Informe tècnic de valoració de sobre C i proposta d’adjudicació que
s’emet a petició de la Mesa de Contractació del contracte de servei
de prestació i gestió de comunicacions de veu de la Generalitat de
Catalunya
Lot 2
(exp. CTTI-2018-104 lot 2)
1. Objecte
Servei de prestació i gestió de comunicacions de veu de la Generalitat de Catalunya
estructurat en 3 lots.
Lots:
Lot



Descripció

Lot 1

Telefonia fixa, videoconferència i xarxa intel·ligent

Lot 2

Numeració especial

Lot 3

Mobilitat

LOT 1: Serveis corporatius de telefonia fixa, videoconferència i xarxa intel·ligent
que inclouen la provisió, manteniment i operació de serveis de telefonia i
videoconferència en edificis de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. El
contracte considera la prestació dels següents serveis:
o

Integral de veu: servei de plataforma corporativa de telefonia i d’extensions
telefòniques a les seus de la Generalitat, tant les connectades per la xarxa de
transport IP com per altres mitjans, per poder fer i rebre trucades internes i a la
xarxa pública de veu.

o

Connectivitat de veu: servei de línies telefòniques de veu i numeració pública,
per mitjans tradicionals o via IP per poder fer i rebre trucades internes i a la
xarxa pública de veu.

o

Videoconferència: servei que permet comunicacions audiovisuals entre dos o
més terminals de videoconferència o altres serveis de col·laboració, sobre la
xarxa IP de la Generalitat i connexió amb el món exterior via Internet i XDSI.

o

Xarxa intel·ligent: servei de número lògic que comença per les xifres 900, 901,
902 o 807 i que gestiona les trucades rebudes segons les necessitats de
l’usuari.

o

Manteniment de centraletes: servei de manteniment i gestió de centraletes
telefòniques propietat de la Generalitat.

o

Manteniment de telèfons d’ús públic: servei de manteniment i gestió d’equips
de telefonia d’ús públic propietat de la Generalitat.

o

Multiconferència: servei que permet establir una sessió de col·laboració (amb
àudio i vídeo) amb múltiples participants que es connecten des de diferents
mitjans simultàniament (terminals telefònics, mòbils, ordinadors, etc.).
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o

Terminació de tràfic de veu: connexió a la xarxa telefònica pública dels serveis
d’aquest lot, i gestió de les trucades entrants i sortints de la Generalitat cap a
aquesta xarxa pública.

o

Suport a la realització de projectes de serveis dins l’àmbit d’aquest lot.



LOT 2: Serveis corporatius de numeració especial que inclouen la provisió,
manteniment i operació dels serveis de numeració especial de veu, amb alta
disponibilitat i seguretat, de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.



LOT 3: Els serveis corporatius de mobilitat a prestar inclouen la provisió, manteniment
i operació de serveis relacionats amb tecnologies mòbils per a la Generalitat de
Catalunya. El contracte considera la prestació dels següents serveis:
o

Telefonia mòbil professional: servei de telefonia mòbil que ha de permetre als
seus usuaris l'accés a comunicacions professionals de veu i dades en mobilitat.

o

Flotes mòbils M2M: servei que permet la connectivitat de màquines en
mobilitat, i la seva gestió remota.

o

Connectivitat mòbil de seu: servei d’enllaços de veu individuals i primaris de
connexió a la xarxa mòbil, per seus de la Generalitat que requereixin la
integració del pla de numeració fix i mòbil, i d’extensions telefòniques mòbils
amb funcionalitats de centraleta.

o

Enviament massiu de SMS: servei que permet la difusió massiva de SMS a
línies mòbils, mitjançant diferents interfícies d’enviament.

o

Oficina tècnica de mobilitat: servei sota demanda de consultoria dins l’àmbit de
les tecnologies mòbils.

o

Xarxa intel·ligent: servei de número lògic que comença per les xifres 900, 901,
902 o 807 i que gestiona les trucades rebudes segons les necessitats de
l’usuari, per donar redundància de proveïdor als serveis del lot 1.

La descripció detallada dels serveis es pot trobar als Plecs de Prescripcions
Tècniques, en el capítol II ”Descripció dels serveis a prestar pels adjudicataris”
En aquest informe de valoració es procedeix a l’avaluació de les ofertes presentades pels
licitadors per al LOT2 - Numeració especial.

2. Empreses licitadores
Les empreses que han presentat oferta a la licitació d’aquest contracte i que inicialment han
estat admeses una vegada revisada la documentació administrativa (sobre A) són:

NIF
A80907397

Empreses licitadores admeses
Vodafone España, S.A.U.
UTE TELEFONICA COMUNICACIONS DE VEU
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3. Empreses proposades per exclusió
De l’anàlisi de les ofertes presentades, aquesta ponència tècnica no detecta cap
incompliment.
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4. Valoració de criteris avaluables mitjançant un judici de valor (sobre B)
La valoració de la proposta tècnica (sobres B) es va realitzar seguint els criteris de valoració
avaluables mitjançant un judici de valor establerts a l’Annex 4 del plec de clàusules
administratives particulars.
A continuació es detallen les puntuacions obtingudes per cada una de les propostes valorades
per aquest lot, d’acord amb l’informe emès per aquesta ponència tècnica i que va aprovar per
la Mesa de Contractació en la sessió del 14 de Març de 2019.

Puntuació
Màxima
Solució tècnica

28,00

Model de servei

Vodafone

UTE
Telefónica

6,00

16,75
3,90

24,70
4,80

Fases en la prestació del
servei

6,00

4,10

4,70

Innovació

4,00

Subcontractació

2,00

0,75
1,00
26,50

3,75
2,00
39,95

TOTALS

46,00

5. Valoració de criteris avaluables mitjançant fórmules (sobre C)
La valoració dels criteris avaluables mitjançant fórmules (sobre C) s’ha fet seguint els criteris
de valoració establerts a l’Annex 4 del plec de clàusules administratives particulars.
D’acord amb el procediment descrit al plec clàusules administratives, s’ha determinat la
puntuació de tots els apartats per cada una de les ofertes

5.1. Ofertes anormalment baixes
Previ a la valoració dels criteris avaluables mitjançant fórmules, s’ha portat a terme l’anàlisi
d’aquelles propostes que es poden trobar en el supòsit de presumpta temeritat o ofertes
anormalment baixes, d’acord amb l’establert en el plec de clàusules administratives particulars
que es detallen a continuació:
“En el cas que concorrin a la licitació 2 o més empreses, es considerarà oferta anormalment
baixa, als efectes de l’article 149 de la LCSP, quan la puntuació obtinguda pels criteris
d’adjudicació que no són preu estigui per damunt de la suma de les variables 1 i 2 i que al
mateix temps, el preu ofert sigui inferior a la mitjana aritmètica dels preus oferts en un
percentatge superior al 10%.
1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores en els criteris
d’adjudicació que no són preu.
2. El càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes , en valor absolut, és a dir,
sense tenir en compte el signe positiu o negatiu, pels criteris que no són preu.
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Les desviacions de cadascuna de les empreses licitadores, s’obtindrà respecte a la mitjana
de les puntuacions en els criteris que no són preu.
En el cas que concorri a la licitació 1 única empresa, es considerarà oferta anormalment baixa,
als efectes de l’article 149 de la LCSP, quan el preu ofert sigui inferior al pressupost de licitació
en un percentatge superior al 30%.
El càlcul de la mitjana aritmètica s’ha realitzat d’acord amb l’establert a l’article 85 del
RGLCAP.”
Aquesta ponència tècnica no ha detectat cap oferta incursa en aquest supòsit de presumpta
temeritat i per tant s’ha procedit a la valoració dels criteris avaluables mitjançant fórmules.

5.2. Valoració de les ofertes
Oferta econòmica (fins un màxim de 42 punts)
1. Oferta econòmica serveis de amb preus unitaris (fins un màxim de 42 punts)
En aquest apartat es valorarà la proposta econòmica dels diferents serveis inclosos a
les famílies de serveis de veu fixa, videoconferència i xarxa intel·ligent objecte
d’aquesta licitació, segons el fitxer Excell presentat en el contingut del sobre C
especificat a l’annex 3.2 d’aquest document .
Les ofertes de preu que superin el pressupost màxim de licitació pel total d’import dels
serveis amb preus unitaris quedaran excloses de la licitació.
S’aplicarà la següent fórmula ítem per ítem de manera separada, assignant la
puntuació màxima assignada de l’ítem que es valora, a l’oferta amb PxQ anual ofertat
més baix per aquest ítem:
é
í

í
í

La precisió de les puntuacions assignades estarà limitada a dos (2) xifres decimals,
aplicant un arrodoniment simètric.
La puntuació total serà el sumatori de les puntuacions obtingudes en cada ítem.
El valors de les ofertes i els punts obtinguts en aplicar la fórmula de càlcul han estat
els següents:
Puntuació
Màxima

UTE TESA

VODAFONE

UTE TESA

VODAFONE

Servei integral de veu

42

621.574,12 €

718.881,99 €

42,00

36,31

Total

42

621.574,12 €

718.881,99 €

42,00

36,31

Concepte
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Altres criteris objectius (fins un màxim de 12 punts)
2. Millora d’ANS (fins un màxim de 9 punts)
Es valorarà la millora dels ANS respecte els mínims especificats al plec de
prescripcions tècniques de la solució final, així com les propostes de nous ANS que
facin els licitadors.
Es valorarà pels següents indicadors definits al plec de prescripcions tècniques (fins a
6 punts per a 6 indicadors):
Per millorar el llindar de grau 3:
 0,5 punts en cas que s’igualin el llindar de grau 3 al valor del llindar de
grau 4 indicat al PPT.
 0,3 punts en el cas de millorar el llindar de grau 3, sense arribar el
valor del llindar de grau 4.
o Per millorar el llindar de grau 1 o de grau 2: 0,5 punts.
Els 6 indicadors que es poden proposar millora son els següents (s’indica el codi
d’ANS identificat en el plec de prescripcions tècniques)
o

Codi
TEL.NE.COM.IM.01
TEL.NE.COM.IM.02
TEL.NE.COM.IM.03
TEL.NE.COM.IM.04
TEL.NE.COM.IM.06
TEL.NE.COM.IM.07

o

Es valorarà amb 0,75 punts cada nou indicador proposat pels licitadors fins a
un màxim de 4 indicadors (fins a 3 punts).
 No es valoraran les propostes d’indicadors que no tinguin ben definits
el mètode i període de càlcul, els llindars de grau 1, 2 i 3, i el valor de
penalització màxima.

Els punts obtinguts per les propostes en aplicar la fórmula de càlcul han estat els
següents:
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Codi

UTE TELEFONICA

TEL.NE.COM.IM.01

TEL.NE.COM.IM.02

TEL.NE.COM.IM.03

TEL.NE.COM.IM.04

TEL.NE.COM.IM.06

TEL.NE.COM.IM.07

VODAFONE

Increm ent de grau 3 a grau 4

0,50

0,50

Millorar el llindar de grau 1 o de grau 2

0,50

0,50

Increm ent de grau 3 a grau 4

0,50

0,50

Millorar el llindar de grau 1 o de grau 2

0,50

0,50

Increm ent de grau 3 a grau 4

0,50

0,50

Millorar el llindar de grau 1 o de grau 2

0,50

0,50

Increm ent de grau 3 a grau 4

0,50

0,50

Millorar el llindar de grau 1 o de grau 2

0,50

0,50

Increm ent de grau 3 a grau 4

0,30

0,00

Millorar el llindar de grau 1 o de grau 2

0,50

0,50

Increm ent de grau 3 a grau 4

0,50

0,50

Millorar el llindar de grau 1 o de grau 2

0,50

0,50

TOTAL

5,80

5,50

Es valorarà amb 0,75 punts cada nou indicador proposat pels licitadors fins a
un màxim de 4 indicadors (fins a 3 punts).
No es valoraran les propostes d’indicadors que no tinguin ben definits el mètode i
període de càlcul, els llindars de grau 1, 2 i 3, i el valor de penalització màxima
o

Els punts obtinguts per les propostes en aplicar el mètode de càlcul han estat els
següents:
UTE TELEFONICA VODAFONE

Nou indicador 1 (0,75 punts)
Nou indicador 2 (0,75 punts)
Nou indicador 3 (0,75 punts)
Nou indicador 4 (0,75 punts)

0,75
0,75
0,75
0,75
3,00

TOTAL

0,75
0,75
0,75
0,75
3,00

3. Polítiques d’eliminació de desigualtat entre home i dona (fins un màxim de 2 punt)
Es valorarà la presentació de polítiques que s’apliquin sobre el contracte, per eliminar
la desigualtat entre home i dona al sector TIC.
S’assignaran 0,5 punts per cada una de les polítiques presentades en aquest àmbit,
fins a un màxim de de 2 punts.
El nombre de polítiques presentades ha resultat els següents punts obtinguts:

Polítiques d’eliminació
de desigualtat entre
home i dona

Punts
màxims

Punts
UTE TELEFONICA

Punts
VODAFONE

2,00

2,00

2,00

Polítiques
Polítiques
presentades
presentades
per UTE
per VODAFONE
TELEFONICA
4

4
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4. Polítiques de formació en el lloc de treball (fins un màxim de 1 punt)
Es valorarà la presentació de polítiques que s’apliquin sobre el contracte, per fomentar
la formació en el lloc de treball.
S’assignaran 0,5 punts per cada una de les polítiques presentades en aquest àmbit,
fins a un màxim de de 1 punt
El nombre de polítiques presentades ha resultat els següents punts obtinguts:
Punts
màxims

Punts
UTE TELEFONICA

Punts
VODAFONE

1,00

1,00

1,00

Polítiques de formació
en el lloc de treball

Polítiques
Polítiques
presentades
presentades
per UTE
per VODAFONE
TELEFONICA
2

2

6. Resum de la puntuació sobre C
Un cop analitzades les ofertes admeses, d’acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars i els criteris de valoració objectiva establerts en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que regiran aquest contracte, les proposicions presentades han
obtingut les següents puntuacions parcials i totals:
Lot2: Numeració Especial

Puntuació Màxima

UTE TELEFONICA

VODAFONE

1.Oferta Econòmica

42

42,00

36,31

42

42,00

36,31

18

11,80

11,50

Millora d’ANS

9

8,80

8,50

Polítiques d’eliminació de desigualtat entre
home i dona

2

2

2

Polítiques de formació en el lloc de treball

1

1

1

49

53,80

47,81

Servei de numeració especial
2.Altres Criteris

TOTAL

7. Resum de la valoració final. Criteris subjectius (sobre B) i objectius (sobre
C)

Lot2: Numeració especial

UTE TELEFONICA

VODAFONE

TOTAL PUNTUACIÓ SUBJECTIVA

46,00

31,30

TOTAL PUNTUACIÓ OBJECTIVA

53,80

47,81

99,80

79,11

TOTAL
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8. Conclusió
Un cop analitzades cadascuna de les ofertes admeses, d’acord amb els criteris de valoració
establerts en el plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest contracte, les
proposicions valorades han obtingut les següents puntuacions totals i, per tant, queden
classificades per ordre decreixent de la forma següent:
Total punts
criteris
subjectius
(sobres B)

Total punts
criteris
objectius
(sobres C)

Puntuació
total

1. 1. UTE TELEFONICA

46,00

53,80

99,80

2. 2. VODAFONE

31,30

47,81

79,11

Empreses licitadores

L‘oferta presentada per l’empresa UTE TELEFONICA COMUNICACIONS DE VEU , ha
quedat classificada en el primer lloc i, per tant es determina com a proposta més
avantatjosa per a la prestació de l’objecte amb les característiques següents:
UTE TELEFONICA COMUNICACIONS DE VEU

Empresa:
NIF:
Import licitació :

Import base €
IVA €
1.198.231,48 €

Import total €
251.628,61 €
1.449.860,09 €

Import adjudicació:

D’acord amb les taules detallades a continuació

Termini d’execució :

2 anys

Possibilitat de pròrroga:

Si ( fins a 2 anys addiconals )

I d’acord amb els preus de la taula següent:
Concepte tarifari

Tipus

Preu Ofert

Línia analògica

Quota mensual

11,58 €

Accés primari XDSI

Quota mensual

320,00 €

Enllaç troncal IP (pack 30 canals)

Quota mensual

335,00 €

Línia individual IP amb terminal

Quota mensual

12,0000 €

Línia mòbil amb terminal

Quota mensual

12,0000 €

Número públic addicional

Quota mensual

0,0000 €

Auricular amb fils

Quota mensual

1,2400 €

Auricular sense fils

Quota mensual

3,0900 €

Trucades fix - fix internes

Consum

0,0000 €

Trucades fix - fix Catalunya

Consum

0,0087 €
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Trucades fix - fix interprovincials

Consum

0,0108 €

Trucades internacionals

Consum

0,0624 €

Trucades xarxa intel·ligent i números especials
Trucades xarxa intel·ligent i números especials
gratuïtes

Consum

0,11 €

Consum

0,0000 €

Trucades fix - mòbil internes

Consum

0,0000 €

Trucades fix - mòbil externes

Consum

0,0204 €

Número de xarxa intel·ligent

Quota mensual

Trucades rebudes a número 900 àmbit provincial

Consum

Trucades rebudes a número 900 àmbit estatal

Consum

Trucades rebudes a número 900 àmbit mòbil

Consum

Trucades rebudes a número 902

Consum

Suport presencial a actuacions en horari laboral

Quota única

Suport presencial a actuacions fora horari laboral

Quota única

0,00 €
0,0349 €
0,1200 €
0,0421 €
0,0000 €
60,00 €
90,00 €

Les característiques i els avantatges més destacables que han comportat que l’oferta de
l’empresa UTE TELEFONICA COMUNICACIONS DE VEU sigui més avantatjosa en front a
la resta de propostes rebudes han estat:


Estructura de xarxa altament mallada amb una important redundància detallant la
xarxa nodal per a cadascuna de les 4 províncies.



Es proposa la incorporació com a contingència de servei Corporate IP Mobile basat
en la xarxa d'accés de telefonia mòbil.



Oferir uns preus unitaris més baixos.
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