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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’OBERTURA DEL SOBRE B I
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ (Expedient ED-2020-1150)
Expedient: ED-2020-1150

Modalitat: Contracte Públic

Unitat promotora: Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital
Procediment: Negociat sense publicitat, per imperiosa urgència Tipus: Serveis
Objecte: Projecte estratègic per l’acceleració de la transformació digital dels centres
educatius de Catalunya.
Import base €

IVA €

Import amb IVA €
-

Valor estimat

126.581.646,10

-

Pressupost licitació

105.484.705,08

21% d’IVA

127.636.493,15

Termini d'execució: Des de l’inici del curs escolar 2020-2021, segons el calendari escolar
que fixi el Departament d’Educació, o des de la data de la signatura del contracte si
aquesta és posterior, fins al 31 d’agost de 2025.
Lot

Descripció

Import base € Import total € Valor estimat €

3

Correspon als centres inclosos en els
territoris de Consorci Educació de
Barcelona, Barcelona Comarques, i
29.320.793,68 35.478.160,36 35.184.952,42
Baix Llobregat. Aproximadament 79.824
dispositius portàtils i serveis associats.
Correspon als centres de la resta de
territoris, Catalunya Central, Girona,
Maresme-Vallès Oriental. Lleida,
53.041.111,40 64.179.744,79 63.649.333,68
Tarragona, Terres de l’Ebre, Vallès
Occidental. Aproximadament 144.401
dispositius portàtils i serveis associats.
Dispositius de connectivitat: el 65% dels
dispositius de connectivitat (volum
estimat: 58.500)
15.029.820,00 18.186.082,20 18.035.784,00

4

Dispositius de connectivitat: el 35% dels
dispositius de connectivitat (volum
8.092.980,00
estimat: 31.500)

1

2

9.792.505,80

9.711.576,00
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Núm. de la sessió: 2
Data: 13 d’agost de 2020
Hora: de 11:00 h. a 12:00 h.
Lloc: Mitjançant l’aplicació Microsoft Teams
Hi assisteixen,
Per part de la Mesa de Contractació:
Nom:

Càrrec:

Mercè Mateu i Palau

Sub-directora general de Gestió Econòmica,
Contractació i Patrimoni, qui actua com a presidenta.
Cap del Servei de Contractacions i Patrimoni, qui actua
com a vice-president.
Interventora delegada, en representació de la Intervenció
del Departament.
Advocada en cap, en representació de l’Assessoria
Jurídica.
Sub-directora de Recerca i Cultura Digital, en
representació de la unitat que proposa el contracte.
Cap de la Secció de Contractacions, qui actua com a
secretària

Josep Manuel López Barreiro
Gemma Font i Arnedo
Susana Marín Dios
Ana Albalat Martínez
Neus Cantós López
Altres assistents:
Carme Andrés Pera
Cristina Molina Rosillo
M. Luisa Ortega López

Directora d’Àrea TIC-CTTI.
Directora d’Operacions CTTI.
Tècnica de la Secció de Contractacions.

Ordre del dia:
1. Constitució de la Mesa.
2. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
3. Comprovació de la documentació presentada per les empreses INET INS, SL i
Bechtle Direct, SL, quant al defecte subsanable del contingut del sobre A.
4. Lectura i anàlisi de l’informe tècnic, i dels aclariments demanats i proposta de
puntuació dels criteris sotmesos a judici de valor.
5. Obertura i examen dels sobres B, que contenen la proposició econòmica i altres
criteris d’adjudicació la valoració dels quals es produeix de forma automàtica,
presentats per les empreses admeses a la licitació per a l’adjudicació, mitjançant
procediment negociat sense publicitat, del projecte estratègic per l’acceleració de la
transformació digital dels centres educatius de Catalunya (exp. ED-2020-1150).
6. Puntuació i classificació de les ofertes.
7. Requeriment al licitador que hagi presentat la millor oferta per tal que presenti la
documentació pertinent.
8. Proposta d’adjudicació del servei esmentat.
9. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió:
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1. La presidenta obre la sessió i, un cop constituïda la Mesa, dóna lectura i aprovació de
l’acta de la sessió anterior d’avaluació de la documentació acreditativa del
compliment de requisits previs i comprovació de la proposta tècnica que es valora
segons criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor (sobre A), celebrada el 7
d’agost de 2020.
2. A continuació, s’informa als assistents que en data 8 d’agost de 2020, es requereix a
les empreses següents per tal que presentin la documentació que s’indica tot seguit i
esmenin un defecte subsanable del sobre A i que, en cas de presentar-la
correctament dins del termini de tres dies (fins el 10 d’agost de 2020, a les 14.00
hores), seran admeses a la licitació i es valorarà la seva proposta tècnica:
-

-

INET INST, SL., representada pel senyor Raúl Contreras Ocaña, per tal que aporti
una declaració del representant legal de l’empresa en la qual s’indiqui el lot o lots
als quals presenta oferta, atès que al DEUC presentat no s’ha fet constar a la part
II, lletra A, d’acord amb l’apartat G del quadre de característiques de l’esmentat
plec.
Bechtle Direct, S.L.U., representada pel senyor Juan José Moneo Simón, que licita
al lot 1, per tal que aporti una declaració del representant legal de l’empresa en la
qual s’identifiquin les 20 pàgines de la seva proposta tècnica, atès que la
presentada supera l’extensió màxima de 20 pàgines (o 10 fulls a doble cara),
d’acord amb l’annex 4 de l’esmentat plec.

3. S’informa que, qualificada la documentació aportada per les esmentades empreses,
s’ha conclòs el següent:
-

L’empresa INET INST, SL, presenta una declaració indicant que licita als los 1 i 2, i
ha presentat la documentació requerida dintre del termini concedit i és correcta, i
compleix els requeriments de la clàusula 11 del plec de clàusules administratives
particulars que regeixen la contractació.

-

L’empresa Bechtle Direct, SL, presenta una declaració i identifica les 20 pàgines
de la seva proposta tècnica i ha presentat la documentació requerida dintre del
termini concedit. Es detecta que la seva proposta tècnica conté un criteri
d’adjudicació la valoració del qual es produeix de forma automàtica, concretament
una millora en el temps de resolució d’incidències hardware d’equipament, que es
reprodueix a continuació:
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A l’apartat K del quadre de característiques de l’esmentat plec, es determinen els criteris
d’adjudicació que s’han d’aplicar per a la valoració de les proposicions presentades,
atorgant una puntuació màxima fins a 54 punts pels criteris d’adjudicació la valoració
dels quals es produeix de forma automàtica per als lots 1 i 2 dels quals, s’ha assignat
una puntuació màxima fins a 52 punts al preu ofert i una puntuació màxima fins a 2
punts a les millores de temps de resolució de les incidències hardware d’equipament
(1 punt per cada 2 hores de reducció).
Segons la clàusula 11 del plec de clàusules administratives particulars, que regula la
presentació de documentació i de proposicions, es determina que “les empreses
licitadores han de presentar la documentació que conformi la seva oferta en dos
sobres, tal com s’indica en l’apartat G del quadre de característiques”, segons el
qual, el sobre A ha de contenir la documentació administrativa i els criteris
d’adjudicació la valoració dels quals requereix un judici de valor i el sobre B ha de
contenir la documentació amb els criteris quantificables de forma automàtica,
indicant de forma expressa que “la inclusió en el sobre A de la documentació o
informació que s’ha d’incloure al sobre B pot comportar l’exclusió de l’empresa
licitadora”.
Així mateix, d’acord amb la clàusula 12.2 de l’esmentat plec, podrà declarar-se
l’exclusió de les empreses licitadores, mitjançant resolució motivada, quan la
proposició no concordi amb la documentació examinada i admesa, quan s’excedeixi
el pressupost base de licitació, quan es modifiqui substancialment el model de
proposició establert en aquest plec, quan hi hagi un error manifest en l’import de la
proposició i en aquells casos en què l’empresa licitadora reconegui l’existència
d’error o inconsistència que la fa inviable.
La Mesa considera que la inclusió en el sobre A d’un criteri de valoració quantificable de
forma automàtica, junt amb els criteris d’adjudicació la valoració dels quals requereix un
judici de valor, que seran objecte de valoració tècnica amb caràcter previ a l’apertura del
sobre B, pot viciar aquesta valoració i, en conseqüència el resultat de la licitació, raó per
la qual, de conformitat amb la clàusula 11 del plec de clàusules administratives
particulars, l’empresa licitadora ha de ser objecte d’exclusió.
Atès que l’empresa Bechtle Direct, SL ha presentat en el sobre A, que ha de contenir
la documentació acreditativa del compliment de requisits previs i la proposta tècnica
que es valora segons criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor, una proposta
tècnica que conté un criteri d’adjudicació la valoració del qual es produeix de forma
automàtica, la Mesa conclou que no es pot valorar la seva proposta tècnica ni obrir el
seu sobre B i que es declari la seva exclusió de la licitació.
4. A continuació, s’analitza l’informe, de 13 d’agost de 2020, elaborat per la directora
d’Àrea TIC-CTTI, per comprovar l’adequació a les prescripcions tècniques de la
proposta tècnica de les empreses admeses a la licitació i els aclariments demanats i
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valorar-la segons els criteris d’adjudicació la valoració dels quals requereix un judici
de valor, establerts al plec de clàusules administratives particulars que regeixen
aquesta licitació, que s’incorpora a l’acta com annex.
Es fa constar que la proposta tècnica de l’empresa Bechtle Direct, SL no s’ha valorat
atès que ha presentat una proposta tècnica que conté un criteri d’adjudicació la
valoració del qual es produeix de forma automàtica (sobre B), i que es considera motiu
d’exclusió de la licitació.
Atès que no es troba cap objecció a l’informe elaborat, la Mesa puntua segons els
criteris d’adjudicació establerts al plec de clàusules administratives particulars que
regeixen aquesta licitació.
5. A continuació, s’obren i es llegeixen les proposicions econòmiques i altres criteris
d’adjudicació la valoració dels quals es produeix de forma automàtica (sobre B),
presentats per les empreses admeses a la licitació, que són les que es reprodueixen a
continuació:
INET INS, SL, amb NIF núm. B60999794, representada pel senyor Raúl Contreras
Ocaña, que licita als lots 1 i 2, presenta la següent oferta (amb ordre de prelació en
l’adjudicació dels lots: 1, 2).
Lot 1, per un import total de 29.320.793,68 € IVA exclòs (35.478.160,36 € IVA inclòs),
desglossat en els imports unitaris següents:

Lot 2, per un import total de 53.041.111,40 € IVA exclòs (64.179.744,79 € IVA inclòs),
desglossat en els imports unitaris següents:
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SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS SA, amb NIF núm. A61172219, representada pel
senyor Santiago Benito Martínez, que licita als lots 1 i 2, presenta la següent oferta (amb
l’ordre de prelació en l’adjudicació dels lots: 1, 2).
Lot 1, per un import total de 29.320.793,68 € IVA exclòs (35.478.160,36 € IVA inclòs),
desglossat en els imports unitaris següents:

Lot 2, per un import total de 53.041.111,40 € IVA exclòs (64.179.744,79 € IVA inclòs),
desglossat en els imports unitaris següents:

Exp. ED-2020-1150

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA,
SAU, amb NIF núm. A78053147, representada pel senyor Bruno Vilarasau Mitjans, que
licita als lots 1 i 2, presenta la següent oferta (amb l’ordre de prelació en l’adjudicació dels
lots: 2, 1).
Lot 1, per un import total de 29.320.793,68 € IVA exclòs (35.478.160,36 € IVA inclòs),
desglossat en els imports unitaris següents:

Lot 2, per un import total de 53.041.111,40 € IVA exclòs (64.179.744,79 € IVA inclòs),
desglossat en els imports unitaris següents:
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TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, amb NIF núm. A78923125, representada pel
senyor Bruno Vilarasau Mitjans, que licita als lots 3 i 4, presenta la següent oferta (amb
l’ordre de prelació en l’adjudicació dels lots: 3, 4).
Lot 3, per un import total de 38.961.000,00 € IVA exclòs (47.142.810,00 € IVA inclòs),
desglossat en els imports unitaris següents:

Lot 4, per un import total de 20.979.000,00 € IVA exclòs (25.384.590,00 € IVA inclòs),
desglossat en els imports unitaris següents:
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VODAFONE ESPAÑA, SAU, amb NIF núm. A80907397, representada pel senyor Carlos
Becker Mantecon i la senyora María de la Providencia Bartolomé Troncoso , que licita als
lots 3 i 4, presenta la següent oferta (amb l’ordre de prelació en l’adjudicació dels lots: 3, 4).
Lot 3, per un import total de 10.494.900,00 € IVA exclòs (12.698.829,00 € IVA inclòs),
desglossat en els imports unitaris següents:

Lot 4, per un import total de 6.618.780,00 € IVA exclòs (8.008.723,80 € IVA inclòs),
desglossat en els imports unitaris següents:
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AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, SL, amb NIF núm. B53704599, representada
pel senyor José Miguel García Pérez, que licita als lots 3 i 4, presenta la següent oferta
(amb l’ordre de prelació en l’adjudicació dels lots: 4, 3).
Lot 3, per un import total de 15.029.820,00 € IVA exclòs (18.186.082,20 € IVA inclòs),
desglossat en els imports unitaris següents:

Lot 4, per un import total de 8.092.980,00 € IVA exclòs (9.792.505,80 € IVA inclòs),
desglossat en els imports unitaris següents:
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ORANGE ESPAGNE, SAU, amb NIF núm. A82009821, representada pel senyor Iñigo
Julio Polo González, que licita als lots 3 i 4, presenta la següent oferta (amb l’ordre de
prelació en l’adjudicació dels lots: 3, 4).
Lot 3, per un import total de 9.810.450,00 € IVA exclòs (11.870.644,50 € IVA inclòs),
desglossat en els imports unitaris següents:
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Lot 4, per un import total de 5.282.550,00 € IVA exclòs (6.391.885,50 € IVA inclòs),
desglossat en els imports unitaris següents:

6. Es fa constar que l’empresa Telefónica Móviles España, SAU ha ofert un preus pels
lots 3 i 4 superiors als de la licitació i, d’acord amb la clàusula tercera del plec de
clàusules administratives particulars, “el pressupost base de licitació és el que
s’assenyala en l’apartat B.3 del quadre de característiques. Aquest és el límit màxim
de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de
contractació, i constitueix el preu màxim que pot oferir l’empresa licitadora. La
presentació d’una oferta que superi aquests imports serà desestimada
automàticament.”.
7. Un cop llegides les ofertes econòmiques i altres criteris d’adjudicació la valoració dels
quals es produeix de forma automàtica, es dóna per finalitzada la lectura i la Mesa
valora, d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts en l’apartat K del quadre de
característiques del plec de clàusules administratives particulars:
Per als lots 1 i 2:
- Oferta econòmica: fins a 52 punts.
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-

Millores de temps de resolució de les incidències hardware d’equipament: fins a 2
punts. S’atorgarà 1 punt per cada 2 hores de reducció.

Per als lots 3 i 4:
- Oferta econòmica: fins a 50 punts.
- Millores en la capacitat de les SIM’s de dades mensuals (Oferiment de dades
il·limitades): 2 punts.
- Millores en la durada del servei de connectivitat de dades anuals (Oferiment de
durada del servei de connectivitat de dades de 36 mesos): 2 punts.
8. S’obre un torn obert de paraules.
Acords:
1. Admetre l’empresa Inet Inst, SL, representada pel senyor Raúl Contreras Ocaña, per
haver esmenat correctament en temps i forma la documentació acreditativa del
compliment de requisits previs i la proposta tècnica que es valora segons criteris
d’adjudicació sotmesos a judici de valor (sobre A).
2. Excloure l’empresa Bechtle Direct, SLU, representada pel senyor Juan José Moneo
Simón, atès que ha presentat en el sobre A, que ha de contenir la documentació
acreditativa del compliment de requisits previs i la proposta tècnica que es valora
segons criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor, una proposta tècnica que
conté un criteri d’adjudicació la valoració del qual es produeix de forma automàtica.
3. Excloure l’empresa Telefónica Móviles España, SAU atès que ha ofert un preus pels
lots 3 i 4 superiors als de la licitació i, d’acord amb la clàusula tercera del plec de
clàusules administratives particulars, “el pressupost base de licitació és el que
s’assenyala en l’apartat B.3 del quadre de característiques. Aquest és el límit màxim
de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de
contractació, i constitueix el preu màxim que pot oferir l’empresa licitadora. La
presentació d’una oferta que superi aquests imports serà desestimada
automàticament.”.
4. Establir, per unanimitat, la puntuació total de les empreses admeses a la licitació, per
cadascun dels lots, un cop valorada l’oferta econòmica i la resta de criteris la valoració
dels quals es produeix de forma automàtica (sobre B), segons es detalla en el quadre
de puntuacions que s’incorpora a l’acta com annex II, juntament amb l’informe tècnic.
5. Proposar que es requereixi a les següents empreses que, un cop aplicat l’ordre de
preferència en l’adjudicació dels lots exposat per les empreses licitadores en la seva
oferta, han presentat la millor oferta pels lots als qual licitaven, per a què, dins del
termini 10 dies hàbils comptadors des del següent de la rebuda del requeriment,
presenti la documentació següent:
Saytel Servicios Informáticos, SA, amb NIF núm. A61172219, per al lot 1:
 Documentació acreditativa de la representació de la persona signant de l’oferta, el
senyor Santiago Benito Martínez.
 Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència
tècnica o professional respecte el lot 1, d’acord amb l’apartat F del quadre de
característiques del plec de clàusules administratives particulars.
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Certificat positiu de situació de cotització amb la Seguretat Social, emès a partir de
la data 13 d’agost de 2020.
Constitució de la garantia definitiva per al lot 1 per un valor d’1.466.039,68 €.

Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU, amb NIF
núm. A78053147, per al lot 2:
 Documentació acreditativa de la representació de la persona signant de l’oferta, el
senyor Brumo Vilarasau Mitjans.
 Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència
respecte el lot 2, d’acord amb l’apartat F del quadre de característiques del plec
de clàusules administratives particulars.
 Constitució de la garantia definitiva per al lot 2 per un valor de 2.652.055,57 €.
Orange Espagne, SAU, amb NIF núm. A82009821, per al lot 3:
 Documentació acreditativa de la representació de la persona signant de l’oferta, el
senyor Iñigo Julio Polo González.
 Certificat positiu de l'Agència Estatal Tributària, conforme l'empresa es troba al
corrent d'obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària
amb l'Estat, emès a partir de la data 13 d’agost de 2020.
 Constitució de la garantia definitiva per al lot 3 per un valor de 490.522,50 €.
Vodafone España, SAU, amb NIF núm. A80907397, per al lot 4:
 Documentació acreditativa de la representació de les persones signants de
l’oferta, el senyor Carlos Becker Mantecon i la senyora María de la Providencia
Bartolomé Troncoso.
 Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència
respecte el lot 4, d’acord amb l’apartat F del quadre de característiques del plec
de clàusules administratives particulars.
 Constitució de la garantia definitiva per al lot 4 per un valor de 330.939,00 €.
6. En cas que els licitadors esmentats abans presentin la documentació requerida,
proposar l’adjudicació del contracte del projecte estratègic per l’acceleració de la
transformació digital dels centres educatius de Catalunya al seu favor, d’acord amb
l’informe de data 13 d’agost de 2020, elaborat per la directora d’Àrea TIC-CTTI, que
s’incorpora a l’acta com annex, i atès que han obtingut la puntuació més alta un cop
aplicat l’ordre de prelació en l’adjudicació dels lots exposat per les empreses
licitadores en la seva oferta, d’acord amb el quadre de puntuacions que consta a
l’annex II, i compleixen els requisits administratius i tècnics exigits, per un import total
de 98.791.135,08 € IVA exclòs (119.537.273,45 € IVA inclòs), desglossat en els lots i
imports descrits a continuació, amb un termini d’execució des de l’inici del curs
escolar 2020-2021, segons el calendari escolar que fixi el Departament d’Educació, o
des de la data de la signatura del contracte si aquesta és posterior, fins al 31 d’agost
de 2025:
Saytel Servicios Informáticos, SA, amb NIF núm. A61172219, per al lot 1, per un
import total de 29.320.793,68 € IVA exclòs (35.478.160,36 € IVA inclòs), desglossat
en els imports unitaris següents:
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Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU, amb
NIF núm. A78053147, per al lot 2, per un import total de 53.041.111,40 € IVA exclòs
(64.179.744,79 € IVA inclòs), desglossat en els imports unitaris següents:

Orange Espagne, SAU, amb NIF núm. A82009821, per al lot 3, per un import total de
9.810.450,00 € IVA exclòs (11.870.644,50 € IVA inclòs), desglossat en els imports
unitaris següents:
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Vodafone España, SAU, amb NIF núm. A80907397, per al lot 4, per un import total de
6.618.780,00 € IVA exclòs (8.008.723,80 € IVA inclòs), desglossat en els imports
unitaris següents:
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La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
La presidenta

Annex a l’acta núm. 2 de la Mesa de Contractació
S’adjunta l’informe tècnic en document a banda, a causa de la seva extensió.
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Annex II a l’acta núm. 2 de la Mesa de Contractació

4,50

5,00

Saytel Servicios
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310,74

310,74

a b c i d és la ponderació del volum de dispositius pel sistema operatiu respecte el volum estimat total de dispositius.

A B C i D són els preus unitaris oferts per l’empresa segons el sistema operatiu.

On:

Ne= Mitja ponderada dels preus unitaris oferts per l’empresa que es valora.

N1= Mitja ponderada dels preus unitaris oferts per l’empresa que presenta l’oferta més econòmica.

Puntuació obtinguda per l’empresa “e” = (N1/Ne) x 52

[(A x a)/100 + (B x b)/100 + (C x c)/100 + (D x d)/100] = Ne

285,12

285,12

285,12

Preu
unitari del
dispositiu
pel
sistema
operatiu
“Chrome
OS”

385,12

385,12

385,12

Preu
unitari del
dispositiu
pel
sistema
operatiu
“Windows
versió 10”

Preu ofert

385,12

385,12

385,12

Preu
unitari del
dispositiu
pel
sistema
operatiu
“Dual
Windows
versió 10 i
Linkat
GNU/Linux

367,32

367,32

367,32

52,00

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

Mitja
Puntuació
ponderada
del preu
dels preus
ofert
unitaris
(Fins a 52 Millores de
oferts per
punts)
temps de
l'empresa
resolució de
les
incidències
hardware
d’equipament

0,00

0,00

0,00

62,00

74,50 (*)

93,00

Puntuació de
les millores
de temps de
resolució de
les
incidències TOTAL
hardware
d’equipament
(fins a 2
punts) (1 punt
per cada 2
hores de
reducció)

Criteris d'adjudicació la valoració dels quals es produeix de forma automàtica
(Fins a 54 punts)

310,74

Plans de
Preu
formació per
unitari del
certificacions
dispositiu
de Microsoft ,
pel
Total
Linkat i
sistema
Google
operatiu
dirigits als
“Linkat
docents dels
GNU/Linux
centres
”
educatius
(fins a 2
punts)

(*) Un cop aplicat l'ordre de preferència en l'adjudicació exposat per les empreses licitadores en la seva oferta.

12,00

Portal web
per la
Operativa
gestió i
Model de
de
lliurament relació i lliurament
de la
organització als centres
demanda del projecte educatius
(fins a 15 (fins a 10 (fins a 15
punts)
punts)
punts)

Telefónica Soluciones
de Informática y
Comunicaciones de
España, SAU

Empresa licitadora

Formacions del
portal web per la
gestió de les
reservescomandeslliurament i
pagament als
agents amb
visibilitat i gestió
delegada
(Departament i
centres educatius)
(fins a 4 punts)

Criteris d'adjudicació la valoració dels quals requereix un judici de valor
(Fins a 46 punts)
Propostes de millora (fins a 6
punts)

Import total de licitació: 29.320.793,68 € IVA exclòs (35.478.160,36 € IVA inclòs).

Lot 1: Correspon als centres inclosos en els territoris de Consorci Educació de Barcelona, Barcelona Comarques, i Baix Llobregat. Aproximadament 79.824 dispositius portàtils i serveis associats.
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4,50

5,00

Saytel Servicios
Informáticos, SA

Inet Ins, SL

3,00

6,50

10,00

2,00

8,50

15,00

0,00

3,00

2,00

0,00

0,00

2,00

10,00

22,50

41,00

a b c i d és la ponderació del volum de dispositius pel sistema operatiu respecte el volum estimat total de dispositius.

A B C i D són els preus unitaris oferts per l’empresa segons el sistema operatiu.

On:

Ne= Mitja ponderada dels preus unitaris oferts per l’empresa que es valora.

N1= Mitja ponderada dels preus unitaris oferts per l’empresa que presenta l’oferta més econòmica.

Puntuació obtinguda per l’empresa “e” = (N1/Ne) x 52

[(A x a)/100 + (B x b)/100 + (C x c)/100 + (D x d)/100] = Ne

310,74

310,74

285,12

285,12

285,12

Preu
unitari del
dispositiu
pel
sistema
operatiu
“Chrome
OS”

385,12

385,12

385,12

Preu
unitari del
dispositiu
pel
sistema
operatiu
“Windows
versió 10”

Preu ofert

385,12

385,12

385,12

Preu
unitari del
dispositiu
pel
sistema
operatiu
“Dual
Windows
versió 10 i
Linkat
GNU/Linux

367,32

367,32

367,32

52,00

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62,00

74,50

93,00

Puntuació de
les millores
de temps de
Mitja
Puntuació
resolució de
ponderada
del preu
les
dels preus
ofert
incidències TOTAL
unitaris
(Fins a 52 Millores de
hardware
oferts per
punts)
temps de d’equipament
l'empresa
resolució de
(fins a 2
les
punts) (1 punt
incidències
per cada 2
hardware
hores de
d’equipament reducció)

Criteris d'adjudicació la valoració dels quals es produeix de forma automàtica
(Fins a 54 punts)

310,74

Plans de
Preu
formació per
unitari del
certificacions
dispositiu
de Microsoft ,
pel
Total
Linkat i
sistema
Google
operatiu
dirigits als
“Linkat
docents dels
GNU/Linux
centres
”
educatius
(fins a 2
punts)

(*) Un cop aplicat l'ordre de preferència en l'adjudicació exposat per les empreses licitadores en la seva oferta.

12,00

Portal web
per la
Operativa
gestió i
Model de
de
lliurament relació i lliurament
de la
organització als centres
demanda del projecte educatius
(fins a 15 (fins a 10 (fins a 15
punts)
punts)
punts)

Telefónica Soluciones de
Informática y
Comunicaciones de
España, SAU

Empresa licitadora

Formacions del
portal web per la
gestió de les
reservescomandeslliurament i
pagament als
agents amb
visibilitat i gestió
delegada
(Departament i
centres educatius)
(fins a 4 punts)

Criteris d'adjudicació la valoració dels quals requereix un judici de valor
(Fins a 46 punts)
Propostes de millora (fins a 6
punts)

Import total de licitació: 53.041.111,40 € IVA exclòs (64.179.744,79 € IVA inclòs).

Lot 2: Correspon als centres de la resta de territoris, Catalunya Central, Girona, Maresme-Vallès Oriental. Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre, Vallès Occidental. Aprox. 144.401 dispositius portàtils i serveis associats.
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10,00

4,00

5,00

Vodafone España, SAU

Aire Networks del
Mediterráneo, SLU

Telefónica Móviles
España, SAU
2,00

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

6,00

6,00

0,00

0,00

6,00

8,00

0,00

0,00

8,00

6,00

7,00

4,00

42,00

42,00

b = Volum de línies de connectivitat a prestar servei de dades (SIM de dades).

a = Volum de dispositius de connectivitat (MIFI).

A i B són els preus unitaris oferts per l’empresa segons el tipus d’element.

On:

Ne= Import final resultant de l’empresa que es valora.

N1= Import final resultant de l’empresa que presenta l’oferta més econòmica.

Puntuació obtinguda per l’empresa “e” = (N1/Ne) x 50

[(A x a) + (B x b)] = Ne

7,88

5,50

4,99

0,57 494.325,00

0,40 345.150,00

0,50 321.165,00

32,49

46,53

50,00

Puntuació
de l'import
Preu
final
unitari Import final
resultant
del resultant de
de
servei l'empresa
l'empresa
de
(fins a 50
dades
punts)
(SIM)

Preu ofert

no

sí

sí

Millores en
la
capacitat
de les SIM’s
de dades
mensuals:
Oferiment
de dades
il·limitades

0,00

2,00

2,00

Puntuació
de les
millores
en la
capacitat
de les
SIM’s de
dades
mensuals
(2 punts)

sí

sí

sí

Millores en
la durada del
servei de
connectivitat
de dades
anuals:
Oferiment de
durada del
servei de
connectivitat
de dades de
36 mesos

2,00

2,00

2,00

38,49

92,53

96,00

Puntuació de TOTAL
les millores
en la durada
del servei de
connectivitat
de dades
anuals (2
punts)

Criteris d'adjudicació la valoració dels quals es produeix de forma automàtica
(Fins a 54 punts)

Formacions en
les plataformes
de gestió de la
Preu unitari
connectivitat
del
als agents amb Total
dispositiu de
visibilitat i
connectivitat
gestió delegada
(MIFI)
(Departament
d’Educació i
centres
educatius) (fins
a 8 punts)

(*) Un cop aplicat l'ordre de preferència en l'adjudicació exposat per les empreses licitadores en la seva oferta.

10,00

Resolució
Model de
de
relació i problemes
organització
de
del projecte cobertura
(fins a 10 (fins a 12
punts)
punts)

Orange Espagne, SAU

Empresa licitadora

Pla de
projectes
d’innovació
per a centres
educatius,
basats en
tecnologia 5G
desplegada
per
l’adjudicatari
(fins a 8
punts)

Pla
sensibilització
per l’ús
correcte de les
dades,
navegació per
internet
correcte i
segura
(famílies,
centres
educatius...)
(fins a 8 punts)

Propostes de millora (fins a 24 punts)

Criteris d'adjudicació la valoració dels quals requereix un judici de valor
(Fins a 46 punts)

Import total de licitació: 15.029.820,00 € IVA exclòs (18.186.082,20 € IVA inclòs).

Lot 3: Dispositius de connectivitat: el 65% dels dispositius de connectivitat (volum estimat: 58.500)
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10,00

4,00

5,00

Vodafone España, SAU

Aire Networks del
Mediterráneo, SLU

Telefónica Móviles
España, SAU

2,00

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

6,00

6,00

0,00

0,00

6,00

8,00

b = Volum de línies de connectivitat a prestar servei de dades (SIM de dades).

a = Volum de dispositius de connectivitat (MIFI).

A i B són els preus unitaris oferts per l’empresa segons el tipus d’element.

On:

Ne= Import final resultant de l’empresa que es valora.

N1= Import final resultant de l’empresa que presenta l’oferta més econòmica.

Puntuació obtinguda per l’empresa “e” = (N1/Ne) x 50

[(A x a) + (B x b)] = Ne

Preu ofert

0,00

0,00

8,00

6,00

7,00

4,00

42,00

42,00

7,88

6,44

4,99

0,57 266.175,00

0,47 217.665,00

0,50 172.935,00

32,49

39,73

50,00

no

sí

sí

Puntuació
de l'import
Millores en
final
la
resultant
capacitat
de
de les
l'empresa
SIM’s de
(fins a 50
dades
punts)
mensuals:
Oferiment
de dades
il·limitades

0,00

2,00

2,00

Puntuació
de les
millores
en la
capacitat
de les
SIM’s de
dades
mensuals
(2 punts)

sí

sí

sí

Millores en
la durada del
servei de
connectivitat
de dades
anuals:
Oferiment de
durada del
servei de
connectivitat
de dades de
36 mesos

2,00

2,00

2,00

38,49

85,73 (*)

96,00

Puntuació de TOTAL
les millores
en la durada
del servei de
connectivitat
de dades
anuals (2
punts)

Criteris d'adjudicació la valoració dels quals es produeix de forma automàtica
(Fins a 54 punts)

Formacions en
les plataformes
Preu
de gestió de la
Preu unitari unitari Import final
connectivitat als
agents amb Total del dispositiu del resultant de
de
servei l'empresa
visibilitat i
connectivitat
de
gestió delegada
(MIFI)
dades
(Departament
(SIM)
d’Educació i
centres
educatius) (fins
a 8 punts)

(*) Un cop aplicat l'ordre de preferència en l'adjudicació exposat per les empreses licitadores en la seva oferta.

10,00

Resolució
Model de
de
relació i problemes
organització
de
del projecte cobertura
(fins a 10 (fins a 12
punts)
punts)

Orange Espagne, SAU

Empresa licitadora

Pla de
projectes
d’innovació
per a centres
educatius,
basats en
tecnologia 5G
desplegada
per
l’adjudicatari
(fins a 8
punts)

Pla
sensibilització
per l’ús
correcte de les
dades,
navegació per
internet
correcte i
segura
(famílies,
centres
educatius...)
(fins a 8 punts)

Propostes de millora (fins a 24 punts)

Criteris d'adjudicació la valoració dels quals requereix un judici de valor
(Fins a 46 punts)

Import total de licitació: 8.092.980,00 € IVA exclòs (9.792.505,80 € IVA inclòs).

Lot 4: Dispositius de connectivitat: el 35% dels dispositius de connectivitat (volum estimat: 31.500)
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