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QA
Núm. Exp.: 2021/1129

Informe de justificació de la viabilitat econòmica de l’oferta incursa en presumpció
d’anormalitat presentada per la licitació del servei local de teleassistència a
comarques gironines.

Antecedents

Mitjançant acord del Consell Rector de Dipsalut en sessió ordinària número 2021/06, de
data 8 de juny de 2021, es va aprovar l’expedient de contractació referit així com els
plecs reguladors de la licitació.
El 16 de juny de 2021 es publica al DOUE (Diari Oficial de la Unió Europea) i el 22 de
juny de 2021, es publicà l’anunci de licitació al perfil del contractant de Dipsalut, iniciant
així el període de presentació d’ofertes que va finalitzar el dia 13 de juliol de 2021.
Posteriorment, en data 20 d’agost de 2021, la mesa de contractació procedeix a
l’obertura dels sobres C, relatius als criteris avaluables mitjançant xifres o percentatges
obtinguts a través de l’aplicació de fórmules (criteris d’adjudicació objectius) i es valoren
i assignen les puntuacions de les propostes econòmiques presentades, en aplicació dels
criteris establerts al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)
Així doncs, el dia 25 d’agost de 2021 i amb registre de sortida 2021/2895 es requereix
a l’empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU per tal que justifiqui la
qualitat de la proposta presentada en relació amb el baix nivell del preu ofertat per a la
teleassistència amb tecnologia complementària, de manera que sigui viable de
conformitat amb l’article 149 de la LCSP.
En data 1 de setembre de 2021 i amb registre d’entrada RE 2021/3811 l’empresa
TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU, va presentar la documentació
requerida.
Un cop revisada la documentació presentada pel licitador, que consta a l’expedient, es
constata que:
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Queda justificada l’oferta presentada per a la teleassistència amb tecnologia
complementària en funció dels arguments que es detallen a l’informe presentat per
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Televida Servicios sociosanitarios SLU que son,

-

Televida, té com a soci únic Tunstall Ibérica, que pertany al grup internacional
Tunstall Healthcare, empresa molt important a nivell mundial en el
desenvolupament de software, fabricació de dispositius de teleassistència,
dispositius tecnològics complementaris i telemonitorització de la salut. L’empresa
declara que Tunstall Ibérica és la principal clienta de Tunstall Healthcare
facturant el 25 % de la tecnologia que es ven a nivell mundial. La integració
vertical de la societat amb el fabricant de tecnologia dels dispositius necessaris
per desenvolupar el servei de teleassistència genera una important avantatge
competitiva envers altres empreses alhora de poder ajustar el preu dels
dispositius per a prestació de la teleassistència amb tecnologia complementària.

-

A la vegada, l’especialització de l’empresa en la prestació del servei de
teleassistència, l’empresa declara que actua com a proveïdora del servei públic
de teleassistència des de fa 25 anys, per a més de 1.000 administracions o
entitats públiques i atenent a 370.000 persones usuàries, en aquest context es
generen sinergies que poden suposar l’estalvi significatiu en costos
operacionals, departaments de suport, despeses d’investigació i innovació , el
desenvolupament d’eines i mètodes, estudis de viabilitat, acreditació de
serveis.... El grau d'especialització de l'empresa, i de les persones que hi
treballen, així com el coneixement de bona part dels àmbits a tractar i de les
característiques de les administracions públiques locals, també permet
optimitzar l'ús del temps, reduint, doncs, els costos directament vinculats a la
prestació d'aquest servei.

-

Per aquesta mateixa relació esmentada en el punt anterior, poden disposar d’un
software específic per a la realització i la gestió dels processos, un software
dissenyat, testat i validat a partir de serveis reals, tenint com a objectiu
l’optimització de tots els processos del servei de teleassistència.
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Televida Servicios Socioanitarios SLU es prestadora del servei local de
teleassistència a comarques gironines des de fa 15 anys, durant aquest temps
ha anat efectuant el manteniment i la renovació del parc de terminals instal·lats
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als domicilis. Significa per tan un estalvi de costos important alhora d’iniciar el
període del nou contracte no haver d’assumir els costos de posada en
funcionament i implantació.

-

Tot i que és la primera vegada que s’estableix la categorització entre
teleassistència bàsica i teleassistència amb tecnologia complementària, i es
diferencien els costos de prestació entre l’una i l’altra, anteriorment 1.148
dispositius de tecnologia complementària han estat instal·lats i activats en llars
de persones usuàries, fet que també genera un estalvi a l’inici del contracte.
Dades a 31 de juliol de 2021:

Tecnologia complementària
Dispositius Mobilitat

279

Dispositius Foc/Fum

519

Dispositius Gas

350
TOTAL

-

Instal·lats

1.148

La innovació, la investigació i el desenvolupament aplicada en la prestació del
servei i en la tecnologia que es disposa, també permet obtenir eines i tecnologia
específica permetent generar eficiències operatives.

-

Televida declara complir amb totes les obligacions i condicions laborals
derivades del conveni col·lectiu sectorial.

-

El Centre d’Atenció ubicat a la ciutat de Girona és compartit entre diverses
administracions locals, com a mínim tres en circumstàncies habituals de
funcionament fet que també genera un estalvi en relació al manteniment i les
instal·lacions.
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L’empresa aporta càlculs que justifiquen els costos previstos en l’execució del
servei i aquests acrediten de manera detallada la justificació de les despeses
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necessàries per a la prestació del servei garantint-ne la seva viabilitat.

-

En referència als costos de digitalització atès que el plantejament de Televida és
que el 55% de les llars de les persones usuàries disposin de terminals IP
instal·lats i que aquesta xifra es inferior al 75% de màxims previstos pres com a
referència per redactar la memòria econòmica del contracte, aquesta diferencia
suposa un estalvi considerable que queda acreditat a les taules de càlculs
presentades per l’empresa.

-

Pel que fa la justificació de costos de recursos humans és molt similar als
previstos en la memòria econòmica del contracte.

-

Respecte a les despeses indirectes es pressuposten unes despeses
sensiblement inferiors però que queden suficientment justificades numèricament
a la documentació presentada, sobretot pel que fa al capítol de despeses
generals i imprevistos.

-

En referència al detall dels costos de la tecnologia complementària també es
justifiquen suficientment uns costos de tecnologia complementària inferior als
previstos a la memòria econòmica del contracte. L’estalvi prové a més de
l’adquisició a preus inferiors als de mercat, del període d’amortització,
concretament per als dispositius complementaris es calcula en base a un
període de 5 anys, hi ha hagut una amortització iniciada fa 9 anys que ha permès
amortitzar el 77’51% de la tecnologia complementària disponible, restant
pendent d’amortització durant el període del contracte el 22’49%. Aquesta
tecnologia significa el 91’84% de la tecnologia complementària necessària per a
la prestació del servei durant el primer any.

-

Aquesta és una modalitat de prestació del servei prevista amb una implantació
al 14% de les persones usuàries del servei per l’any 2022 i un 30% de les
persones ateses a 31 de desembre de 2023.
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Nº
usuaris
A
teleassistència
complementària
Nº serveis per unitat i mes

14% ANY 2022
10.255
persones
usuàries.

30 % ANY 2023
13.165
persones
usuàries.

1.435,70

3.949,50

17.228,40

47.394
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TOTAL
SERVEIS
(per
usuari titular i
mes)

64.622,40

Cal destacar que l’impacte econòmic d’aquesta reducció de preu suposa un valor
residual respecte el valor total del contracte suficientment justificada per garantir
la no afectació en la qualitat del servei, segons es desprèn d’aquesta taula:
Preu

-

de

Oferta

licitació

Televida

19’20€

14’50 €

Límit baixa

Previsió

Diferencial

15,05 €

64.622

% sobre valor
del contracte

serveis
35.930,05 €

0’74%

Malgrat els costos derivats del servei justificats en la documentació aportada, es
preveu un benefici empresarial del 6’7% una vegada descomptades totes les
despeses d’execució a més d’una partida per despeses generals del 3%.

Vistos els antecedents,

Informo:
FAVORABLEMENT, respecte a la justificació de la viabilitat econòmica de l’oferta
presumptament desproporcionada presentada per l’empresa Televida Servicios
Sociosanitarios, SLU.

