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ANNEX A L’INFORME JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE XARXES D’ÀREA LOCAL (LAN) A CENTRES
EDUCATIUS. EXPEDIENT CTTI-2020-249

Vist l’informe de l’Assessoria Jurídica del Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública, de data 13 d’agost del 2020, s’atén a les observacions següents:

Respecte a l’observació primera de l’apartat 6 del referit informe es demana: “D’acord amb
l’article 87.1 de la LCSP cal concretar aquesta aportació de solvència en la xifra de negocis
relativa a l’àmbit al qual es refereixi el contracte.”.
Es modifica de l’informe justificatiu l’apartat 5 Criteris de solvència. Solvència econòmica
i financera en el sentit següent:
- Xifra de negoci mínima, en un dels tres darrers exercicis fiscals, en l’àmbit en l’àmbit al
qual fa referència el contracte (subministraments i instal·lació d’equips de xarxa), de
29.000.000,00 d’euros.

Respecte a l’observació segona de l’apartat 6 del referit informe es demana establir un criteri
d’adjudicació, es aquest sentit es diu “Entenem que aquesta opció no és possible, ja que
necessàriament els plecs han de preveure criteris de d’adjudicació, o almenys un, el preu”.
Es modifica de l’informe justificatiu l’apartat 7. Criteris d’adjudicació en el sentit següent:
A continuació es descriuen els criteris de valoració de les ofertes. La puntuació màxima
serà de 100 punts i es repartirà de la següent forma:
1) Criteris objectius valorables mitjançant fórmules (fins un màxim de 100 punts):
Oferta econòmica (fins un màxim de 70 punts):

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 − 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝐿𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó
1
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 × (1 −
)
2
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝐿𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó
Aquesta licitació contempla el preu com a criteri de valoració amb el propòsit
d’optimitzar la relació qualitat preu del contracte, sent l’objecte principal el
subministrament d’equips amb característiques tècniques molt detallades al plec
de prescripcions tècniques.
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Característiques tècniques dels models oferts (fins un màxim de 10 punts):
Per cada tipus d’element tècnic a subiminstrar s’atorgarà la puntació indicada a la
taula següent sempre que al menys una de les caracterísitiques tècniques superi
les especificades pel tipus d’element a l’apartat 2.2 del plec de prescripcions
tècniques:

Concepte

Punts

P_AP

2

P_APEXT

1

P_SFP

1

P_Cable STACK

1

P_SWN2

1

P_SWN248

1

P_SWN3

1

P_NAC_ 500k concurrents

1

P_RACK addicional

1

Aquesta licitació valora les capacitats tècniques dels elements a subministrar amb
el propòsit d’optimitzar la relació qualitat preu del contracte.

Proposta de durada del projecte (fins un màxim de 10 punts):

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 − 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑀à𝑥𝑖𝑚𝑎 𝐿𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó
1
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 × (1 −
)
2
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑀à𝑥𝑖𝑚𝑎 𝐿𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó

2

Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació

Aquesta licitació valora la durada del projecte com a criteri de valoració del pla de
projecte, atès que el temps d’execució de les instal·lacions als centres educatius
és un factor capdal pel contracte.

Proposta organitzativa (fins un màxim de 10 punts):
S’atorgaran 2 punts per cada membre de l’equip de treball de la proposta tècnica
que inclogui certificacions de fabricants a la descripció del perfil, fins a un màxim
de 5 membres.
Aquesta licitació valora la certificació de fabricant pels perfils de l’equip de projecte
com a criteri de valoració, atès que les certificacions són garantia addicional de
competència de l’equip i incrementen les probabilitats de mantenir el projecte el
més a prop possible del calendari inicial.

Respecte a l’observació tercera de l’apartat 6 del referit informe es demana: “[...] eliminant el
preu com a criteri de negociació (atès que passaria a ser criteri d’adjudicació) i afegir-ne altres
aspectes econòmics i tècnics.”.
Es modifica de l’informe justificatiu l’apartat 8 Criteris de negociació en el sentit següent:

S’estableix com a criteri únic de negociació:


La millora dels ANS respecte els mínims especificats al plec de prescripcions
tècniques particulars

d’acord amb el següent procediment:
a) Un cop presentada l’oferta inicial, la Mesa sol·licitarà l’inici de la negociació amb
l’empresa per si millora les seves condicions. L’empresa haurà de formalitzar
per escrit la seva nova oferta.
b) Si l’empresa així ho sol·licita es garantirà la confidencialitat de la seva oferta,
tot i que s’hi podrà fer referència, de forma anònima, en la mateixa o següent
ronda si s’escau.
c) Del resultat d’aquesta negociació se n’aixecarà acta que s’inclourà a
l’expedient.
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d) Excepcionalment la Mesa podrà realitzar, potestativament una segona ronda
que es durà a terme en un termini màxim de 5 dies laborables desprès de
tancada la primera negociació.
e) La negociació que es porti a terme respectarà els principis de transparència, i
en particular, el principi de bona administració.
Aquesta licitació valora els acords de nivell de servei, com a unic criteri de negociació,
atès que té un efecte capdal en els temps d’execució de les instal·lacions als centres
educatius i pel contracte és essencial mantenir-se el més a prop possible de la
planificació inicial.

Signat digitalment a L’Hospitalet de Llobregat.

Valentí Arroyo Peña

Núria Abancó Sors

Carme Andrés Pera

Direcció d’Aprovisionament i
Seguiment de la Contractació

Direcció d’Operacions

Direcció Àrea TIC Educació
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