CONTRACTE MIXT
(serveis i subministrament amb adquisició)

Expedient:
C_2020_003_O
Contractació del servei de telefonia mòbil (veu i dades) de l’Oficina
Antifrau de Catalunya

REUNITS

D’una banda:

El Sr. Miguel Angel Gimeno Jubero, que intervé en la seva qualitat de
Director de l’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA, entitat amb
personalitat jurídica pròpia adscrita al Parlament de Catalunya i creada
per la Llei 14/2008, del 5 de novembre, amb NIF Q0801684B, amb domicili
al Carrer de Ribes 1-3 , de Barcelona (CP 08013).

i d’altra banda, el Sr. Carlos Becker Mantecon, identificat amb el DNI núm.
13138699H, com a apoderat actuant en nom i representació de l’empresa
VODAFONE ESPAÑA, SAU amb NIF núm. A80907397 i domicili social a Av.
Diagonal, 123 (Barcelona) (CP 08005) ambdues parts és reconeixen
mútuament i recíprocament la capacitat suficient per a l’atorgament del
present document i,
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MANIFESTEN
D’acord amb el que estableix l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), i relatiu
als contractes tramitats mitjançant procediment obert simplificat, les
parts contractants procedeixen a subscriure el present contracte
administratiu de serveis en base a les clàusules següents:

I.- En data 26 de maig de 2020 es va dictar Resolució d’incoació i en data 9
de setembre de 2020 es va dictar Resolució d’aprovació del plec de
clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques i
l’inici del procediment de licitació de l’expedient de contractació del servei
de telefonia mòbil (veu i dades) de l’Oficina Antifrau de Catalunya

II.- En data 4 de novembre de 2020, es va dictar Resolució d’adjudicació
de l’expedient de contractació C_2020_003_O, Servei de telefonia mòbil
(veu i dades) de l’Oficina Antifrau de Catalunya, a favor de l’empresa
VODAFONE ESPAÑA, SAU.

III.- El plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques aprovats formen part integrant d’aquest
contracte, on es recull el contingut del contracte i, en general, s’estableixen
totes les clàusules que regulen aquesta relació contractual. Per això,
l’adjudicatari signa juntament amb aquest contracte el plec de clàusules
administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, com a
part integrant i indissoluble d’aquest contracte.

IV.- El preu del contracte és d’un import màxim de 25.215,50 euros (IVA no
inclòs), per a la durada prevista del període de vigència a què es refereix la
clàusula següent.
El desglossament per conceptes és el següent:
Imports en Euros
Concepte
Quota fixa servei (veu i
dades)
Terminals i altres
subministraments

Base
imposable

21 % d’IVA

Import total

17.232,00

3.618,72

20.850,72

2.983,50

626,54

3.610,04

5.000,00

1.050,00

6.050,00

25.215,50

5.295,26

30.510,76

(mòdems USB i routers)

Consums addicionals *
Total
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* D'acord amb punt B del quadre de característiques del PCAP, es destina aquesta
quantia econòmica variable per tota la durada del contracte amb la finalitat de
proveir-lo de fons per a assumir els consums addicionals.
Els consums addicionals són l'abonament de dades addicionals, trucades no incloses
en la quota fixa i abonaments per al consum de roaming per possibles viatges de
treball de membres de l'Oficina fora de l'Espai Econòmic Europeu

D’acord amb el que disposa el punt B.1, darrer paràgraf, del quadre de
característiques del PCAP, i de la clàusula vint-i-cinquena del plec de
clàusules administratives particulars, el pagament a l’empresa
contractista s’efectuarà contra la presentació de factura, que s’ha
d’emetre mensualment.
L’import de la factura, que ha de tenir periodicitat mensual, inclourà
l’import mensual de la quota fixa del servei (veu i dades), això és 718,00
euros (IVA exclòs) i la part proporcional (durant la vigència del contracte)
del preu global (2.983,50 euros, IVA exclòs) dels terminals i altres
subministraments (mòdems USB i routers).
Així mateix, en la factura s’inclouran els consums addicionals, no inclosos
en la tarifa recurrent, que s’hagin efectuat.

V.- El període de vigència d’aquest contracte s’inicia l’1 de gener de 2021 i
fins el 31 de desembre de 2022 (24 mesos).

VI.- S'ha donat compliment als tràmits precisos per assegurar l'existència
de crèdit per a atendre les obligacions que es derivin del compliment del
contracte. Les aplicacions pressupostàries on s’han efectuat la disposició
del crèdit per a la despesa és la D/222000300/1110/0000 Comunicacions
mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats i la
D/650000200/1110/0000 Inversions en telecomunicacions del pressupost
de despesa de l’Oficina Antifrau de Catalunya, pels exercicis 2021 i 2022.

VII.- L’oferta, tant econòmica com tècnica, presentada per l’adjudicatari a
la licitació també forma part integrant d’aquest contracte, que s’incorpora
com annex I, i estableix el preu del contracte i les condicions i serveis
addicionals que configuren les prestacions contractuals conjuntament
amb les assenyalades en el plec de clàusules administratives particulars i
en el plec de prescripcions tècniques.
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I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document, acte
mitjançant el qual perfeccionen el contracte, amb el seu respectiu
consentiment i conformitat.

A la data de la signatura,

Director

Apoderat

OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA

VODAFONE ESPAÑA, SAU

Miguel Angel Gimeno Jubero

Carlos Becker Mantecon
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Annex I
VODAFONE ESPAÑA SAU es compromet a:
1. A prestar l’objecte del contracte de la telefonia mòbil (veu i dades) per
a l’Oficina Antifrau de Catalunya (24 mesos), d’acord amb les
prescripcions contingudes al plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques del contracte C-2020-003-O,
per un import màxim de 25.215,50 euros (IVA exclòs).
2. Així mateix VODAFONE ESPAÑA, SA es compromet a percebre les
tarifes següents:
2.1 Preu mensual de les tarifes del servei de veu i dades, si escau, pel total
de línies que es demanen al plec de prescripcions tècniques:
Import (IVA exclòs): 718,00 euros
2.2 Preu global dels terminals i altres subministraments (mòdems USB i
routers), pel total que es demanen al plec de prescripcions tècniques:
Import (IVA exclòs): 2.983,50 euros
2.3 Preu/Mb dels abonaments addicionals de dades per navegar a màxima
velocitat:
Import (IVA exclòs): 0,0004 euros
2.4 Preu/Mb del roaming de dades de fora de l’Espai Econòmic Europeu:
Import (IVA exclòs): 0,12 euros
La prestació del servei s’efectuarà d’acord amb les característiques
següents, que són addicionals a les requerides:
1 Augment de Gb de dades a velocitat màxima
Tipus de línia

Gb de dades addicionals a
velocitat màxima

Línies estàndard

5 Gb per línia

Línies prèmium

Tràfic il·limitat
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2 Millora de les característiques del terminals:
Tipus de terminal

Gb

Compleix (Sí o No)

Terminals gamma alta
Memòria interna

128

Sí

Terminals gamma mitja
Memòria interna

64

Sí

Terminals gamma mitja
Memòria RAM

4

Sí

3 Inclusió sense cost addicional de roaming per a totes les línies en estats
no pertanyents a l’Espai Econòmic Europeu
Número d’estats

De 3 a 5 estats

(*)

Compleix (Sí o No)

Identificació dels
estats
Albania, Islàndia,
Kosovo, Leichtenstein,
Mònaco, Noruega, San
Marino, Suïsa, Turquia

Sí

Malgrat l’oferta es presenta amb el rang de “més de 5 estats”, la Mesa de
Contractació, en sessió de 19 d’octubre de 2020, puntua únicament 5
estats dels oferts. La Mesa no admet els estats d’Islàndia, Noruega i
Leichtenstein en tant que són estats que pertanyen a l’Espai Econòmic
Europeu, i tampoc valora la inclusió de Kosovo en no ser un estat
reconegut per l’Estat espanyol.
(*)
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