 GB):
S’adjunta l’annex 9.3, degudament complimentat.

2.2.3.

Preu global equivalent:
S’adjunten els annexos 11.1 i 11.2 degudament complimentats.

2.2.4.

Preus d’ampliació:
S’adjunta l’annex 11.5 degudament complimentat.

2.2.5.

Missatgeria massiva (SMS):

 Ofereix un entorn de pre-producció continu del servei de missatgeria massiva
SMS com a millora:
S’adjunta l’annex 9.6 degudament complimentat.
 Ofereix una integració amb API REST, i/o API SOAP, del servei de missatgeria
massiva SMS com a millora:
S’adjunta l’annex 9.6 degudament complimentat.
2.2.6.

Eina MDM:

Reina Cristina, 9 08003 Barcelona
N.I.F.P5800043A | consorci@localret.cat | +34 934861430
57

 Inclusió de les llicencies d’una eina MDM i d’una app de protecció antiamenaces,
per a la totalitat dels terminals de gamma avançada, alta, superior i tauletes al
llarg de tota la durada del contracte:
S’adjunta l’annex 9.6 degudament complimentat.
 Inclusió de les llicencies d’una eina MDM i d’una app de protecció antiamenaces,
per a la totalitat dels terminals de gamma mitja al llarg de tota la durada del
contracte:
S’adjunta l’annex 9.6 degudament complimentat.
(Lloc i data)
Signatura del/de la declarant
Segell de l'empresa
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ANNEX 4.1 - MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS EN
PROHIBICIÓ DE CONTRACTAR
En/Na …, amb Document Nacional d'Identitat núm. …, amb domicili a efectes de notificació
a …, carrer ..., núm. …, en nom propi o en representació de …, declaro:
a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)

h)
i)

j)

k)

Que estic facultat per contractar amb l’Administració, ja que, tenint capacitat d’obrar, no
es troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en l’article 49 de la Llei
de contractes del sector públic.
Que estic al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social de conformitat amb el què estableixen els articles 13 i 14 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial
decret 1098/2001 de 12 d’octubre.
Autoritzo al Consorci Localret a l’obtenció per mitjans electrònics de les dades següents:
Comprovació amb la AEAT i la TGSS d’estar al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. (De conformitat amb allò que
estableixen els articles 13, 14 i 15 del Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre).
Compleixo les condicions d’aptitud i solvència econòmica i financera i tècnica o
professional establertes per contractar.
Em comprometo a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i materials
suficients per a això.
En el si de l’empresa sí/no es produeix bretxa salarial entre dones i homes.
No realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, segons
la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o,
en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, en els termes legalment establerts, com
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública, ni tampoc les
empreses subcontractades.
Sí/No té relacions legals amb paradisos fiscals i, en cas afirmatiu, presenta
documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació relativa a
aquestes actuacions i les de les empreses subcontractades.
No pertany ni realitza operacions financeres, inversions, compres, contractacions, així
com altres activitats econòmiques que vagin en contra del Dret Internacional de Drets
Humans i/o Dret Internacional Humanitari en colònies (assentaments construïts per un
Estat ocupat) construïdes en territoris considerats ocupats d’acord amb el Dret
Internacional.
Sí/No té activitats econòmiques en països en conflicte armat, en estats que ocupin
territoris de forma il·legal i/o en estats amb clares deficiències en l’obligació de protecció
dels Drets Humans, i, en cas afirmatiu, presenta la documentació descriptiva dels
moviments financers concrets i de l’activitat econòmica.
Que l’empresa que represento és coneixedora que les clàusules de permanència de
diferent durada i/o indemnització per cancel·lació són contraries a la naturalesa, objecte
i finalitat d’aquest procediment de licitació; per la qual cosa, de forma expressa i
mitjançant la present declaració, renuncia a establir i aplicar clàusules d’aquest tipus, de
conformitat i en els termes que s’estableix en el subapartat 5.8 del plec de prescripcions
tècniques.

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable.
(Lloc i data)
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Signatura del/de la declarant
Segell de l'empresa
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ANNEX 4.2 – DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)
Les empreses poden descarregar l’arxiu “xlm” que es publicarà en el perfil de contractant i
obrir-lo i complimentar-lo a través de l’aplicació que es troba al següent enllaç:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es Els licitadors inclouran en
el sobre 1 l’arxiu “xml” que els generarà l’aplicació.
El
Reglament
(UE)
núm.
2016/7
(disponible
a
la
pàgina
web
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf), estableix el formulari normalitzat del
DEUC.
PART IV: Criteris de selecció. L’operador econòmic podrà complimentar només la secció a
de la IV part ometent qualsevol altra secció de la IV part.
Quan un grup d’operadors econòmics, incloses associacions temporals, participin
conjuntament en el procediment de contractació, s’haurà de presentar un DEUC separat, en
què figuri la informació requerida a les parts II a V, per cada operador econòmic participant.
Quan el contracte estigui dividit en lots i els criteris de selecció variïn d’un lot a un altre, el
DEUC s’haurà de complimentar per cada lot (o grup de lots als quals s’apliquin els mateixos
criteris de selecció.
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ANNEX 5 - COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

President:

El director general del Consorci Localret. Suplent: el cap de l’Àrea de
Contractació.

Vocals:

L’interventor general del Consorci Localret. Suplent: un/una tècnic/tècnica de
l’Àrea Econòmica del Consorci Localret.
El cap de l’Àrea de Contractació del Consorci Localret. Suplent: el secretari
general del Consorci Localret.
La cap de l’Àrea de Coneixement i Tecnologia del Consorci Localret. Suplent:
un/una tècnic/tècnica de la mateixa àrea.

Secretària de la mesa de contractació: la cap de l’Àrea Jurídica del Consorci Localret.
Suplent: el secretari general de Consorci Localret.
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ANNEX 6.1 – UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES

En/Na …, amb Document Nacional d'Identitat núm. …, amb domicili a efectes de notificació
a …, carrer ..., núm. …, en nom propi o en representació de …, declaro:
Les empreses ... assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en
cas que resultin adjudicatàries del contracte.
La participació de les empreses esmentades en aquesta unió temporal serà la següent: ... %,
... %
I perquè consti,
(Lloc i data)
Signatura del/de la declarant
Segell de l'empresa
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ANNEX 6.2 – GRUP EMPRESARIAL
En/Na …, amb Document Nacional d'Identitat núm. …, amb domicili a efectes de notificació
a …, carrer ..., núm. …, en nom propi o en representació de …, declaro:
Que l’empresa NO conforma grup empresarial.
Que l’empresa SÍ conforma grup empresarial, segons el que preveu l’article 42 del Codi
de comerç.
El grup empresarial es denomina ... i el conformen les entitat següents: ...
I perquè consti,
(Lloc i data)
Signatura del/de la declarant
Segell de l'empresa
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ANNEX 7 – NOTIFICACIONS

En/Na …, amb Document Nacional d'Identitat núm. …, amb domicili a efectes de notificació
a …, carrer ..., núm. …, en nom propi o en representació de …, declaro:
Indico per rebre l’avís de tràmits i actuacions i comunicacions que es facin durant el
procediment de contractació i durant la vigència del contracte l’adreça de correu electrònic
següent: ...
I perquè consti,
(Lloc i data)
Signatura del/de la declarant
Segell de l'empresa
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