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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE CONTRACTE DE SERVEIS DE PRESTACIÓ I GESTIÓ DE COMUNICACIONS DE VEU
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
Descripció de l’objecte del contracte

A.

A1. 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.).
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”.
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Abast serveis
L’abast del contracte és la prestació i gestió dels serveis corporatius de veu fixa, xarxa intel·ligent, videoconferència, numeració
especial i mobilitat de el conjunt de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic que comprèn únicament els Departaments de la
Generalitat, les entitats autònomes administratives i els organismes en què el CTTI ja presta serveis.

El serveis inclouen tots els elements necessaris per a poder ser prestats
Limitació d’adjudicació de lots a un mateix licitador:
No.
Si.

Incompatibilitats per a l’adjudicació dels lots.
No.
Si.
Causa d’incompatibilitat. El principi rector d’aquesta incompatibilitat es que la autoregulació i/o l’autogovern dels serveis TIC es
incompatible amb la prestació dels mateixos.
Els serveis objecte de cadascun dels lots hauran de cobrir els serveis de prestació i gestió de comunicacions de veu de la Generalitat
de Catalunya i el seu sector públic, que conforma part dels serveis TIC.
Així doncs, existeix un evident conflicte d’interessos relacionat amb l’autoregulació i/o l’autogovern, fet que porta a què no es puguin
presentar, aquelles empreses que han estat adjudicatàries en els processos contractuals derivats de l’Acord Marc dels serveis de
suport a la gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació (expedient CTTI-2016-44), anomenats serveis de governança
delegada, en tant que l’execució dels referits contractes a licitar és incompatible amb les funcions de govern i direcció, independents i
externs, que es deriven de l’Acord Marc dels serveis de governança delegada.
Per tant, s’incorpora el llistat de CIF’s amb incompatibilitat per presentar oferta a la present licitació, tant de forma individual,
mitjançant UTE o com a mitjà aliè, d’aquells lots que entrin en conflicte amb el principi d’autoregulació, tenint en compte el serveis
descrits al Plec de Prescripcions Tècniques i a l’oferta presentada pel licitador:
-

B-81690471
B-82387770
B-78016375
B-78970506
B-08377715
B-84184548

DELOITTE CONSULTING, S.L.U.
EVERIS SPAIN, S.L.U.
PWC, S.L.
ERNST & YOUNG, S.L.
CAPGEMINI ESPAÑA, S.L.
AXPE CONSULTING, S.L.

En cas de UTE la incompatibilitat s’estén a totes les empreses integrants de la UTE en el moment de presentar l’oferta.
Aquest conflicte d’interessos referent l’autoregulació i/o autogovern front a la execució de serveis TIC, s’estén a les empreses
subcontractades. En aquet sentit les ofertes presentades hauran de tenir en compte aquest conflicte d’interessos pel que fa als
serveis que vulguin prestar mitjançant subcontractació.
En cas que es presentés una empresa amb incompatibilitat quedaria exclosa.
A2. Codi Expedient: CTTI-2018-104
A3. Codi CPV: Els CPV associats als diferents lots són els següents:
Lot 1

64210000-1

Serveis telefònics i de transmissió de dades

Lot 2

64210000-1

Serveis telefònics i de transmissió de dades

Lot 3

64212000-5

Serveis de telefonia mòbil

B. Dades econòmiques
B1. Valor estimat del contracte: 90.977.526,80
Mètode de càlcul del VEC (art. 101.5 LCSP):

euros, IVA exclòs.

El VEC es distribueix de la següent manera:



Pressupost base de licitació: 37.907.302,83 euros, IVA exclòs.



Import màxim de les modificacions previstes per augment de les peticions sota demanda, estimat en un 20%: 7.581.460,57
euros, IVA exclòs.



Import de les pròrrogues: entre 37.907.302,83 euros IVA exclòs i 45.488.763,40 euros IVA inclòs, d’acord amb el possible
increment del volum del servei previst i l’aplicació en el contracte inicial de les modificacions previstes.
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L’import de valor estimat de contracte es distribueix segons els lots en:
Lots

Import licitació

Import màxim
de les
modificacion
s previstes

Import
Pròrroga

Valor estimat
de contracte

Lot 1

25.540.800,00 €

5.108.160,00 €

30.648.960,00 €

61.297.920,00 €

Lot 2

1.198.231,48 €

239.646,30 €

1.437.877,78 €

2.875.755,56 €

Lot 3

11.168.271,35 €

2.233.654,27€

13.401.925,62 €

26.803.851,24 €

Total

37.907.302,83 €

7.581.460,57 €

45.488.763,40 €

90.977.526,80 €

B2. Pressupost base de licitació:
El pressupost màxim d’aquesta licitació és de 45.867.836,42 euros IVA inclòs, corresponent 37.907.302,83 euros la base imposable
i 7.960.533,59 euros a la partida d’IVA (21%).
Pressupost de licitació
37.907.302,83 €

Imports:

IVA € (21%)
7.960.533,59 €

Pressupost de licitació IVA inclòs
45.867.836,42 €

El pressupost màxim de licitació per lot és el següent:
Lots

Import licitació

IVA (21%)

Import IVA Inclòs

Lot 1

25.540.800,00 €

5.363.568,00 €

30.904.368,00 €

Lot 2

1.198.231,48 €

251.628,61 €

1.449.860,09 €

Lot 3

11.168.271,35 €

2.345.336,98 €

13.513.608,33 €

Total

37.907.302,83 €

7.960.533,59 €

45.867.836,42 €

B3. Determinació del preu:

A tant alçat

Preus unitaris, d’acord es detalla a continuació:

LOT 1-TELEFONIA FIXA, VIDEOCONFERÈNCIA I XARXA INTEL·LIGENT
El pressupost total del Lot 1 s’estableix en base a uns serveis distribuïts en famílies amb preus unitaris màxims (sense IVA) i unes
volumetries estimades per a la vigència del contracte, en el cas dels serveis de consum.
El detall es troba a l’Annex 2.1. Preu x Quantitat Lot 1 i es resumeix a continuació:
Família serveis de veu fixa, videoconferència i xarxa
intel·ligent

PxQ anual de
referència

Serveis integral de veu

7.480.275,36 €

Serveis de connectivitat de veu

3.633.745,47 €

Serveis de videoconferència

1.267.568,64 €

Serveis de xarxa intel·ligent

52.468,17 €

Serveis de manteniment de centraletes

74.467,08 €

Serveis de telèfons d’ús públic

29.520,00 €

Serveis de multiconferència de veu i vídeo

43.955,28 €
Total

12.582.000,00 €

IVA 21%

2.642.220,00 €

Total anual IVA inclòs

15.224.220,00 €

TOTAL CONTRACTE IVA INCLÒS

30.448.440,00 €

En el cas dels serveis de suport a la realització de projectes el pressupost s’estableix en base a una dedicació professional derivada
de la demanda del projecte i la seva necessitat concreta, amb preus unitaris màxims (sense IVA) per tipus perfil i una estimació per a
la vigència del contracte.
El detall es troba a l’Annex 2.1. Preu x Quantitat Lot 1 i es resumeix a continuació:
Família serveis de
veu fixa, videoconferència i xarxa intel·ligent
Suport de consultoria i projectes de serveis

PxQ anual de
referència
188.400,00€
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Total
IVA 21%

188.400,00€

Total anual IVA inclòs

227.964,00 €

TOTAL CONTRACTE IVA INCLÒS

455.928,00 €

39.564,00 €

LOT 2 - NUMERACIÓ ESPECIAL
El pressupost total del Lot 2 s’estableix en base a uns serveis distribuïts amb preus unitaris màxims (sense IVA) i unes volumetries
estimades per a la vigència del contracte en el cas dels serveis de consum.
El detall es troba a l’Annex 2.2. Preu x Quantitat Lot 2 i es resumeix a continuació:

Família serveis de
Numeració especial

PxQ anual de
referència

Total
IVA 21%
Total anual IVA inclòs

599.115,74 €
599.115,74 €
125.814,31 €
724.930,05 €

TOTAL CONTRACTE IVA INCLÒS

1.449.860,09 €

Servei de numeració especial

LOT 3 – MOBILITAT
El pressupost total del Lot 3 s’estableix en base a uns serveis de consum distribuïts en famílies amb preus unitaris màxims (sense
IVA) i unes volumetries estimades per a la vigència del contracte en el cas dels serveis de consum.
El detall es troba a l’Annex 2.3. Preu x Quantitat Lot 3 i es resumeix a continuació:

Família serveis de
mobilitat

PxQ anual de referència
4.430.179,96 €

Serveis mòbil professional

78.000,00 €

Serveis de flotes mòbils M2M

366.966,34 €

Serveis mòbil de seus
Serveis d’enviament massiu SMS
Total
IVA 21%
Total anual IVA inclòs

645.389,38 €
5.520.535,68 €
1.159.312,49 €
6.679.848,17 €

TOTAL CONTRACTE IVA INCLÒS

13.359.696,34 €

En el cas dels serveis de suport específics sota demanda el pressupost s’estableix en base a la seva tipologia i complexitat, amb
preus unitaris màxims (sense IVA) i una estimació per a la vigència del contracte.
El detall es troba a l’annex 2.3. Preu x Quantitat Lot 3 i es resumeix a continuació:

Família serveis de

PxQ anual de referència

mobilitat

63.600,00 €

Suport de consultoria i projectes
Total

63.600,00 €

IVA 21%

13.356,00 €

Total anual IVA inclòs

76.956,00 €

TOTAL CONTRACTE IVA INCLÒS

153.912,00 €

Per a la determinació del pressupost màxim de licitació s’han tingut en compte els costos salarials, de seguretat social, de formació
permanent obligatòria, de prevenció de riscos laborals i els de vigilància i salut, entre altres.
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C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària: Lot 1 PRC 18-000204, Lot 2 PRC 18-000205, Lot 3 PRC 18-000206
C2. Expedient d’abast plurianual:
Sí
No
La distribució de l’import base de licitació, IVA exclòs, per lot de les anualitats que conformen el termini d’execució del
contracte és la següent:

2020

2021

Import base de
licitació
(IVA exclòs)

Lots

2019

Lot 1

9.577.800,00 €

12.770.400,00 €

3.192.600,00 €

25.540.800,00 €

Lot 2

449.336,81 €

599.115,74 €

149.778,93 €

1.198.231,48 €

Lot 3

4.188.101,76 €

5.584.135,68 €

1.396.033,91 €

11.168.271,35 €

TOTAL

14.215.238,57 €

18.953.651,42 €

4.738.412,84 €

37.907.302,83 €

C3. Cofinançament (fons europeus, altres subvencions, etc.):
No
Si
FEDER: Aquest contracte és susceptible de cofinançament a càrrec del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER), en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, Objectiu 2 de Competitivitat
Regional i Ocupació (CCI 2014ES16RFOP011).
Altres (especificar tipus de fons, programa, vigència, % cofinançament): ...
D. Termini de durada del contracte: De dos (2) anys a comptar des de la data de formalització del contracte.
D1 Possibilitat de pròrroga:
Sí. Durada: Fins a un màxim de 2 anys addicionals.
Termini preavís: 2 mesos
No.
D2 Llengua i termini en el lliurament dels manuals i documents relatius al servei: Català. Depenent de la natura del servei a prestar,
el lliurament de manuals i documents es realitzarà segons planificació pactada amb el CTTI.
D3 Programa de treball:
Sí
No
D4 Lloc d’execució: Catalunya
E. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació del contracte: ordinària i obert (subjecte a regulació harmonitzada).
E1 Tramitació anticipada:
Sí
No
F. Solvència i classificació empresarial
Solvència econòmica o financera
Els licitadors hauran de disposar de la suficient solvència econòmica i financera següent (articles 87.1 a) LCSP:
Volum anual de negoci mínim, referit al millor exercici dels tres darrers anys disponibles en funció de la data de creació o d’inici
de les activitats empresarials, per un import igual o superior a l’establert per a cada lot a continuació:

-

Lot

Xifra de negoci mínima anual en
un dels tres darrers exercicis

Lot 1

39.000.000,00 €

Lot 2

2.000.000,00 €

Lot 3

18.000.000,00 €

En el cas que l’empresa opti a la licitació de més d’un lot, el volum anual de negoci mínim referit al millor exercici del tres
darrers anys disponibles correspondrà a la suma dels volums de negoci mínims dels lots als quals opta, d’acord amb taula
anterior.
-

Patrimoni net de la companyia al tancament del darrer exercici econòmic per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de
comptes anuals , superior a la meitat del capital social.

Solvència tècnica o professional
Els licitadors hauran de disposar de la suficient solvència tècnica o professional següent (article 90.1 LCSP):
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
Pàgina 6 de 85

Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació
-

Per a cada lot al que licitin, realització d’un mínim de treballs o serveis diferents, en organitzacions públiques o privades
similars en quant a volum d’activitat, en el transcurs dels últims tres anys, corresponents a l’objecte de prestació del lot
corresponent. Caldrà indicar l’import, la data i el destinatari d’aquests.
El mínim de treballs o projectes realitzats en els últims tres anys hauran de complir una de les següents condicions:


Tres contractes l’import conjunt dels quals sigui com a mínim l’import de licitació.



Un contracte amb un import mínim de l’import de licitació.

La realització de l’activitat declarada haurà d’haver estat executada per l’empresa licitadora.
Classificació opcional: Els licitadors també poden declarar que disposen d’aquesta solvència mitjançant la classificació empresarial
especificada a continuació:
Classificació anterior al RD 773/2015
Grup: V
Subgrup: 4
Categoria: C per al LOT 2
D per als LOTS 1 i 3

Classificació segons RD 773/2015
Grup: V
Subgrup: 4
Categoria:3 per al LOT 2
5 per als LOTS 1 i 3

La presentació del certificat de classificació empresarial substitueix la presentació de la solvència esmentada anteriorment.
G. Documentació a presentar pels licitadors(Sobre A): D’acord amb l’especificat a la clàusula 9.5. d’aquest document:
- Declaració responsable de presentació del document europeu únic de contractació (DEUC) i autorització per a l’obtenció de
dades (model Annex 1.a.). També el DEUC.
-

Declaració responsable de grup empresarial (model Annex 1.b.)., si s’escau.

-

Declaració responsable del pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes (model Annex 1.c.)., si s’escau.

-

Declaració responsable sobre el compliment de la normativa d’integració de discapacitats (model Annex 1.d.)., si s’escau.

-

Declaració responsable de presentació d’unió temporal d’empreses (UTE) (model Annex 1.e.)., si s’escau.

-

Declaració responsable de compromís d’adquisició d’equipaments (model Annex 1.f.)

-

Declaració responsable sobre la disposició de la corresponent llicència que l’habilita per oferir serveis d’operador de

-

Garantia provisional:

xarxa pública de telecomunicacions
Sí

No

H. Composició de la Mesa:
Càrrec

Titular

Suplent

President

Xavier Milà Vidal

Albert Lunar Espasa

Director de Serveis TIC del CTTI

Secretària

Responsable de la Unitat de Suport a
la gestió econòmica de la provisió del
CTTI

Cristina Tamarit Pulido

Marta Higuera Novellón

Tècnica de Formalització Contractual del
CTTI

Sergi Rovira Rodríguez
Marta Freixas Gutiérrez
Tècnics/ques de Formalització Contractual
del CTTI

Vocal en representació de l’Assessoria
Jurídica

Ingrid Caus Orriols

David Hernández Soler

Directora de Serveis Jurídics del CTTI

Montse Fernández García-Prieto
Tècnics/ques de Serveis Jurídics del CTTI

Vocal en representació de l’Òrgan de
Control Intern

Josep Ma. Gallart González-Palacio

Míriam Torra Ferrer

Titular de l’Òrgan de Control Intern del
CTTI

Directora de Planificació i Gestió de
Recursos del CTTI

Vocal en representació de la unitat
promotora

Valentí Arroyo Peña

Oriol Relat Costa-Jussà

Director de Serveis Corporatius del CTTI

Cap de l’Àrea de Governança del CTTI

Vocal en representació de la unitat
promotora

Manuel Peña Camacho

Manel Nieto Romero

Director d’Àrea TIC del Departament de
Justícia

Coordinador TIC del Departament de
Justícia

Vocal en representació de la unitat
promotora

Antoni Vargas Castillo

Núria Abancó Sors

Gestor de Serveis TIC del CTTI

Cap de l’Àrea d’Operacions i de
Infraestructures Crítiques del CTTI

Vocal en representació de la unitat

Carles Salvadó Usach

Josep Granger Tirvió
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promotora

Cap del Servei de Telecomunicacions de
la Direcció General de Comunicacions
Electròniques

Cap del Negociat de Tramitació de
Telecomunicacions de la Direcció General
de Comunicacions Electròniques

Vocal en representació de la unitat
promotora

Xavier Flores Romero

Ferran Compte Ruiz

Gestor d’Infraestructures TIC del CTTI

Gestor d’Infraestructures TIC del CTTI

I. Continguts propostes tècnica i econòmica:
I1. Proposta tècnica (Sobre B). D’acord amb les especificacions de l’Annex 3.1.
I2. Proposta econòmica (Sobre C) D’acord amb les especificacions de l’Annex 3.2.

J. Criteris d’adjudicació:
D’acord amb les especificacions de l’Annex 4, detallats pels lots.
J.1. Baixa temerària:
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.
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%.
K. Condicions especials d’execució: (Art. 202.2 LCSP). S’estableixen les següents condicions especials d’execució per a una
contractació socialment responsable:


L’adjudicatari vetllarà perquè en l’execució del contracte tots els productes que s’utilitzin provinguin d’empreses que
compleixen amb les normes internacionals aprovades per l’Organització Internacional del Treball, les quals tenen per objecte
promoure drets laborals, fomentar l’oportunitat de treball decent i millorar la protecció social.

L. Subcontractació: D’acord amb l’establert a l’art. 215.2 a) LCSP.
El licitador podrà subcontractar a terceres empreses per la prestació dels serveis.
El percentatge de subcontractació no podrà superar el 30% (per lot) de l’import del contracte en qüestió.
La limitació del percentatge de subcontractació esta motivada per considerar que l’adjudicatari del contracte, pel fet d’optar a la
contractació del servei de comunicacions , ha de executar com a míni
m el 70% del l’objecte del contracte.
No es podrà donar més de un nivell de subcontractació.
La limitació dels nivells de de subcontractació esta motivada per considerar que:


Establir més d’un nivell de subcontractació pot comportar unes condicions econòmiques i laborals desfavorables per la
empresa subcontractades.

A nivell de subcontractació, s’estenen a les empreses subcontractades les mateixes incompatibilitats aplicades a les empreses
adjudicatàries.
Les empreses hauran d’indicar en la seva oferta la part del contracte que tinguin previst subcontractar, amb expressa indicació de
l’import, el nom o el perfil empresarial, per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, i la persona de contacte,
dels subcontractats a qui s’encomani la seva realització.
Les empreses hauran d’informar semestralment, comptant des de la data de signatura del contracte, de l’estat en què es trobin les
seves subcontractacions i de les mètriques de qualitat que efectuïn sobre les empreses subcontractades.
M. Subrogació de personal:
Sí
No
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N. Altra documentació a presentar pel proposat adjudicatari: No aplica.
O. Garantia definitiva:
Sí 5% de l'import de licitació, exclòs l’IVA, segons l'art. 107 LCSP.
No
P. Termini de garantia: Atesa la naturalesa del contracte no aplica fixar un termini de garantia .
Q. Protecció de dades de caràcter personal:
SI, en relació amb els tractaments següents:
 Tractaments als quals s’accedirà: Els tractaments que quedin inclosos en el marc de la relació del CTTI amb
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Acord de Govern GOV/144/2011, de 18 d’octubre, pel qual
s’encarrega al CTTI la provisió centralitzada i la gestió de solucions TIC de l’Administració de la Generalitat de Catalunyai
el seu sector públic, i concretament:
 Nivell de seguretat atribuït als tractaments: D’acord amb cadascun dels tractaments segons l’avaluació de riscos
determinada en el Marc de Ciberseguretat de Protecció de Dades de la Generalitat de Catalunya (MCPD).
No
Caldrà que cadascun dels Departaments de l’Administració de la Generalitat i les entitats que es relacionen amb el CTTI
adopti l’acord d’encàrrec de tractament corresponent, d’acord amb l’article 28 del (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals
i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
R. Modificacions del contracte:
R1: Causes generals:
Els supòsits de modificació previstos en la clàusula 22a., apartats 4 i 5.
Revisió de preus:
Sí
No
Cessió del contracte:
Sí
No
R2: Altres causes de modificació específiques d’aquest contracte:
Sí, En un percentatge no superior al 20 % del preu del contracte per a cada lot separadament
No
Casos en què s’admeten modificacions:


Increment en els volums dels productes degut a canvis en els patrons de consum del servei.



Increment en els volum dels productes degut a la incorporació de noves entitats o a canvis organitzatius en la Generalitat de
Catalunya i el seu sector públic.



Incorporació de nous productes associats a l’evolució tecnològica, evolució del mercat o canvis normatius.



Incorporació de nous productes imprevistos que siguin intrinsecament necessaris per el funcionament del servei.

Aquestes modificacions en cap cas suposaran l’addició de prestacions complementàries a les inicialment contractades o
l’ampliació del contracte de manera que es puguin complir finalitats noves no contemplades en la documentació
preparatòria d’aquest, ni suposaran tampoc la incorporació d’una prestació susceptible d’utilització o aprofitament
independent.
S. Responsable del contracte
Sí Nom i cognoms:

Valentí Arroyo Peña

Càrrec: Director de Serveis Corporatius

No
T. Pagament i presentació de factures
T1. Tramitació del pagament i model de facturació: Segons es detalla a l’Annex 5.
T2. Destinatari de les factures: Unitat de Comptabilitat de l’Àrea de Planificació i Gestió de Recursos del CTTI.
T3. Facturació electrònica:
L’ e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya a través del qual el contractista pot enviar les seves
factures electròniques. També, es poden trametre les factures electròniques a través de la plataforma de l’Estat FACe
Codi DIR de l’òrgan gestor: A09018845.
U. Altra informació:
Consultes administratives: Àrea de Contractació: 935 574 000. contractaciotic.ctti@gencat.cat (indicar a l’assumpte: administrativa
+ el número de l’expedient).
Consultes tècniques: 935 574 000 contractaciotic.ctti@gencat.cat (indicar a l’assumpte: tècnica + el número de l’expedient).
Perfil del Contractant:
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/capView.do?keyword=&reqCode=view&idCap=11110&department=14000
&
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V. Penalitats
D’acord amb l’establert a la clàusula setzena del present plec.
W. Obligacions essencials del contracte: Són les següents:


ANS: L’adjudicatari complirà els Acords de Nivell de Servei (ANS) exigits per a prestar els serveis, seguint l’estructura d’ANS
proposada, per servei, àmbit i contracte.



Actius telefonia fixa, videoconferència i xarxa intel·ligent (Lot 1): L’acompliment del compromís d’adquisició de
l’equipament inventariat a l’annex 7 del PCAP i valorat en 1.844.35,92 euros IVA no inclòs, adoptat en la fase de licitació del
contracte. Aquesta adquisició es durà a terme durant la fase de transició tal com s’especifica al PPTP.



Subcontractació: L’adjudicatari haurà d’informar periòdicament de l’estat de les subcontractacions d’acord amb el que
s’estableix a l’apartat L del quadre de característiques.

Els licitadors interessats en rebre comunicacions automàtiques, mitjançant correu electrònic, de totes les publicacions que es facin
sobre aquest expedient en el perfil del contractant, poden subscriure’s accedint a l’enllaç “Voleu que us informem de les novetats?”,
que trobaran a la pàgina corresponent a l’anunci de licitació que es publiqui en el perfil.
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE PRESTACIÓ I GESTIÓ DE
COMUNICACIONS DE VEU DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. PROCEDIMENT OBERT
I. DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecte del contracte
1.1 Descripció: L’objecte del contracte és el descrit a l’apartat A del quadre de característiques.
1.2 Estructura del contracte: En el cas que s’admetin, els lots s’identifiquen també a l’apartat A del quadre de característiques.
Si escau, el nombre màxim o combinació de lots a adjudicar a una mateixa empresa serà l’establert a l’apartat A.1 del quadre de
característiques.
1.3 Expressió de la codificació corresponent al número d’aquest expedient de contractació: Aquesta codificació s’esmenta a
l’apartat A del quadre de característiques.
1.4 Expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (Reglament CE Nº
213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que modifica el Reglament CE Nº 2195/2002 del Parlament Europeu i
del consell, pel qual s’aprova el Vocabulari Comú de Contractes (CPV): Aquesta codificació i, en el seu cas, la dels lots, consta a
l’apartat A del quadre de característiques.
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer.
Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten en el plec de prescripcions tècniques.
Tercera. Dades econòmiques del contracte
3.1. El valor estimat del contracte (VEC) s’assenyala a l’apartat B1 del quadre de característiques. Als efectes del seu càlcul, s’ha
tingut en compte allò previst a l’article 101 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 (en endavant, LCSP).
3.2 El pressupost de licitació s’assenyala en l’ apartat B2 del quadre de característiques. Pel que fa a l’import de l’Impost sobre el
Valor Afegit (IVA) del pressupost de licitació, aquest consta com a partida independent en el mateix apartat del quadre de
característiques.
També s’inclou en l’Apartat B2 del Quadre de característiques, el pressupost base de licitació, que és el límit màxim de despesa
que l’òrgan de contractació pot comprometre en virtut del contracte, inclòs l’Impost sobre el valor afegit (IVA) (art. 100.1 LCSP).
Quan es divideixi l’objecte del contracte en lots, el pressupost dels lots s’indicarà en aquest apartat.
El pressupost base de licitació incorpora desglossats tots els costos directes i indirectes i d’altres eventuals calculats per a la seva
determinació. En aquest sentit, els contractes en què el cost dels salaris de les persones empleades per a la seva execució formin
part del preu total del contracte, el pressupost base de licitació indicarà de manera desglossada i amb desagregació de gènere i
categoria professional els costos salarials estimats a partir del conveni laboral de referència (art.100.2 LCSP).
En els contractes de serveis, com a costos, hi figuren els salarials, els de seguretat social, els de formació permanent obligatòria, els
corresponents a assegurances, els de prevenció de riscos laborals, els de vigilància de la salut i els d’uniformes del personal, quan el
contracte estableixi l’obligació d’adscriure un nombre determinat de personal a l’execució del contracte. Els costos salarials han de
respectar els salaris derivats de l’aplicació del conveni sectorial que correspongui.
3.3 El preu del contracte és el d’adjudicació i no podrà superar el pressupost base de licitació. Aquest preu ha d’incloure, com a
partida independent, l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol
tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest
plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
El sistema per a la determinació del preu del contracte serà el que s’indica a l’apartat B3 del quadre de característiques. El preu
del contracte es pot formular tant en termes de preus unitaris referits als diferents components de la prestació o a les unitats
d'aquesta que es lliurin o s'executin, com en termes de preus aplicables a preu fet a la totalitat o a part de les prestacions del
contracte.

Quarta. Existència de crèdit
S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al pagament de l’objecte del contracte. La
partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta a l’apartat C1 del quadre de característiques.
Quan el termini d’execució del contracte comprengui més d’un exercici pressupostari i s’autoritzi la despesa amb abast plurianual,
s’ha de fer constar a l’apartat C2 del quadre de característiques.
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En l’apartat E1 del quadre de característiques, es fa constar si el contracte es formalitzarà o no en l’exercici pressupostari anterior
al de l’inici de la seva execució. Si el contracte és de tramitació anticipada, l’adjudicació i formalització quedarà sotmesa a la condició
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici pressupostari
corresponent (art.117.2 LCSP amb relació a l’art. 47 Llei 16/2008, de 23 de desembre).
Cinquena. Termini de durada del contracte
El termini d’execució del contracte és el que s’estableix a l’apartat D del quadre de característiques i començarà a comptar des de
la data de signatura del contracte o bé des de la data d’inici que es fixa en aquests plecs. En qualsevol cas, el termini d’execució
també ha de quedar reflectit en el mateix contracte.
En el supòsit que es prevegin terminis d’execució parcial del contracte, aquests s’estableixen en el plec de prescripcions tècniques.
De conformitat amb el que estableix l’article 29.2 de la LCSP, el contracte podrà ser prorrogat. En el seu cas, la possibilitat de
pròrroga i la seva durada es farà constar en l’apartat D1 del quadre de característiques.
La pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a l'empresari, sempre que el seu preavís es produeixi
almenys amb dos mesos d'antelació a la finalització del termini de durada del contracte, llevat que en el Quadre de característiques
s'estableixi un de més gran. Queden exceptuats de l'obligació de preavís, els contractes de durada inferior a dos mesos. En cap cas
podrà produir-se la pròrroga pel consentiment tàcit de les parts.

Sisena. Òrgan de contractació, unitat tramitadora i perfil del contractant
De conformitat amb l’article 6.2 bis de la Llei 15/1993, de 28 de desembre, de Creació del Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació, l’òrgan de contractació és el Consell d’Administració del mateix Centre, sense perjudici de la delegació
de facultats com a òrgan de contractació en el Director Gerent del CTTI, efectuada pel Consell d’Administració del CTTI en sessió de
25 de maig de 2016, per a totes aquelles contractacions amb un pressupost màxim de licitació (IVA exclòs) igual o inferior a 3 milions
d’euros.
L’Àrea de Contractació del CTTI, és la unitat responsable de la tramitació d’aquest expedient, té el seu domicili al carrer c. Salvador
Espriu, 45-51, 08908 L’Hospitalet de Llobregat.
Telf. 93 557 40 00 i correu electrònic: contractaciotic.ctti@gencat.cat
El perfil del contractant del CTTI, amb seu a la Plataforma de serveis de contractació pública (en endavant perfil del contractant), es
troba
a
l’adreça
d’internet
següent:
http://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/capView.do?keyword=&reqCode=view&idCap=11110&department=14000
&
D’acord amb la disposició addicional 16a LCSP, el conjunt de tràmits, actuacions i comunicacions que es facin durant la fase de
licitació, d’adjudicació i durant la vigència d’aquest contracte entre les empreses licitadores, la contractista i l’administració
contractant es realitzaran per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics i es dirigiran a l’adreça de correu electrònic que el licitador
hagi indicat.
Així mateix, qualsevol comunicació que s’hagi de fer amb ocasió o com a conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació
del present contracte es realitzarà mitjançant la publicació al perfil del contractant, regulat a l’article 347 LCSP.
La publicació al perfil del contractant deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i de la data i hora de la publicació, de
conformitat amb el que estableix la disposició addicional 16a, punt 1, apartat d) LCSP, tot respectant els principis de confidencialitat i
integritat de les ofertes i igualtat entre els licitadors.
La presentació d'ofertes i sol·licituds de participació es durà a terme utilitzant mitjans electrònics, de conformitat amb els requisits
establerts a la disposició addicional 15a LCSP i la clàusula novena d’aquest plec.
La tramitació dels procediments d'adjudicació de contractes comportarà la pràctica de les notificacions i comunicacions derivades
dels mateixos per mitjans exclusivament electrònics (DA 15.2 LCSP). D’acord amb les previsions establertes en aquesta disposició,
les notificacions s’efectuaran per mitjans electrònics a través sistema de notificació e-NOTUM.
Quan es practiqui la notificació electrònica, el destinatari rebrà un correu electrònic a l’adreça indicada avisant que la notificació
corresponent està a la seva disposició en l’e-NOTUM, moment a partir del qual l’empresa podrà accedir a la notificació esmentada.
Els terminis a comptar de la notificació es computaran des de l'avís de notificació sempre que l'acte objecte de notificació s'hagi
publicat el mateix dia en el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació. En cas contrari els terminis es computaran des de la
recepció de la notificació per l'interessat.
En aquest sentit cal recordar que les empreses licitadores i la que resulti adjudicatària han de complir el que preveu la disposició
addicional 16.1, apartat f) LCSP, això és que les condicions d’utilització de les signatures electròniques han de reunir els requisits
establerts reglamentàriament.
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Setena: Capacitat per contractar
Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin
personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 LCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions
de contractar recollides a l’article 71 LCSP; que disposin de la solvència que es requereixi en l’apartat F del quadre de
característiques del contracte; i que gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a
terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
Alhora, les empreses hauran de dispoar de la corresponent llicència que l’habilita per oferir serveis d’operador de xarxa
pública de telecomunicacions.
Així mateix, cal que la finalitat o l’activitat de les persones jurídiques tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti
dels seus estatuts o regles fundacionals, i s’acrediti degudament. Les empreses, a més, han de disposar d’una organització amb
elements personals i materials suficients per executar correctament el contracte.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant l'escriptura o document de constitució, els
estatuts o l'acta fundacional, en què constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si s'escau, en el
Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de la que es tracti (art. 84.1. LCSP). Les empreses també
hauran de disposar d’un NIF d’empresa. La capacitat d’obrar de les persones físiques, de nacionalitat espanyola, s’acredita amb un
NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o signatàries de l’Acord sobre Espai
Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres procedents d’acord amb la legislació de l’estat on estigui
establerta, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada, o de les certificacions que s’indiquen en l’annex Xl de la Directiva
2014/24/UE (art. 84 LCSP). Així mateix, han de disposar de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, d’acord amb
el que disposen els articles 87 i 90 LCSP.
Les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea i no signatàries de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu han
d’acreditar la seva capacitat d’obrar mitjançant un informe de la missió diplomàtica permanent o de l’oficina consular d’Espanya del
lloc on tinguin el seu domicili (art. 84.3 LCSP). A més, han de complir els requisits establerts en l’article 68 de la LCSP.
L’Administració pot contractar amb unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a aquest efecte, sense que sigui
necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquests empresaris queden obligats
solidàriament davant l’Administració i han de nomenar un representant o apoderat únic amb poders suficients per exercir els drets i
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sens perjudici que les empreses atorguin poders
mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
No poden concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents
preparatoris del contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte
privilegiat respecte a la resta de les empreses licitadores.
Vuitena. Solvència del contractista i classificació
En l’apartat F del quadre de característiques es detalla les condicions de solvència i la classificació empresarial.
D’acord amb el que disposa l’article 77.1.b) LCSP, no serà exigible la classificació empresarial per a aquesta contractació.
Per tant, els licitadors han de justificar que compleixen els requisits de solvència econòmica i financera i la seva solvència tècnica, de
conformitat amb allò establert a l’apartat F del quadre de característiques d’aquest plec. No obstant i en funció del codi CPV del
contracte detallat en l’apartat A3 del quadre de característiques d’aquest plec, es podrà aportar la classificació empresarial en el grup
o subgrup de classificació assenyalat en l’apartat F del quadre de característiques d’aquest plec per acreditar la seva solvència
econòmica i financera i la seva solvència tècnica (articles, 77.1.b), 87 i 90 LCSP).
En el cas d’empreses licitadores no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic
Europeu, cal estar al que disposen els articles 78 i 97 LCSP. A aquest efecte, aquestes empreses han de disposar de la solvència
econòmica, financera i tècnica o professional requerida, d’acord amb el que disposen els articles 87 i 90 LCSP). La resta d’empreses
estrangeres han de disposar de la classificació o solvència de la mateixa manera que les empreses espanyoles.
Els certificats comunitaris de classificació o documents similars que acreditin la inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats
per contractar que estableixin els Estats membres de la Unió Europea constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits
de selecció qualitativa que figurin en aquests.
En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han de disposar de la solvència requerida, de
conformitat amb el que disposen els articles 87 i 90 LCSP. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula
l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.
Pel que fa a la classificació, quan aquesta, potestativament, s’aporti als efectes d’ acreditar la solvència econòmica i financera i la
solvència tècnica, totes les empreses integrants de la unió temporal han d’estar classificades i poden acumular les seves
classificacions per reunir els grups i subgrups indicats a l’apartat F del quadre de característiques (art.69.6 LCSP). Per als casos
en què hi concorrin en la unió empresaris nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea i
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estrangers que sí ho siguin, els que pertanyin als dos primers grups poden d’acreditar la seva classificació, i aquests últims, la seva
solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
La durada de les unions temporals d’empreses serà coincident, com a mínim, amb la del contracte fins a la seva extinció.

Novena. Tramitació de l’expedient, procediment d’adjudicació i presentació de proposicions
9.1 La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació és la que es disposa a l’apartat E del quadre de
característiques.
9.2 D’acord amb la disposició addicional 15.3 LCSP, els licitadors han de presentar les seves proposicions en 3 sobres, per mitjans
electrònics. En aquest sentit, l’Ordre VEH/172/2017, de 25 de juliol, d’aprovació de les aplicacions de la Plataforma de serveis de
contractació pública i del Sobre Digital aprova l’aplicació de Sobre digital integrat a la PSCP(Plataforma de Serveis de Contractació
Pública).
L’aplicació de “Sobre digital” és accessible per a les empreses licitadores des de l'adreça electrònica de la PSCP
(https://contractaciopublica.gencat.cat). Des d'aquesta adreça, l'empresa licitadora pot accedir a l'eina de presentació de
proposicions que li permet preparar i presentar les proposicions mitjançant Sobre digital.
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per
donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació
de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les
empleades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que
designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç que es conté en el missatge
d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
En el moment de fer l'enviament de la proposició, l'empresa licitadora s'identifica i signa l'oferta amb un certificat digital de
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica emès o admès pel
Consorci AOC. La signatura del resum de l’oferta en PDF comporta la signatura de tots els documents que la integren.
La presentació de proposicions per mitjà del Sobre digital es basa en una aplicació web mitjançant la qual es realitza el xifratge de
les proposicions abans de ser enviades i són les empreses licitadores les que custodien les claus amb les quals s'inicia el
procés de desxifrat de les proposicions presentades.
Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els
sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no
guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al
seu contingut.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la conformen, es farà la presentació
pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
En l'obertura dels sobres es validen totes les signatures mitjançant la Plataforma de serveis d'identificació i signatura (PSIS) del
Consorci AOC.
Podeu trobar tant el material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre digital com les especificacions
tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml.
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina
de sobre Digital es podrà fer en dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini
de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent
l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta
segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment
amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produïr cap modificació dels
fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests
arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la
que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es
poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà
responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
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En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per
algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències
jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al
contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la
mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
9.3 Les proposicions s’han de presentar en el termini que s’assenyali a l’anunci de licitació. Les proposicions presentades fora de
termini no seran admeses sota cap concepte.
La presentació de proposicions suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut de la totalitat de les clàusules dels
plecs.
Les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
La informació addicional que el licitador sol•liciti relativa als plecs i la documentació complementària s’haurà de facilitar, com a
mínim, sis dies abans de la data límit fixada per a la presentació d’ofertes sempre i quan aquesta sol·licitud consti presentada dotze
dies abans que expiri el termini de presentació d’ofertes.
9.4 Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials,
tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus
interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses dels sector; o bé quan el seu tractament pugui
ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Cal tenir en compte però que no
s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial i que, no tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta
econòmica de l’empresa, ni tot el contingut dels informes i documentació que, si escau, generi directament o indirectament l'òrgan de
contractació en el curs del procediment de licitació.
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una petició d’informació correspon a l’òrgan de contractació
valorar si aquesta qualificació és correcta, d’acord amb els principis de publicitat i transparència que regeixen l’actuació
administrativa, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels licitadors (Art.133 LCSP).

9.5. CONTINGUT DEL SOBRE DIGITAL
9.5.1 SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)
La inclusió en el sobre A “documentació general”, del document de l'oferta econòmica i la resta de documentació que s’hagi
d’incloure en els sobres B i C comportarà l'exclusió del licitador.
a)Document Europeu Únic de Contractació (DEUC).
Les empreses licitadores disposen del formulari DEUC en català. Aquest formulari estarà disponible en l’aplicació del Sobre Digital i
es pot consultar a la pàgina web de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya (www.gencat.cat). A més,
també es pot utilitzar el servei en línia de la Comissió Europea a través del qual es pot importar, en versió castellana, el model de
DEUC corresponent a aquesta licitació, emplenar-lo i descarregar-lo per a la seva presentació dins del Sobre Digital.
Les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a:
-

Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC
té la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC;

-

Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;

-

Que no està incursa en prohibició de contractar;

-

Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden acreditar mitjançant el DEUC.

-

La informació sobre el recurs a la capacitat d’altres empreses, en el cas que les empreses pretenguin recórrer a les
capacitats d’altres empreses, d’acord amb l’article 140.1 c) en relació amb l’article 75.2 LCSP.

-

La informació relativa a la subcontractació. En el cas que es permeti la subcontractació, segons l’apartat K del quadre de
característiques, i si el licitador té previst subcontractar, cal indicar dins del DEUC el percentatge a subcontractar i la part a
subcontractar, com també l’import, el nom de l’empresa o empreses a subcontractar o bé detallar el perfil empresarial definit
per referència a les condicions de solvència professional o tècnica (art. 215.2 a) LCSP).

En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses de conformitat amb el que preveuen els articles 75 del LCSP
i 63 de la Directiva 2014/24/UE, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, a banda d’indicar-ho en el DEUC, l’empresa ha
presentar un altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que tingui intenció de
subcontractar.
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En cas que l’objecte del contracte es divideixi en lots i s’exigeixin requisits de solvència diferents per a cada lot, les empreses
licitadores han d’emplenar un DEUC per a cada lot –o grup de lots al que s’apliquin els mateixos requisits de solvència.
Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d’operadors econòmics autoritzats només han de facilitar en cada
part del formulari del DEUC la informació no inscrita en aquestes llistes. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la
Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa; http://www.gencat.cat), o en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE), només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri
inscrita en el RELI o en el ROLECE, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el
DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si s’escau, accedir als documents o certificats justificatius
corresponents.
L’acreditació de la possessió de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec, només l’haurà
d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat la millor oferta, amb caràcter previ a
l’adjudicació.
Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació
justificativa del compliment dels requisits previs, quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas,
abans d’adjudicar el contracte. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llista
oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents
justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.
b) Declaració responsable d’acord amb el model que s’adjunta com a Annex 1.a. d’aquest plec.
L’empresa licitadora ha de facilitar la informació requerida d’acord amb el model que consta com a Annex núm. 1.
c) Garantia provisional:
No s’exigeix garantia provisional, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 106 del la LCSP i a l’Acord del Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de desembre del 2009, de mesures en matèria de contractació pública.
d) Declaració responsable sobre grup empresarial (model adjunt com a annex 1.b.):
Les empreses han de declarar si pertanyen a un grup empresarial, segons el model annex 1 a aquest Plec. En aquest cas, hauran
d’indicar les empreses que el componen i la denominació del grup.
e) Declaració responsable sobre el Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes (model adjunt com a annex 1.c.):
Les empreses han de declarar si tenen o no més de 250 treballadors. També si disposen d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les
dones i els homes. En el cas que l’empresa tingui més de 250 treballadors o quan així ho estableixi el conveni col•lectiu que els sigui
d’aplicació, d’acord amb el previst a l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,
el pla és obligatori.
f) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa d’integració de discapacitats (model adjunt com a annex
1.d.):
Si l’empresa declara que té un nombre de treballadors fixos superior a 50, i per tal d’acreditar que la seva plantilla està integrada per
un nombre de treballadors discapacitats no inferior al 2%, cal fer constar, tant el nombre global de treballadors com el nombre
particular de treballadors amb discapacitat de la seva plantilla.
En el cas d'haver-se optat pel compliment de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril,
cal aportar una còpia de la declaració d'excepcionalitat i una declaració del licitador amb les mesures concretes a tal efecte
aplicades.
g) Especialitat per unions temporals (UTE) (model adjunt com a annex 1.e) si s’escau:
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta:
1) Cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la
informació requerida en les parts II a V del formulari.
2) Cadascuna haurà de presentar una declaració responsable indicant el nom i la participació en la UTE, així com que assumeixen
el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte ( a més del DEUC).
h) Habilitació específica: Declaració responsable sobre la disposició de la corresponent llicència que l’habilita per oferir serveis
d’operador de xarxa pública de telecomunicacions.

i) Adquisició equipament inventari Annex 7: Declaració responsable de compromís d’adquisició dels equipaments adscrits a
l’execució del contracte associat al Lot 1 (model adjunt com a Annex 1.f.)
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D’acord amb l’article 140.4 LCSP, les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar,
hauran de concórrer en la data final de presentació de ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.
9.5.2 SOBRE B (CRITERIS SUBJECTIUS)
Els licitadors o licitadores inclouran en aquest Sobre B tota la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació que s’han de
valorar segons un judici de valor i que es relacionen en l’annex 4 del PCAP (Criteris subjectius). La proposta tècnica ha de tenir el
contingut que es troba en l’annex 3.1. del PCAP.
La manca de documentació que impedeixi dur a terme la valoració d’un o diversos criteris subjectius, comportarà la no valoració dels
criteris corresponents.
Finalment, quedarà exclòs el licitador o licitadora que hagi inclòs en aquest sobre documentació que hauria de constar al Sobre C.
En el supòsit que s’admetin variants, el Plec haurà d’indicar sobre quins elements i en quines condicions queda autoritzada la seva
presentació.
9.5.3 SOBRE C (CRITERIS OBJECTIUS)
Els licitadors o licitadores inclouran en aquest Sobre C tota la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació que s’han de
valorar de forma automàtica i que es relacionen en l’annex 4 del PCAP.
En tot cas, la proposició econòmica s’ha de presentar conforme a l’annex 3.2. del PCAP. La documentació corresponent a la
proposta tècnica que estigui relacionada amb la valoració d’aquests criteris també s’inclourà en el Sobre C.
La manca de documentació que impedeixi dur a terme la valoració d’un o diversos criteris objectius, comportarà la no valoració dels
criteris corresponents. En tot cas, quedarà exclòs el licitador o licitadora que no hagi inclòs en aquest sobre la proposició econòmica.
La presentació de documentació en aquest sobre que hagués hagut d’estar en el sobre B, no es tindrà en consideració i no serà
objecte de cap valoració.
En el supòsit que s’admetin variants, el Plec haurà d’indicar sobre quins elements i en quines condicions queda autoritzada la seva
presentació.

Desena. Mesa de contractació i obertura de sobres
10. 1 La Mesa de contractació està integrada pels membres que figuren a l’apartat de H del QC d’aquest PCAP. D’aquesta
manera, es dona compliment a la seva publicació en el perfil del contractant (art.326.3 LSCP).
10.2 La Mesa de contractació, qualificarà la documentació continguda en el Sobre A i, en cas d’observar defectes esmenables, ho
comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin.
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el Sobre A, la mesa l’avaluarà i determinarà les
empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
La Mesa, una vegada qualificada la documentació general dels Sobre A i esmenats, en el seu cas, els defectes o omissions de la
documentació presentada, ha de procedir a l’obertura del Sobre B.
En el termini màxim de 4 mesos , es procedirà a la valoració de la documentació que fa referència als criteris dependents d’un judici
de valor establerts a l’apartat J del QC d’aquest plec.
Un cop s’hagi fet aquesta valoració, en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació es farà pública la data de l’acte públic
d’obertura del Sobres C.
En aquest acte públic, la Mesa donarà a conèixer en primer lloc la puntuació atorgada als criteris dependents d’un judici de valor i
després procedirà a l’obertura del contingut del sobre C.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta a l’òrgan de contractació
(art. 146.2 b) LCSP).
10.3 La Mesa pot acordar, respecte de qualsevol sobre, que es practiquin sol·licituds d’aclariments o esmenes.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan siguin de tipus material o
formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les
ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte
entre empreses licitadores.
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Aquestes sol·licituds es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual
s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb
l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
Les empreses licitadores hauran de respondre la sol·licitud d’aclariment o esmena, davant la pròpia Mesa de contractació, en un
termini no superior a tres dies hàbils (art.141.2 LCSP).
Així mateix, d’acord amb l’article 95 LCSP, la mesa podrà sol·licitar a les empreses, al correu electrònic esmentat anteriorment, els
aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats, o requerir-lo perquè en presenti de complementaris. En aquest
cas, l’empresari disposarà d’un termini no superior a tres dies hàbils.
La Mesa pot acordar excloure de la licitació les empreses que presentin proposicions que no concordin amb la documentació
examinada i admesa, que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models establerts en aquest
plec, comportin un error manifest en l’oferta presentada i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o
inconsistència que la fa inviable.
La Mesa pot acordar que els errors que tinguin les proposicions econòmiques de les empreses licitadores impliquin l’exclusió
d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen
determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les
ofertes.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta d’adjudicació. També
podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques
dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.
Els acords de la Mesa respecte de empreses licitadores admeses a la licitació, les excloses i les causes de la seva exclusió seran
comunicats en temps i forma.
Onzena. Valoració de les proposicions, classificació d’ofertes i adjudicació
11.1 Criteris d’adjudicació de les ofertes i classificació
La valoració de les ofertes s’ha de fer en base a la millor relació qualitat-preu, d’acord amb els criteris d’adjudicació que es
determinen en el Quadre de característiques d’aquest Plec. Quan el criteri de valoració objectiu (automàtic) sigui l’oferta
econòmica, la fórmula s’aplicarà sobre el preu sense IVA.
La Mesa de contractació proposarà a l’òrgan de contractació l’adjudicació a favor de l’empresa que ha fet la millor oferta, d’acord amb
la classificació, per ordre decreixent, elaborada per la unitat promotora del contracte. Aquesta classificació, per ordre decreixent,
s’obté per aplicació dels criteris d’adjudicació esmentats en el Quadre de característiques d’aquest Plec. L’empresa amb la millor
oferta és l’empresa que, en conjunt, obté la puntuació més elevada i queda la primera en la classificació d’ofertes, sempre que no
hagi estat declarada anormalment baixa (art. 149 i 150 LCSP).
En cas de lots, la classificació d’ofertes també ha de tenir en compte el nombre màxim o combinació de lots a adjudicar a una
mateixa empresa d’acord amb allò establert a l’apartat A1 del quadre de característiques. Tanmateix, aquesta limitació podrà variar
en el cas que el nombre d’empreses presentades no fos suficient per adjudicar la totalitat dels lots objecte del contracte o que
únicament es presenti una empresa a la licitació.
En el cas que es produeixi un empat en la puntuació final es procedirà a l’aplicació directa dels criteris de desempat regulats en
l’article 147.2 LCSP.
En cas d’empat, la Unitat de Contractació demanarà a les empreses implicades la presentació de la documentació acreditativa que
correspongui per tal que la presentin en un termini màxim de 3 dies hàbils.

11.2 Ofertes anormalment baixes
La determinació d’ofertes anormalment baixes es durà a terme d’acord amb el procediment establert a l’article 149 LCSP.
Els límits i els paràmetres objectius per determinar l’existència d’una oferta presumptament anormal es fixen en l’apartat J del QC
del PCAP. Si s’han establert diversos criteris d’adjudicació, es pren com a referència l’oferta considerada en el seu conjunt.
La Mesa de contractació requerirà a l’empresa licitadora que hagi presentat una oferta anormalment baixa perquè les justifiquin i
desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual
s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’empresa licitadora, les precisions que consideri
oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de tres dies per
presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la
qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció,
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
Pàgina 18 de 85

Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació
Transcorregut el termini anteriorment esmentat, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació justificativa
sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant
l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini, l’avaluarà i elevarà la
corresponent proposta d’acceptació o exclusió de la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest
decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva
viabilitat, o bé, en cas contrari, la seva exclusió.
L’òrgan de contractació exclourà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades
des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així mateix, exclourà les ofertes si comprova que són anormalment baixes
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o
laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix
l’article 201 de la LCSP.
11.3 Requeriment de documentació
Un cop feta la proposta de classificació d’ofertes per la Mesa de contractació, i acceptada per l’òrgan de contractació, l’òrgan de
tramitació de la contractació farà el requeriment previst a l’article 145 LCSP mitjançant la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de
Sobre Digital.
L’endemà de la data fefaent d’aquesta comunicació serà la que iniciarà el còmput del termini de 10 dies hàbils previst a continuació.
Per tant, es requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta, per tal que, dins del termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar
des del següent a aquell en què s’hagi rebut el requeriment, presenti la documentació següent:

1. Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula dotzena d’aquest Plec
o bé escrit del representant legal de l’empresa adjudicatària sol·licitant que la garantia definitiva es porti a terme en forma de retenció
del preu.
L’acreditació de la constitució de la garantia definitiva també es podrà realitzar mitjançant l’enviament del document corresponent al
correu electrònic que es determini en el requeriment, amb els requisits exigits per la disposició addicional 16a. de la LCSP.
2. Qualsevol altra documentació que específicament i per la naturalesa del contracte, s’especifiqui a l’apartat N del quadre de
característiques del contracte.
3. Documents relatius a l’acreditació de capacitat d’obrar de les empreses i personalitat jurídica.
a) El document nacional d’identitat (DNI), en el cas que el licitador o la licitadora sigui una persona física, i acreditació, si és el
cas, del nom comercial amb què opera en el tràfic mercantil.
b) El número d’identificació fiscal (NIF),
Tanmateix no caldrà aportar ni el Document Nacional d'Identitat ni el NIF, en el cas que s’autoritzi a l’òrgan de contractació, d’acord
amb l’annex 1.a. d’aquest Plec, a obtenir-los directament dels òrgans administratius competents que es requereixin per procedir, en
el seu cas, a l’adjudicació del contracte.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant l’escriptura de constitució o modificació
inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si
s’escau, en el corresponent registre oficial.
Els empresaris no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu
han d’aportar la documentació que acrediti que consten inscrites en els registres professionals o comercials adients d’acord amb la
legislació de l’estat on estan establerts o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o les certificacions indicades a l’annex XI
de la Directiva 2014/24/UE.
Els empresaris estrangers no compresos en l’apartat anterior han d’aportar un informe emès per la missió diplomàtica permanent o
per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren
inscrits en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins
l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També hauran de justificar, mitjançant informe de la respectiva Missió
Diplomàtica Permanent espanyola, que s’acompanyarà a la documentació que es presenti, que l’Estat de procedència admet també
la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració, en forma substancialment anàloga, llevat que es tracti
de contractes subjectes a regulació harmonitzada i d’empreses estrangeres d’Estats signataris de l’Acord sobre Contractació Pública
de l’Organització Mundial del Comerç, supòsit en el qual, es prescindirà d’aquest informe de reciprocitat però s’aportarà un informe
de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior que acrediti aquesta darrera
circumstància.
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En el supòsit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitació, per integrar una unió temporal d’empreses,
cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat i capacitat.
4. Documents relatius a la representació i personalitat jurídica dels signants de les ofertes.
Quan es comparegui o se signin proposicions en nom d’un altre, cal presentar un poder suficient per fer-ho i una fotocòpia
compulsada per l’Administració contractant o legitimada notarialment del document nacional d’identitat o del passaport.
Tanmateix no caldrà aportar el Document Nacional d'Identitat, en el cas que s’autoritzi a l’òrgan de contractació, d’acord amb l’annex
1.a. d’aquest Plec, a obtenir-lo directament dels òrgans administratius competents que es requereixin per procedir, en el seu cas, a
l’adjudicació del contracte.
Quant a la forma del poder, aquest ha de ser escriptura pública i ha d’estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial
corresponent. No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament.

5. Certificat de classificació empresarial o els documents acreditatius de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional
(Apartat F del quadre de característiques).
6. Certificat de compromís entitats a les capacitats de les quals es recorre, si s’ha declarat en el DEUC.
7. Pla d’igualtat en empreses de més de 250 treballadors/es.
8. Acreditació quota 2% treballadors/es amb discapacitat en empreses de més de 50 treballadors.
El requeriment de documentació, en el cas que l’empresa es trobi inscrita en el RELI /ROLECE i sempre que les dades
estiguin vigents, no inclourà la petició d’aportar la documentació que acrediti la capacitat, representació, solvència o
classificació i els certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la seguretat social i l’informe de situació
de deute amb la Generalitat de Catalunya.
Un cop rebuda la documentació, la Mesa de contractació, en reunió interna, farà les comprovacions oportunes i qualificarà la
documentació presentada. En cas que la Mesa observi defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, la unitat
tramitadora del contracte ho ha de comunicar, per correu electrònic, a l’empresa proposada com adjudicatària perquè els esmeni en
un termini no superior a tres dies hàbils.
11.5 Termini màxim d’adjudicació
Atès que hi ha una pluralitat de criteris de valoració, el termini màxim per fer l’adjudicació d’aquesta contractació s’estableix en 4
mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions, presentades pels licitadors. De no produir-se l’adjudicació dins d’aquest
termini màxim, els licitadors tindran dret a retirar les seves proposicions (Art.158.2 LCSP).

11.6 Adjudicació i notificació als licitadors i publicitat de les adjudicacions
L’adjudicació del contracte s’ha de dictar dins del termini màxim de cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació
requerida al licitador que ha presentat la millor oferta (art.150.3 LCSP). En cas que hi hagi diversos licitadors amb requeriment, el
còmput del termini de 5 dies hàbils començarà a partir de l’última recepció de la documentació requerida.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini assenyalat, o bé en el termini per
esmenar que doni la Mesa de contractació, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta. Aquest fet comportarà
l’exigència del import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en
primer lloc contra la garantia provisional, si s'hagués constituït.
En el supòsits esmentat, es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin
quedat classificades les ofertes (art. 150.2 LCSP).
A més, si l’empresa no ha aportat la documentació justificativa del compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2% per a
persones amb discapacitat o de l’obligació de comptar amb un pla d’igualtat, quan escaigui (art.71.1.d) LCSP), de l’efectiva disposició
dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte i de la constitució de la garantia definitiva (art.
71.2.c) LCSP), pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per les causes previstes als articles esmentats.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en altres declaracions pot donar lloc a la
causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 70.1 e) de la LCSP.
No es declararà deserta cap licitació mentre hi hagi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que
figurin en aquest plec.
L’adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als licitadors, d’acord amb l’article 151 LCSP i, simultàniament, es publicarà en el
perfil del contractant.
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11.7 Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment.
L’òrgan de contractació podrà, per raons d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses
licitadores, decidir no adjudicar o subscriure el contracte abans de la formalització del contracte. També podrà desistir, abans de la
formalització, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicació, d’acord amb el que preveu l’article 152 LCSP.
En ambdós supòsits es podrà compensar als licitadors que han presentat proposició, amb la justificació prèvia, per les despeses en
què haguessin incorregut i per un import màxim de 100 euros.

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Dotzena. Garantia definitiva
12.1 El licitador proposat com a adjudicatari que hagi presentat la millor oferta, ha de constituir a disposició de l’òrgan de
contractació una garantia definitiva per l’import que s’assenyala en l’apartat O del Quadre de característiques del PCAP, dins del
termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què s’hagi rebut el requeriment efectuat per l’òrgan de
contractació a aquest efecte.
En cas que no es constitueixi la garantia per causes imputables a l’empresa, l’òrgan de contractació no adjudicarà el contracte al seu
favor i procedirà d’acord amb l’exposat a la clàusula 11.6, segona part del segon paràgraf, d’aquest plec. En aquest cas es requerirà
la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. (Articles 150.2 i 150.3 LCSP).
12.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions reglamentàriament establertes. L’efectiu i els
certificats d’immobilització en els valors anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la
Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions reglamentàries per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit,
establiments financers de crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en
algun dels establiments esmentats en l’apartat a).
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per a operar, en la forma i les
condicions reglamentàries. El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a).
La garantia també es podrà constituir mitjançant retenció en el preu, quan es prevegi en el Quadre de característiques d’aquest Plec
(art 108.2 LCSP). L’acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se per mitjans electrònics (art 108.3 LCSP).
12.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les empreses participants,
sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en l’apartat O del quadre de característiques i les empreses integrants de la
UTE en responguin solidàriament.
12.4 En casos especials, l’òrgan de contractació pot exigir que, a més de la garantia definitiva, es presti una garantia complementària
de fins el 5% de l’import d’adjudicació del contracte, de manera que la garantia pugui ser per un 10% del preu del contracte.
12.5 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà
d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el preu del contracte modificat, en el
termini de quinze dies des de la data en què es notifiqui a l’empresari l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran
les variacions de preu que es produeixin com a conseqüència d’una revisió de conformitat amb el que disposa la LCSP.
12.6 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa contractista, aquesta haurà de
reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.
12.7 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en els apartats anteriors, l’Administració pot resoldre el
contracte.

Tretzena. Formalització del contracte
13.1 L’adjudicatari està obligat a la formalització del contracte en document administratiu. La formalització s’efectuarà mitjançant
signatura electrònica.
L’adjudicatari pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.
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13.2 Atès que els actes i decisions d’aquesta contractació són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació segons
l’article 44.1 LCSP, la formalització del contracte no podrà efectuar-se abans que transcorrin quinze dies hàbils des que es
remet la notificació de l’adjudicació als licitadors i aquesta es publica al perfil del contractant.
Un cop transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’òrgan de tramitació de la contractació requerirà, mitjançant correu
electrònic, a l’adjudicatari per a que formalitzi el contracte en un termini no superior a cinc dies naturals a comptar des del següent a
aquell en què hagués rebut el requeriment.

13.3 Dins el termini per a formalitzar contracte i, en tot cas, abans de la seva signatura, les empreses que hagin concorregut amb
oferta conjunta de licitació i hagin resultat adjudicatàries, hauran de presentar l’escriptura pública de constitució de la unió temporal
en la qual consti el nomenament de representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
13.4 El contingut del contracte ha de ser l’establert en l’article 35 LCSP.
13.5 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en aquesta clàusula per causes imputables a l’empresa contractista,
l’Administració li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà
efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva (art. 153.4 LCSP). A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en
prohibició de contractar, d’acord amb 71.2 LCSP.
13.6 En el supòsit de retard en la formalització imputable a l’Administració, s’indemnitzarà a l’empresa contractista pels danys i
perjudicis que la demora li hagi pogut ocasionar.
13.7 La formalització del contracte és requisit imprescindible per poder iniciar l’execució, llevat que sigui de tramitació d’emergència
de conformitat amb l’article 120 LCSP.
13.8 La formalització del contracte s’ha de publicar en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació. Si el contracte està subjecte
a regulació harmonitzada, l'anunci de formalització s'ha de publicar, a més, en el «Diari Oficial de la Unió Europea» (Art. 154.1
LCSP).
13.9 En compliment de l’article 13 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, la informació pública sobre els contractes formalitzats es fa efectiva mitjançant el perfil del contractant de l’òrgan de
contractació ubicat a la PSCP i la consulta directa al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya (Ordre
ECO/47/2013, modificada per l’Ordre ECO/294/2015), ambdós accessibles des del portal web de la Transparència de la Generalitat
de Catalunya.

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Catorzena. Execució i supervisió dels serveis
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i d’acord amb les instruccions que per a la
seva interpretació doni al contractista l’òrgan de contractació.
Quinzena. Programa de treball
En aquells treballs de tracte successiu el contractista pot estar obligat a presentar un programa de treball que haurà d’aprovar l’òrgan
de contractació, si així es determina en l’apartat D.3 del quadre de característiques del contracte.
Setzena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
16.1 El contractista resta obligat al compliment del termini total d’execució del contracte fixat a l’apartat D del quadre de
característiques del contracte i, si és el cas, a complir els terminis parcials fixats en el programa de treball i en el plec de
prescripcions tècniques.
16.2 Si en relació a qualsevol termini total o parcial, el contractista incorregués en demora per causes a ell imputables, l’Administració
podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la
proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs. (art. 193.3 LCSP). L’Administració tindrà la mateixa
facultat respecte de l’incompliment, per causes imputables al contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides en el
contracte.
16.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al supòsit d’incompliment dels compromisos
(art.122.3 LCSP),o de les condicions especials d’execució del contracte (art. 76.2 i 202.1 LCSP) es podran establir les penalitats
especificades a l’annex 6; d’acord amb l’article 193 LCSP
16.4 Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran efectius mitjançant la deducció de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués
constituït, quan no es puguin deduir dels esmentats pagaments (art.194.2 LCSP).
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L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret l’Administració originats per la demora
del contractista.
16.5 Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista, i aquest oferís complir els seus compromisos, s’estarà al que
disposa l’article 195.2 LCSP.
16.6 En tot cas, la constitució en demora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació prèvia per part de l’Administració.
Dissetena. Control en l’execució del contracte i responsable del contracte
L’Administració efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització del contracte i podrà dictar les
instruccions oportunes per al correcte compliment d’aquest.
Es designa com a responsable del contracte, als efectes de l’article 62 LCSP, aquell que s’especifica a l’apartat T del quadre de
característiques.
Les funcions del responsable del contracte seran les següents:
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions contractuals.
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció específica no correspongués a altres
persones.
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació pactada.
d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles altres informacions i informes que el
responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de contractació que farà
referència als diferents aspectes de l’execució del contracte.
Els informes del responsable del contracte es tindran en compte per valorar la correcta o incorrecta execució del contracte i per
aplicar al contractista les conseqüències que se’n derivin.
Les modificacions posteriors de la identitat del responsable del contracte es notificaran al contractista i seran eficaces des de la data
d’aquesta notificació. En cas d’urgència, el facultatiu podrà intervenir acreditant per escrit la seva designació a l’inici de les actuacions
de seguiment davant del contractista o de qualsevol altre que pogués haver rebut la notificació.
Les actuacions del responsable del contracte durant la seva execució, les podrà realitzar en qualsevol moment sense necessitat de
notificació prèvia al contractista.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS.
Divuitena. Abonaments al contractista
18.1 El pagament del preu es pot fer de manera total o parcial, mitjançant abonaments a compte o, en el cas de tracte successiu,
mitjançant el pagament en cadascun dels venciments que s’hagin estipulat en el plec de prescripcions tècniques. L’import dels
serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la
realització total o parcial del contracte expedits per l’òrgan competent.
El contractista podrà percebre abonaments a compte per l’import de les operacions preparatòries de l’execució del contracte, i que
estiguin compreses en l’objecte d’aquest en les condicions assenyalades en els respectius plecs de prescripcions tècniques, i s’han
d’assegurar els esmentats pagaments mitjançant la prestació de garantia.
18.2 La tramitació del pagament al contractista s’efectuarà contra presentació de factura, expedida d’acord amb la normativa vigent, i
conformada per la unitat promotora, d’acord amb el que preveu l’apartat T del quadre de característiques, en les condicions
establertes a l’article 198 LCSP.
Les factures han de fer constar el número d’expedient d’aquest contracte i l’òrgan administratiu que es detalla a l’apartat T del
quadre de característiques.
El contractista ha de trametre les factures en format electrònic segons l’establert a l’apartat T sobre facturació electrònica.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre,
per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del
seu Sector Públic (Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre).
L’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
18.3 El contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts en l’article 200 LCSP.
18.4 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions legalment establerts, els
interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (art.198.4 LSCP).
Dinovena. Responsabilitat
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El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, com també
de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a tercers com
a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.
Vintena. Altres obligacions del contractista.
20.1 Adscripció de recursos per a l’execució del contracte.
L’empresa contractista es compromet a dedicar els recursos humans i materials necessaris per a la correcte execució del contracte.
El personal del contractista dependrà exclusivament de l’empresa contractista, per la qual cosa tindrà tots els drets i deures inherents
a la seva qualitat de patró i haurà de complir les disposicions vigents en matèria laboral, de la Seguretat Social, sanitàries i de
seguretat i higiene en el treball, referides al personal propi al seu càrrec que no adquirirà cap vincle laboral amb l’Administració de la
Generalitat de Catalunya. Així mateix, l’empresa contractista haurà de complir amb caràcter general tota la normativa de prevenció
de riscos laborals.
20.2 Foment de la igualtat.
El contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les mesures destinades a promoure la igualtat entre
homes i dones. En aquest sentit, les empreses de més de 250 treballadors/es tenen l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat
d'acord amb el que disposa l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones i homes.
20.3 Us del català.
L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució de
l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el
català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les
prestacions objecte del contracte.
L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en català. Específicament, l’empresa contractista
ha de redactar en llengua catalana la documentació del projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, tant en
paper com en suport digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels treballs d’assistència segons les determinacions del
plec de prescripcions tècniques particulars.
Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte els mitjans i el personal que resultin
adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, l’empresa contractista
haurà d’adoptar les mesures de formació dels seu personal necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionarse amb el públic, tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i
comunicació de manera fluida i adequada.
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes, en l’execució del contracte, a les
obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit
territorial de la Vall d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès d’acord amb
la amb la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d'Aran i amb la normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la
desenvolupi.
En el cas que s’hagin de lliurar manuals i documents, tant en suport paper com digital, relatius al servei objecte de contractació, dins
dels primers quinze dies següents a l’inici de la prestació del servei, l’empresa contractista ha de lliurar en català els manuals i la
documentació tècnica dels serveis objecte del contracte que es determini com a obligatòria en la clàusula específica del plec de
prescripcions tècniques particulars.
La resta de documents i informes, tant en suport paper com digital, que s’obtinguin com a resultat de la realització del servei s’han de
lliurar també en català, d’acord amb els terminis establerts en el plec de prescripcions tècniques particulars.
En tot cas, la seva exigència i termini, s’especificarà també en l’apartat D2 del quadre de característiques del contracte.
Les unitats de recepció del contracte hauran de comprovar el compliment efectiu de les clàusules contractuals que estableixen
obligacions de l’ús del català i hauran de fer-hi referència expressa en els certificats de recepció i de correcta execució.
20.4 Tractament de dades de caràcter personal
En relació amb les dades personals a les quals es tingui accés amb ocasió del contracte, l’empresa adjudicatària de cada lot s’obliga
al compliment de tot allò que estableix l el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE, d’ara endavant RGPD, i a tota la normativa vigent en matèria de protecció de dades sempre
que no s’hi oposi.
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D’acord amb la disposició addicional 25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, l’empresa contractista
té la consideració d’encarregat de tractament, en els termes de l’article 28 del RGPD. A aquests efectes, l’empresa contractista i el
CTTI signaran l’acord d’encàrrec de tractament corresponent en relació amb els tractaments esmentats a l’apartat Q del QC.

20.5 Confidencialitat
La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de la prestació del contracte té caràcter
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport, ni tractament o edició informàtica, ni
transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte, fins i tot entre la resta del personal que tingui o pugui
tenir l’empresa que presta el servei. El deure de confidencialitat del contractista s’haurà de mantenir durant un termini de cinc anys
des del coneixement de la informació, tret que el Quadre de Característiques d’aquest Plec o el contracte estableixin un termini més
llarg que, en tot cas, haurà de ser definit i limitat en el temps.
20.6 Propietat intel·lectual
En el cas que l’objecte del contracte comporti realitzar obres o creacions subjectes a la normativa de propietat intel·lectual, el o la
contractista cedirà a l’Administració de la Generalitat de Catalunya gratuïtament i amb caràcter d’exclusiva, sense límit de temps i per
a tot l’àmbit territorial universal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les obres realitzades per a la prestació de
l’objecte contractual, en qualsevol forma i, en especial, en totes les seves modalitats d’explotació, inclosa l’explotació en xarxa
d’Internet, del dret de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació (actualització, traducció i qualsevol altra
modificació que pugui derivar en una altra obra).

El contractista lliurarà al CTTI les fonts dels programes informàtics, els manuals, estudis, informes, anàlisi i d’altres
productes, en bon estat de conservació i funcionament, quan finalitzi el contracte, i es comprometrà a no quedar-se’n cap
còpia.
La cessió en exclusiva en els termes que estableix el paràgraf precedent s’efectua també als efectes que l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, com a cessionària en exclusiva dels drets d’explotació dels drets d’autor de les creacions realitzades per a
la prestació de l’objecte contractual (dibuixos, logotips, textos, eslògans, gràfics, etc.), pugui enregistrar-los, si s’escau, com a titular
dels drets de la propietat industrial derivats de totes aquestes creacions (marca o nom comercial).
La cessió de drets prevista en aquesta clàusula s’aplicarà també en el cas d’elements creats o produïts (fotografies digitals, etc.) per
persones o empreses que hagin estat subcontractades per l’empresa adjudicatària, i a aquest efecte, l’empresa adjudicatària haurà
d’acreditar la cessió esmentada. Aquests drets es cediran a l’Administració de la Generalitat també en exclusiva, sense límit de
temps i per l’àmbit territorial universal en totes les seves modalitats d’explotació, inclosa la xarxa d’Internet: el dret de reproducció,
distribució o comunicació pública.
A més, el o la contractista assumeix també l’obligació de respondre i indemnitzar contra tota responsabilitat de qualsevol
naturalesa(incloses les quantitats reclamades per les societats de gestió col•lectiva de drets de propietat intel•lectual) originada o
relacionada amb reclamacions que l’Administració de la Generalitat de Catalunya pugui rebre sobre el fet que l’explotació dels
treballs, peces, icones, materials i en general qualsevol creació produïda per a l’objecte d’aquesta contractació, infringeixin drets de
propietat intel·lectual i/o industrial de tercers.
Així mateix, la propietat dels materials se cedirà per l’empresa contractista a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i ningú
podrà fer-ne ús sense l’autorització d’aquesta Administració.
La signatura del corresponent contracte suposarà la formalització de les cessions previstes en aquesta clàusula.
20.7 Despeses de formalització i altres
El contractista s’ha de fer càrrec de les despeses derivades de la formalització del contracte i de qualsevol altra que resulti d’aplicació
segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin.
20.8 Condicions especials d’execució.
Les condicions especials d’execució es concretaran en l’apartat K del quadre de característiques del contracte, d’acord amb el
que estableix l’article 202.2 LSCP.
20.9 Transparència i compliment principis ètics de la contractació.
D’acord amb l’article 3.5 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el
contractista es compromet a facilitar la informació que sigui necessària per donar compliment a les obligacions establertes per la Llei
esmentada.
Per tal de donar compliment a l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, l’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que s’estableixen en la
clàusula 31 d’aquest plec.
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20.10 Resolució d’incidències
El contractista tindrà dret a conèixer i a ser escoltat sobre les observacions que es formulin en relació amb el compliment de la
prestació contractada.
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i el contractista en l’execució del contracte, per diferències en la interpretació
del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient
contradictori, segons el que es preveu al article 191 LCSP.
Vint-i-unena. Prerrogatives de l’Administració
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa
d’interpretar els contractes, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès públic, declarar la
responsabilitat imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre’n l'execució (art. 190, paràgraf primer, LCSP),
acordar la resolució i els seus efectes. L’òrgan de contractació també té facultats d’inspecció, en els termes previstos a l’article 190,
paràgraf segon, LCSP.
Els acords de l’òrgan de contractació, en l’exercici de les seves prerrogatives, tenen caràcter immediatament executiu i exhaureixen
la via administrativa.
Vint-i-dosena. Modificació del contracte (art 204 LCSP)
Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació pot introduir les modificacions següents:
1. Les previstes en l’apartat R2 del quadre de característiques del contracte. Aquestes modificacions podran afectar fins a un
màxim del 20% del preu inicial quan en els plecs de clàusules administratives particulars s'hagués advertit expressament
d'aquesta possibilitat.
2. La cessió del contracte, en els termes previstos a la clàusula 24a.
3. La revisió de preus, en el cas que s’admeti en el R1 del quadre de característiques del contracte, d’acord amb la legislació
vigent, en els termes previstos a la clàusula 26a.
4. Les modificacions per situacions de reducció, contenció o modificació de la despesa per raons pressupostàries, derivades de
l'aplicació de les mesures d'estabilitat pressupostària, d’ acord amb la DA 1a de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que com a màxim podran suposar una minoració del preu del contracte
de fins a un màxim d’un 40%.
5. La successió del contractista per fusió, absorció, escissió, o transmissió del patrimoni empresarial o branca de l’activitat, en els
termes previstos a l’article 98 LCSP.
6. Les prestacions addicionals estrictament necessàries i no incloses en la contractació original que únicament pugui dur a terme
el contractista per raons econòmiques o tècniques, amb un límit màxim global del 50% del preu inicial del contracte (iva
exclòs)
7. Les modificacions que derivin de circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles en el moment de la licitació, amb un límit del
50% del preu inicial del contracte (iva exclòs).
8. Les modificacions no previstes en els apartats anteriors només podran efectuar-se quan es justifiqui adequadament alguna de
les circumstàncies establertes a l’article art. 205 LCSP. Aquestes modificacions no poden afectar les condicions essencials de
licitació i adjudicació del contracte.
El procediment de modificació serà el previst a l’article 191 LCSP.
Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu preu total experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà de
reajustar perquè es mantingui la deguda proporció amb el nou preu modificat, en el termini de quinze dies comptats des de la data en
què es notifiqui a l’empresa contractista l’acord de modificació (art. 109.3 LCSP). A aquests efectes, no es consideraran les
variacions de preu que es produeixin com a conseqüència d’una revisió de preu de conformitat amb el que disposen els articles 103105 LCSP.
En el cas que la garantia no es reposi en el supòsit esmentat o en el supòsit que es fessin efectives sobre la garantia penalitats o
indemnitzacions, l’Administració pot resoldre el contracte.
Vint-i-tresena. Suspensió del contracte
En el cas que l’Administració acordi la suspensió del contracte, d’ofici o a sol·licitud del contractista, s’ha d’aixecar l’acta de
suspensió en què es configuraran les circumstàncies que l’han motivat i la situació de fet en l’execució del contracte, de conformitat
amb el que disposa l’article 208 LCSP.
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L’Administració ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin, d’acord amb el que disposa l’article
208.2 LCSP.
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I REVISIÓ DE PREUS.
Vint-i-quatrena. Cessió dels contractes.
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte poden ser cedits per l’empresa contractista a un tercer sempre que les qualitats
tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i de la cessió no resulti una restricció
efectiva de la competència en el mercat, prèvia autorització expressa de l’Administració, i quan es compleixin els requisits establerts
en l’article 214 LCSP.
Vint-i-cinquena. Subcontractació
25.1 El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es
preveu en l’apartat L del quadre de característiques i pel/s percentatge/s que expressament es determina/en en aquest mateix
apartat (art. 215 LCSP), llevat que la prestació, o part d’aquesta hagi de ser executada directament pel contractista.
25.2 La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits que s’estableixen en l’article 215.2 LCSP.
25.3 La infracció de les condicions establertes en l’article 215.2 LCSP anteriorment esmentat per procedir a la subcontractació, així
com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les
que fan urgent la subcontractació, poden donar lloc en funció de la situació, a la imposició al contractista d’un penalitat de fins un
50% de l’import del subcontracte o a la resolució del contracte, en cas d’incompliment de l’obligació principal o de les obligacions
essencials del contracte (art.215.3 LCSP).
25.4 Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de
l’execució del contracte front a l’Administració. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes celebrats o l’autorització que
atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
25.5 En cap cas poden concertar-se pel contractista l’execució parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar
d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun dels supòsits de l’article 71 LCSP, en relació amb l’article 215.5 LCSP.
25.6 El contractista ha d’informar als representants dels treballadors de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
25.7 El pagament a subcontractistes i subministradors es regeix pel que disposa l’article 216 LCSP.
25.8 Les actuacions de comprovació i d'imposició de penalitats per l'incompliment en el pagament a subcontractistes seran
obligatòries per a les Administracions Públiques en els contractes de serveis el valor estimat superi els 5 milions d'euros i en els
quals l'import de la subcontractació sigui igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relació als pagaments a
subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el contractista principal el compromís de realitzar determinades parts
(art.217.2 LCSP).
25.9 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació relativa a la informació facilitada
sobre la subcontractació que es produeixi durant l’execució del contracte (art. 71.5 Directiva 2014/24/UE).

Vint-i-sisena. Revisió de preus.
La procedència i límits de la revisió de preus es regulen a l’article 103 LCSP.
Per a aquest contracte, la procedència o no de la revisió de preus i la fórmula de revisió es detalla a l’apartat R del quadre de
característiques.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Vint-i-setena. Recepció i liquidació
La recepció i liquidació del contracte es realitza conforme el que disposa l’article 210 LCSP.
Vint-i-vuitena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva
El termini de garantia és l’assenyalat a l’apartat P del quadre de característiques i començarà a computar-se a partir de la recepció
dels serveis o de la conformitat de l’Administració.
L’Administració ha de determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva
execució i compliment, i, si s’escau, ha de requerir la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats
en ocasió de la seva recepció.
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Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista,
pot rebutjar-la de manera que queda exempt de l’obligació de pagament o té dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, l’òrgan de contractació té dret a
reclamar al contractista que els esmeni.
Un cop s’han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se
sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la
garantia definitiva.
L'acord de devolució s'ha d'adoptar i notificar a l'interessat en el termini de dos mesos des de la finalització del termini de garantia
art.111 LCSP).

Vint-i- novena. Resolució dels contractes: causes i efectes
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades als articles 211, 212, 213 i 313 LCSP.
També són causa de resolució del contracte, per considerar-se obligacions contractuals essencials, les següents:
a) L’incompliment de l’obligació del contractista de guardar secret respecte les dades o antecedents que no essent públics o
notoris estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.
b) L’incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta previstos en la clàusula 31 d’aquest plec
c) L’incompliment de les obligacions previstes en relació amb l’ús del català i, en general, l’incompliment de qualsevol de les
obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i
de les disposicions que la desenvolupen. A aquest efecte, es tindrà en compte la certificació emesa per la persona designada
per l’administració per dur-ne a terme el seguiment durant l’execució del contracte.
d) La modificació substancial de l’objecte del contracte, en els termes previstos als articles 72.4 de la Directiva 2014/14/UE i
205.2 c) LCSP, segon paràgraf, que hagués exigit un nou procediment de contractació.
e) El fet que l’empresa contractista hagués estat incursa, en el moment de l’adjudicació del contracte, en una causa d’exclusió
de la licitació.
f) El fet que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’empresa contractista per un incompliment greu per part d’aquesta de
les obligacions establertes en els Tractats comunitaris i en la Directiva 2014/24/UE, declarat pel Tribunal de Justícia de la
Unió Europea.
g) L’aplicació de mesures per raons d’estabilitat pressupostària, d’acord amb la disposició addicional 1a. de la Llei 5/2017, de 28
de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
h) L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en quadre de característiques d’aquest plec.
No obstant això, amb caràcter previ a l’adopció de les mesures de resolució contractual, l’òrgan de contractació requerirà, si s’escau,
l’empresa contractista perquè compleixi les seves obligacions, amb aplicació del sistema de penalitats previst a l’article 192 LCSP.
En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa l’article 212 LCSP i seguint el procediment
establert a l’article 191 LCSP.

Trentena. Règim jurídic del contracte
30.1. Naturalesa del contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu, i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec de prescripcions
tècniques que s’adjunta, les clàusules dels quals es consideren part integrants del contracte.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents contractuals que en formen
part, i també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l'adjudicatari de
l'obligació de complir-les.
30.2 Normativa d’aplicació
Les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
a) La llei 9/2017, de 8 de novembre, contractes del sector públic.
b) La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014, sobre la contractació pública i per la qual es
deroga la Directiva 2004/18, en tot el què sigui aplicació directa.
c) La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector
Públic i la seva normativa de desplegament.
d) El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions
públiques (RGLCAP).
e) El Reial decret 817/2009, de 8 maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic.
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f)

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

g) El Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
h) El Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la
contractació de l’Administració de la Generalitat; al Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, i també al Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el
desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat i a la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús de mitjans
electrònics al sector públic de Catalunya.
i) El Decret 232/2013 de 15 d'octubre, pel qual es crea la Seu electrònica i l’Ordre ECF/313/2008, de 23 de juny, per la qual s’aprova
l’aplicació de la plataforma de serveis de contractació pública.
j)

L’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el
Registre comptable de factures en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.

k) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el cas que no se’n tingui, les normes de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents contractuals que en formen
part i també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa
contractista de l'obligació de complir-les.

Trenta-unena. Principis ètics i regles de conducta
D’acord amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
s’estableixen els principis ètics i les regles de conducta als quals, licitadors i contractistes, han d’adequar la seva activitat, com també
els efectes del seu eventual incompliment:
1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o
promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes
pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació contractual. Particularment s’abstindran de
realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les
prestacions objectes dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l’execució dels
contractes.
3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte d’interessos. Constitueixen en tot cas
situacions de conflicte d’interessos les contingudes a l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació del contracte.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells mateixos o per a terceres persones amb la voluntat
d’incidir en un procediment contractual.
d) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per
objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes,
etc.).
e) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o durant la licitació, per obtenir, directament o
indirectament, un avantatge o benefici.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment
del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.
g) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
h) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les obligacions contingudes en
aquesta clàusula.
4. L’incompliment de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per part dels licitadors o contractistes és causa, d’acord amb la
legislació de contractació pública, de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la
legislació vigent.

Trenta-tresena. Règim de recursos

1. D’acord amb l’article 44.2 LCSP, contra els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació, la resolució d’adjudicació del contracte i els actes de tràmit adoptats en el procediment
d’adjudicació, sempre que aquests decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, es pot interposar
potestativament recurs especial en matèria contractació o bé recurs contenciós administratiu. També serà objecte d’aquest recurs les
modificacions contractuals basades en l'incompliment del que estableixen els articles 204 i 205 LCSP, per entendre que la
modificació va haver de ser objecte d'una nova adjudicació.
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El recurs especial en matèria de contractació s’ha d’interposar davant l’òrgan de contractació o l’òrgan competent per a la seva
resolució, en el termini de 15 dies hàbils a comptar segons estableix l’article 50 LCSP.
El recurs especial en matèria de contractació té caràcter potestatiu. En aquest sentit, qualsevol persona que estigui legitimada
d’acord amb l’article 48 LCSP, pot optar per interposar recurs especial en matèria de contractació o bé directament recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la notificació o, si escau, de la publicació de l’acte impugnat, d’acord els articles 10.1 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
L’òrgan competent per a la resolució del recurs especial en matèria de contractació és el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic, regulat pel Decret 221/2013, de 3 de setembre, (DOGC núm. 6454, de 5 de setembre de 2013).
Contra la resolució del recurs especial en matèria de contractació només s’hi pot interposar recurs contenciós administratiu conforme
al que disposen els articles 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
2. D’altra banda, les qüestions que sorgeixin sobre els efectes, compliment i extinció del contracte que no siguin susceptibles de
recurs especial en matèria de contractació, es resolen per l’òrgan de contractació, els acords del qual posen fi a la via administrativa.
Contra aquests acords es pot interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes, davant el mateix òrgan que ha dictat
l’acte, o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a comptar ambdós terminis des de l’endemà de la notificació de l’acte impugnat, de
conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, i amb els articles 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Trenta-quatrena. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les qüestions litigioses relatives a la preparació,
l’adjudicació, els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte.
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ANNEX 1: MODELS DEL SOBRE A
1.a. DECLARACIÓ RESPONSABLE I DE PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC) I
AUTORITZACIÓ PER A L’OBTENCIÓ DE DADES
Núm. de l’expedient de contractació:
Empresa: (indicar nom complet)
El/la senyor/a _______________________, amb DNI___________________,
a) Presenta el Document europeu únic de contractació (DEUC), i formulari de dades que inclou l’adreça de correu electrònic on
realitzar les comunicacions i notificacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM i el telèfon mòbil per rebre els avisos de
posada a disposició de les notificacions, ambdós degudament emplenats i en annex a aquesta declaració,.
b) Autoritza al CTTI a obtenir directament dels òrgans administratius competents les dades o documents registrals que es
requereixin.
c) Autoritza l’accés als Registres següents, en el cas d’estar inscrita i que les dades que hi consten són vigents:
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI).
En el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades (ROLECE).
d) Que l’empresa a la que represento compleix la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i es compromet a
realitzar les activitats pròpies i inherents a la coordinació d’activitats empresarials necessàries per a l’execució del contracte.
e) Declara que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les
incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa del fur propi.

08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
Pàgina 31 de 85

Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació

FORMULARI DE DADES DE L’EMPRESA
Núm. de l’expedient de contractació:

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
Bústia electrònica
Telèfon mòbil
(per avisar via SMS de la posada a disposició de les notificacions)
Nom i cognoms interlocutor
DADES DE L’EMPRESA
Denominació social
Nom comercial
NIF
Domicili social (Adreça, població i CP)
Adreça d’Internet
DADES DELS REPRESENTANTS O APODERATS
Nom i cognoms
NIF
Dades del document on consta l’atorgament de facultats (escriptura pública notarial, etc,...)
Data del document
Termini de vigència de les facultats
Núm. de protocol
Notari
Col·legi notari
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1.b. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE GRUP EMPRESARIAL
Núm. de l’expedient de contractació:
Empresa: (indicar nom complet)
El/la senyor/a _______________________, amb DNI_________

DECLARO sota la meva responsabilitat que l’empresa:

NO conforma grup empresarial.

SÍ, conforma grup empresarial, segons allò previst en l’article 42 del Codi de Comerç.
El Grup es denomina (indicar nom complet) i el conformen les entitats següents:

1.______
2.______
(etc.)
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1.c. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE LES DONES I ELS HOMES

Núm. de l’expedient de contractació:

Empresa: (indicar nom complet)
El/la senyor/a _______________________, amb DNI____________

DECLARO sota la meva responsabilitat que l’empresa a la que represento:

NO té un nombre de treballadors superior a 250 treballadors/es
SI disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
NO disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

SÍ té un nombre de treballadors superior a 250 treballadors/es i disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els
homes.
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1.d. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA EN MATÈRIA D’INTEGRACIÓ SOCIAL DE
DISCAPACITATS
Núm. de l’expedient de contractació:

Empresa: (indicar nom complet)
El/la senyor/a _______________________, amb DNI____________

DECLARO sota la meva responsabilitat que l’empresa que represento:

Té un nombre de treballadors fixos inferior a 50 treballadors/es
Té un nombre de treballadors fixos igual o superior a 50 treballadors/es
Està integrada per un nombre de treballadors discapacitats no inferior al 2 % de tal manera que el número global de
treballadors fixos en plantilla és de ................................. dels quals ................................. (indicar també el número) són
treballadors amb discapacitat.
Ha obtingut la declaració d’excepcionalitat prevista a l’article 1 del Reial decret 364/2005 de 8 d’abril, pel qual es regula el
compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat (de la qual
trameto una còpia adjunta) i que ha adoptat les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial Decret esmentat
següents:

1.______
2.______
(etc.)
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1.e. DECLARACIÓ RESPONSABLE PER EMPRESES LICITADORES QUE CONCORRIN EN UNIONS D’EMPRESES
TEMPORALS (UTE)
Núm. de l’expedient de contractació:

Empresa: (indicar nom complet)
El/la senyor/a _______________________, amb DNI____________

DECLARO sota la meva responsabilitat que l’empresa:

NO es presenta en Unió temporal d’empreses (UTE).
SI, es presenta en Unió temporal d’empreses (UTE). Per tant, assumeix el compromís de constituir-se formalment en unió
temporal en cas de resultar adjudicatària del contracte, amb les dades següents:

Nom empresa

Percentatge de participació (%)

La persona representant de la UTE serà _____ (indicar nom complet).
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1.f. DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPROMÍS D’ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENTS
Núm. de l’expedient de contractació:

Empresa: (indicar nom complet)
El/la senyor/a _______________________, amb DNI____________

DECLARO sota la meva responsabilitat que l’empresa a la que represento :

Es compromet a l’adquisició de l’equipament inventariat a l’annex 7 del PCAP, valorat en 1.844.35,92 euros, IVA no inclòs,

que és propietat del proveïdor UTE Telefónica de España, S.A.U. – Telefónica Móviles España, S.A.U , que actualment
presta el servei sota el contracte CCPP/11/4/C2, equipaments que es consideren imprescindibles per a la correcta
execució del servei.
L’adquisició efectiva dels equips de l’apartat anterior es durà a terme durant la fase de transició del servei en els termes
establerts al PPTP
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ANNEX 2: DESGLOSSAMENT PREUS UNITARIS (PREU X QUANTITAT)

2.1. PREU x QUANTITAT LOT 1 - Preus unitaris màxims corresponents als Serveis de telefonía fixa, videoconferencia i xarxa intel·ligent

ID servei

Família

Subfamília

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Extensions

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Extensions

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Extensions

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Extensions

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Extensions

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Extensions

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Extensions

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Extensions

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Extensions

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Extensions

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Extensions

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Extensions

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Extensions

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Extensions

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Extensions

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Funcionalitats

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Funcionalitats

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Funcionalitats

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Funcionalitats

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Funcionalitats

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Funcionalitats

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Funcionalitats

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Funcionalitats

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Terminals i accessoris

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Concepte tarifari
Extensió bàsica
estàndard
Extensió avançada
estàndard

Tipus

Unitat
Tarifària

Preu
unitari
màxim

Volum
estimat

P x Q estimat
anual

Quota mensual

Unitat

5,30 €

30.427

1.935.157,20 €

Quota mensual

Unitat

7,60 €

6.731

613.867,20 €

Extensió bàsica crítica
Extensió avançada
crítica
Extensió bàsica molt
crítica
Extensió avançada
molt crítica
Extensió bàsica
estàndard Interior
Extensió avançada
estàndard Interior
Extensió bàsica crítica
Interior
Extensió avançada
crítica Interior
Extensió bàsica crítica
Internacional
Extensió avançada
crítica Internacional
Extensió softphone per
a mòbil
Extensió softphone per
a ordinador
Extensió operadora
sobre PC
Número públic
addicional
Missatgeria vocal
addicional

Quota mensual

Unitat

6,35 €

15.610

1.189.482,00 €

Quota mensual

Unitat

8,00 €

8.098

777.408,00 €

Unitat

7,00 €

355

29.820,00 €

Unitat

8,50 €

41

4.182,00 €

Quota mensual

Unitat

7,20 €

333

28.771,20 €

Quota mensual

Unitat

9,50 €

62

7.068,00 €

Quota mensual

Unitat

8,25 €

10.138

1.003.662,00 €

Quota mensual

Unitat

9,90 €

2.296

272.764,80 €

Quota mensual

Unitat

6,35 €

23

1.752,60 €

Quota mensual

Unitat

8,00 €

141

13.536,00 €

Unitat

2,30 €

6

165,60 €

Unitat

1,90 €

9

205,20 €

Quota mensual

Unitat

50,00 €

103

61.800,00 €

Quota mensual

Unitat

0,00 €

41.852

0,00 €

Quota mensual

Unitat

0,77 €

545

5.035,80 €

Operadora automàtica
Agent de centre de
gestió de trucades
(ACD o Call Center)

Quota mensual

Unitat

52,53 €

172

108.421,92 €

Quota mensual

Unitat

21,63 €

296

76.829,76 €

Gravació trucades
Gravació trucades
Interior

Quota mensual

Unitat

21,63 €

289

75.012,84 €

Quota mensual

Unitat

30,71 €

3.227

1.189.214,04 €

Mobilitat d'extensió
Usuari missatgeria
instantània

Quota mensual

Unitat

1,05 €

403

5.077,80 €

Unitat

1,00 €

0

0,00 €

Quota mensual

Unitat

2,10 €

362

9.122,40 €

Terminals i accessoris

Terminal sense fils
Terminal
d'audioconferència

Quota mensual

Unitat

8,34 €

46

4.603,68 €

Terminals i accessoris

Auricular amb fils

Quota mensual

Unitat

1,24 €

832

12.380,16 €

Quota mensual
Quota mensual

Quota mensual
Quota mensual

Quota mensual
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Unitat
Tarifària

Preu
unitari
màxim

Volum
estimat

P x Q estimat
anual

ID servei

Família

Subfamília

Concepte tarifari

Tipus

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Terminals i accessoris

Quota mensual

Unitat

3,09 €

973

36.078,84 €

Servei integral de veu

Servei integral de veu

Terminals i accessoris

Quota mensual

Unitat

2,75 €

0

0,00 €

Servei integral de veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu

Servei integral de veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu

Terminals i accessoris

Auricular sense fils
Mòdul de tecles
addicional
Manteniment caixes
Integradores Interior

Unitat

8,54 €

184

18.856,32 €

Línies

Línia analògica

Quota mensual

Unitat

12,58 €

10.261

1.549.000,56 €

Línies

Accés bàsic XDSI

Quota mensual

Unitat

19,58 €

3.219

756.336,24 €

Línies

Accés primari XDSI

Quota mensual

Unitat

347,00 €

113

470.532,00 €

Línies

Quota mensual

Unitat

5,00 €

140

8.400,00 €

Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu

Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu

Canal IP
Alta línia analògica
ocasional amb PTR i
instal·lació
Línia analògica
ocasional
Alta accés bàsic
ocasional

Quota única

Unitat

119,54 €

0

0,00 €

Quota mensual

Unitat

11,93 €

0

0,00 €

Quota única

Unitat

199,20 €

38

7.569,60 €

Accés bàsic ocasional
Número públic
addicional
Desviament automàtic
en incidència

Quota mensual

Unitat

24,27 €

38

11.067,12 €

Quota mensual

Unitat

0,00 €

27.486

0,00 €

Quota mensual

Unitat

2,00 €

3

72,00 €

Alta terminal analògic
Manteniment terminal
analògic
TR1 mixt analògic i
equip XDSI

Quota única

Unitat

29,88 €

0

0,00 €

Quota mensual

Unitat

2,10 €

93

2.343,60 €

Quota mensual

Unitat

3,72 €

62

2.767,68 €

Bus passiu tipus 1

Quota única

Unitat

24,94 €

25

623,50 €

Bus passiu tipus 2

Quota única

Unitat

62,35 €

25

1.558,75 €

Bus passiu tipus 3
Trucades fix - fix
internes
Trucades fix - fix
Catalunya
Trucades fix - fix
interprovincials
Trucades
internacionals
Trucades xarxa
intel·ligent i números
especials gratuïts
Trucades xarxa
intel·ligent i números
especials
Trucades fix - mòbil
internes
Trucades fix - mòbil
externes
Terminal propietat de
client

Quota única

Unitat

158,49 €

25

3.962,25 €

Consum

Minut

0,0000 €

9.688.380

0,0000 €

Consum

Minut

0,0093 € 19.627.416

182.534,9688 €

Consum

Minut

0,0119 €

2.357.868

28.058,6292 €

Consum

Minut

0,0689 €

238.620

16.440,9180 €

Consum

Minut

0,0000 €

1.601.748

0,0000 €

Consum

Minut

0,1401 €

1.679.952

235.361,2752 €

Consum

Minut

0,0000 €

835.104

0,0000 €

Consum

Minut

0,0225 € 15.871.839

357.116,3775 €

Línies ocasionals
Línies ocasionals
Línies ocasionals
Línies ocasionals
Funcionalitats
Funcionalitats
Terminals i accessoris
Terminals i accessoris
Terminals i accessoris
Terminals i accessoris
ocasionals
Terminals i accessoris
ocasionals
Terminals i accessoris
ocasionals
Trànsit de veu i dades
Trànsit de veu i dades
Trànsit de veu i dades
Trànsit de veu i dades

Servei connectivitat de Servei connectivitat de
veu
veu
Trànsit de veu i dades
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei
videoconferència

Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei connectivitat de
veu
Servei
videoconferència

Trànsit de veu i dades
Trànsit de veu i dades
Trànsit de veu i dades
Perfils

Quota mensual

Quota mensual

Unitat

49,00 €

552

324.576,00 €
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ID servei

Família

Subfamília

Servei
videoconferència
Servei
videoconferència
Servei
videoconferència

Servei
videoconferència
Servei
videoconferència
Servei
videoconferència

Servei
videoconferència

Servei
videoconferència

Perfils

Servei
videoconferència

Servei
videoconferència

Perfils

Servei
videoconferència

Servei
videoconferència

Perfils

Servei
videoconferència

Servei
videoconferència

Perfils

Servei
videoconferència
Servei
videoconferència
Servei
videoconferència
Servei
videoconferència
Servei
videoconferència
Servei
videoconferència
Servei
videoconferència
Servei
videoconferència
Servei
videoconferència
Servei xarxa
intel·ligent
Servei xarxa
intel·ligent
Servei xarxa
intel·ligent
Servei xarxa
intel·ligent

Servei
videoconferència
Servei
videoconferència
Servei
videoconferència
Servei
videoconferència
Servei
videoconferència
Servei
videoconferència
Servei
videoconferència
Servei
videoconferència
Servei
videoconferència
Servei xarxa
intel·ligent
Servei xarxa
intel·ligent
Servei xarxa
intel·ligent
Servei xarxa
intel·ligent

Servei xarxa
intel·ligent

Servei xarxa
intel·ligent

Trànsit de veu i dades

Servei xarxa
intel·ligent

Servei xarxa
intel·ligent

Trànsit de veu i dades

Servei xarxa
intel·ligent

Servei xarxa
intel·ligent

Trànsit de veu i dades

Servei xarxa
intel·ligent

Servei xarxa
intel·ligent

Trànsit de veu i dades

Concepte tarifari
Videoconferència
personal
Videoconferència de
sala
Videoconferència sala
A/V
Manteniment de
terminal personal
propietat del client
Manteniment de
terminal de sala
propietat del client
Videoconferència de
sala en seu a
l'estranger
Manteniment de
terminal de sala
propietat del client en
seu a l'estranger
Llicència multipunt per
videoconferència de
sala i sala A/V
Pantalla
videoconferència
Moble suport
videoconferència

Tipus

Unitat
Tarifària

Preu
unitari
màxim

Volum
estimat

P x Q estimat
anual

Quota mensual

Unitat

173,81 €

80

166.857,60 €

Quota mensual

Unitat

197,51 €

310

734.737,20 €

Quota mensual

Unitat

296,27 €

1

3.555,24 €

Quota mensual

Unitat

139,05 €

0

0,00 €

Quota mensual

Unitat

158,01 €

3

5.688,36 €

Quota mensual

Unitat

325,79 €

2

7.818,96 €

Quota mensual

Unitat

159,77 €

1

1.917,24 €

Unitat

43,67 €

0

0,00 €

Quota mensual

Unitat

11,85 €

79

11.233,80 €

Quota mensual

Unitat

11,85 €

53

7.536,60 €

Unitat

11,85 €

13

1.848,60 €

Terminals i accessoris

Càmera de documents Quota mensual
Micròfon de sala
addicional
Quota mensual

Unitat

14,70 €

1

176,40 €

Terminals i accessoris

Micròfon de sostre

Quota mensual

Unitat

14,88 €

0

0,00 €

Terminals i accessoris

Càmera FHD PTZ
Altaveus HIFI
autoamplificats
Panell tàctil de
comandament
Número de xarxa
intel·ligent
Trucades a número
900 àmbit Provincial
Trucades a número
900 àmbit Estatal
Trucades a número
900 àmbit Mòbil
Trucades a número
901 nivell 1 àmbit
Provincial
Trucades a número
901 nivell 1 àmbit
Estatal
Trucades a número
901 nivell 1 àmbit
Mòbil
Trucades a número
901 nivell 2 àmbit
Provincial

Quota mensual

Unitat

74,40 €

0

0,00 €

Quota mensual

Unitat

7,44 €

2

178,56 €

Unitat

60,17 €

2

1.444,08 €

Quota mensual

Unitat

14,00 €

43

7.224,00 €

Consum

Minut

0,1320 €

136.836

18.062,3520 €

Consum

Minut

0,1320 €

81.024

10.695,1680 €

Consum

Minut

0,1320 €

141.972

18.740,3040 €

Consum

Minut

0,0000 €

600

0,0000 €

Consum

Minut

0,0404 €

24

0,9696 €

Consum

Minut

0,0404 €

144

5,8176 €

Consum

Minut

0,0202 €

0

0,0000 €

Perfils
Perfils
Perfils

Funcionalitats
Terminals i accessoris
Terminals i accessoris
Terminals i accessoris

Terminals i accessoris
Terminals i accessoris
Línies
Trànsit de veu i dades
Trànsit de veu i dades
Trànsit de veu i dades

Quota mensual

Quota mensual
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ID servei

Família

Subfamília

Servei xarxa
intel·ligent

Servei xarxa
intel·ligent

Servei xarxa
intel·ligent
Servei xarxa
intel·ligent
Servei xarxa
intel·ligent
Servei manteniment
de centraletes i
telèfons d'ús públic
Servei manteniment
de centraletes i
telèfons d'ús públic
Servei manteniment
de centraletes i
telèfons d'ús públic
Servei manteniment
de centraletes i
telèfons d'ús públic
Servei
multiconferència de
veu i vídeo
Servei
multiconferència de
veu i vídeo
Suport de consultoria i
projectes de serveis
Suport de consultoria i
projectes de serveis
Suport de consultoria i
projectes de serveis

Servei xarxa
intel·ligent
Servei xarxa
intel·ligent
Servei xarxa
intel·ligent

Suport de consultoria i
projectes de serveis

Suport de consultoria i
projectes de serveis

Suport a la realització
de projectes

Suport de consultoria i
projectes de serveis

Suport de consultoria i
projectes de serveis

Suport a la realització
de projectes

Concepte tarifari

Unitat
Tarifària

Tipus

Preu
unitari
màxim

Volum
estimat

P x Q estimat
anual

Trànsit de veu i dades

Trucades a número
901 nivell 2 àmbit
Estatal
Trucades a número
901 nivell 2 àmbit
Mòbil
Trucades a número
902
Retribució trucades a
número 807 nivell 3

Servei manteniment
de centraletes

Extensions

Manteniment
d'extensió

Quota mensual

Unitat

0,62 €

3.623

26.955,12 €

Servei manteniment
de centraletes

Extensions

Gestió i manteniment
d'extensió - remot

Quota mensual

Unitat

1,24 €

3.102

46.157,76 €

Servei manteniment
de centraletes

Extensions

Quota mensual

Unitat

1,85 €

61

1.354,20 €

Quota mensual

Unitat

15,00 €

164

29.520,00 €

Quota mensual

Unitat

44,65 €

54

28.933,20 €

Quota mensual

Unitat

78,24 €

16

15.022,08 €

Quota única

Hora

60,00 €

1.400

84.000,00 €

Quota única

Hora

90,00 €

900

81.000,00 €

Quota única

Unitat

30,00 €

0

0,00 €

Quota única

Hora

60,00 €

300

18.000,00 €

Quota única

Hora

90,00 €

60

5.400,00 €

Preu valoració serveis amb preus unitaris

12.770.400,00 €

Servei telèfon d'ús
públic
Servei
multiconferència de
veu i vídeo
Servei
multiconferència de
veu i vídeo
Suport de consultoria i
projectes de serveis
Suport de consultoria i
projectes de serveis
Suport de consultoria i
projectes de serveis

Trànsit de veu i dades

Trànsit de veu i dades
Trànsit de veu i dades

Terminals i accessoris

Gestió i manteniment
d'extensió - presencial
Manteniment
estàndard de telèfon
ús públic

Perfils

Multiconferència de
veu

Perfils
Suport de consultoria i
projectes de serveis
Suport de consultoria i
projectes de serveis
Suport de consultoria i
projectes de serveis

Multiconferència de
veu i vídeo
Perfil tècnic o
consultor junior
Perfil tècnic expert o
consultor sènior
Punt de cablatge
Suport presencial a
actuacions en horari
laboral
Suport presencial a
actuacions fora horari
laboral

Consum

Minut

0,0450 €

0

0,0000 €

Consum

Minut

0,0450 €

0

0,0000 €

Consum
Retribució
consum

Minut

0,0000 €

488.448

0,0000 €

Minut

0,8970 €

2.520

-2.260,4400 €
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2.2. PREU x QUANTITAT LOT 2 - Preus unitaris màxims corresponents als Serveis de numeració especial
ID servei

Família

Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial

Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial

Servei de numeració
especial

Servei de numeració
especial

Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial

Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial

Servei de numeració
especial

Servei de numeració
especial

Trànsit de veu

Servei de numeració
especial

Servei de numeració
especial

Trànsit de veu

Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial

Servei de numeració
especial
Servei de numeració
especial

Servei de numeració
especial

Servei de numeració
especial

Suport a la realització
de projectes

Servei de numeració
especial

Servei de numeració
especial

Suport a la realització
de projectes

Unitat
Tarifària

Preu
unitari
màxim

Volum
estimat

P x Q estimat
anual

Subfamília

Concepte tarifari

Tipus

Línies

Línia analògica

Quota mensual

Unitat

12,00 €

200

28.800,00

Línies

Quota mensual

Unitat

335,00 €

41

164.820,00

Quota mensual

Unitat

335,00 €

0

0,00

Quota mensual

Unitat

12,0000 €

0

0,00

Quota mensual

Unitat

12,0000 €

0

0,00

Funcionalitats

Accés primari XDSI
Enllaç troncal IP (pack
30 canals)
Línia individual IP amb
terminal
Línia mòbil amb
terminal
Número públic
addicional

Quota mensual

Unitat

0,0100 €

1.145

137,40

Terminals i accessoris

Auricular amb fils

Quota mensual

Unitat

1,2400 €

0

0,00

Terminals i accessoris

Auricular sense fils
Trucades fix - fix
internes
Trucades fix - fix
Catalunya
Trucades fix - fix
interprovincials
Trucades
internacionals
Trucades xarxa
intel·ligent i números
especials
Trucades xarxa
intel·ligent i números
especials gratuïtes
Trucades fix - mòbil
internes
Trucades fix - mòbil
externes
Número de xarxa
intel·ligent
Trucades rebudes a
número 900 àmbit
provincial
Trucades rebudes a
número 900 àmbit
estatal
Trucades rebudes a
número 900 àmbit
mòbil
Trucades rebudes a
número 902
Suport presencial a
actuacions en horari
laboral
Suport presencial a
actuacions fora horari
laboral

Quota mensual

Unitat

3,0900 €

0

0,00

Consum

Minut

0,0000 €

489.168

0,00

Consum

Minut

0,0145 €

513.780

7.449,81

Consum

Minut

0,0120 €

49.908

598,90

Consum

Minut

0,0800 €

6.552

524,16

Consum

Minut

0,11 €

29.412

3.214,73

Consum

Minut

0,0000 €

41556

0,00

Consum

Minut

0,0000 €

68952

0,00

Consum

Minut

0,0620 €

423312

26.245,34

Quota mensual

Unitat

22,50 €

69

18.630,00

Consum

Minut

0,13 €

700860

92.513,52

Consum

Minut

0,13 €

20664

2.727,65

Consum

Minut

0,13 €

1914426

252.704,23

Consum

Minut

0,00 €

294048

0,00

Quota única

Hora

60,00 €

5

300,00

Quota única

Hora

90,00 €

5

450,00

Línies
Línies
Línies

Trànsit de veu
Trànsit de veu
Trànsit de veu
Trànsit de veu

Trànsit de veu

Trànsit de veu
Trànsit de veu
Trànsit de veu
Línies

Trànsit de veu
Trànsit de veu
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ID servei

Família

Subfamília

Concepte tarifari

Tipus

Unitat
Tarifària

Preu
unitari
màxim

Volum
estimat

Preu valoració dels serveis amb preus unitaris

P x Q estimat
anual
599.115,74 €
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2.3. PREU x QUANTITAT LOT 3 - Preus unitaris màxims corresponents als Serveis de mobilitat
ID servei

Família

Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional

Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional

Servei mòbil
professional

Servei mòbil
professional

Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional

Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional

Servei mòbil

Servei mòbil

Subfamília

Concepte tarifari

Perfils

Perfil individual

Perfils

Perfil bàsic

Perfils

Tipus
Quota mensual

Unitat
Tarifària

Preu
unitari
màxim

Volum
estimat

P x Q estimat
anual

Unitat

0,00 €

1.763

0,00 €

Quota mensual

Unitat

1,00 €

6.430

77.160,00 €

Perfil estàndard
Perfil estàndard sense
dispositiu

Quota mensual

Unitat

7,50 €

11.111

999.990,00 €

Quota mensual

Unitat

3,50 €

0

0,00 €

Perfil avançat
Perfil avançat sense
dispositiu

Quota mensual

Unitat

13,50 €

3.497

566.514,00 €

Quota mensual

Unitat

6,00 €

0

0,00 €

Quota mensual

Unitat

21,00 €

5.034

1.268.568,00 €

Perfils

Perfil prèmium
Perfil prèmium sense
dispositiu

Quota mensual

Unitat

10,00 €

0

0,00 €

Perfils

Perfil dades 1

Quota mensual

Unitat

10,00 €

5.103

612.360,00 €

Perfils

Perfil dades 2

Quota mensual

Unitat

31,50 €

340

128.520,00 €

Unitat

20,00 €

15

3.600,00 €

Unitat

3,00 €

396

14.256,00 €

Minut

0,00 €

750.300

0,00 €

Minut

0,01 €

686.292

6.657,03 €

Minut

0,00 €

1.805.484

0,00 €

Minut

0,0195 €

2.419.500

47.180,25 €

Minut

0,0000 €

2.151.084

0,00 €

Minut

0,0702 €

23.808

1.671,32 €

Minut

0,3900 €

86.640

33.789,60 €

Minut

0,0000 €

6.468

0,00 €

Minut

2,3200 €

36.480

84.633,60 €

Minut

1,6600 €

19.236

31.931,76 €

Perfils
Perfils
Perfils
Perfils

Perfils
Funcionalitats
Trànsit de veu i dades
Trànsit de veu i dades
Trànsit de veu i dades
Trànsit de veu i dades
Trànsit de veu i dades
Trànsit de veu i dades

Trànsit de veu i dades

Trànsit de veu i dades
Trànsit de veu i dades
Trànsit de veu i dades

Quota mensual
Perfil satèl·lit
Adreça IP pública
estàtica
Quota mensual
Trucades mòbil - fix
Consum
internes
Trucades mòbil - fix
Consum
externes
Trucades mòbil - mòbil
Consum
internes
Trucades mòbil - mòbil
Consum
externes
Trucades mòbil - mòbil
Consum
xarxa adjudicatari
Trucades
Consum
internacionals
Trucades xarxa
intel·ligent i números
Consum
especials
Trucades xarxa
intel·ligent i números
Consum
especials gratuïts
Trucades roaming
Consum
enviat
Trucades roaming
Consum
rebut
Missatges
Missatges
internacionals

Consum

Missatge

0,0000 €

493.764

0,00 €

Consum

Missatge

0,4800 €

2.220

1.065,60 €

Consum

Missatge

1,0000 €

2.352

2.352,00 €

Trànsit de veu i dades

Missatges en roaming
Consum dades sense
abonament

82.296

4.114,80 €

Ampliació

MB
MB

0,0500 €

Trànsit de veu i dades

Consum
Consum

3,5000 €

1.000

3.500,00 €

Trànsit de veu i dades
Trànsit de veu i dades
Trànsit de veu i dades
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ID servei

Família

Subfamília

professional

professional

Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional

Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional

Servei mòbil
professional

Servei mòbil
professional

Trànsit de veu i dades

Servei mòbil
professional

Servei mòbil
professional

Trànsit de veu i dades

Abonament dades 1
en roaming global
Abonament dades 2
en roaming global
Consum dades fora
abonament en
roaming global
Consum dades sense
abonament en
roaming

Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional

Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional

Trànsit de veu i dades

Paquet de consum
satèl·lit

Trànsit de veu i dades
Trànsit de veu i dades

Terminals i accessoris
Terminals i accessoris

Volum
estimat

P x Q estimat
anual

Terminal perfil bàsic
Terminal perfil
estàndard

Quota mensual

Unitat

150,0000
€

52

93.600,00 €

Quota mensual

Unitat

60,00 €

96

69.120,00 €

Consum

MB

1,00 €

70.380

70.380,00 €

Consum

MB

1,0000 €

84.420

84.420,00 €

Consum

Unitat

20,0000 €

0

0,00 €

Unitat

2,5000 €

123

3.690,00 €

Unitat

5,00 €

104

6.240,00 €

Unitat

10,00 €

69

8.280,00 €

Unitat

20,00 €

199

47.760,00 €

Unitat

25,00 €

125

37.500,00 €

Unitat

30,00 €

125

45.000,00 €

Unitat

37,50 €

50

22.500,00 €

Unitat

45,00 €

50

27.000,00 €

Unitat

20,00 €

0

0,00 €

Quota única

Unitat

20,00 €

200

4.000,00 €

Quota mensual
Quota mensual

Terminals i accessoris

Terminal dades router

Quota única

Unitat

170,00 €

4

680,00 €

Terminals i accessoris

Terminal satèl·lit
Accessori Carregador
paret / cotxe

Quota única

Unitat

1.000,00 €

0

0,00 €

Servei mòbil
professional

Servei mòbil
professional

Terminals i accessoris

Servei mòbil
professional

Servei mòbil
professional

Terminals i accessoris

Servei mòbil
professional

Servei mòbil
professional

Terminals i accessoris

Servei mòbil
professional

Servei mòbil
professional

Terminals i accessoris

Servei mòbil
professional

Servei mòbil
professional

Terminals i accessoris

Servei mòbil
professional

Servei mòbil
professional

Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional

Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional

Servei mòbil
professional

Preu
unitari
màxim

Terminals i accessoris

Terminals i accessoris

Servei mòbil
professional

Unitat
Tarifària

Terminal perfil
avançat
Terminal perfil
prèmium
Terminal Samsung
S8 o similar
Terminal Apple
iPhone 8 o similar
Terminal Samsung
S9 o similar
Terminal Apple
iPhone X o similar
Terminal tauleta
Samsung Galaxy Tab
Active o similar
Terminal dades USB
/ MIFI

Servei mòbil
professional

Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional

Tipus

abonament de
dades

Servei mòbil
professional

Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional
Servei mòbil
professional

Concepte tarifari

Terminals i accessoris

Quota mensual
Quota mensual
Quota mensual
Quota mensual
Quota mensual
Quota mensual

Quota mensual

Quota única

Unitat

28,00 €

412

11.536,00 €

Accessori Cable de
Terminals i accessoris connexió a PC

Quota única

Unitat

13,00 €

67

871,00 €

Terminals i accessoris

Accessori Auricular

Quota única

Unitat

12,00 €

3

36,00 €

Terminals i accessoris

Accessori Bateria
Accessori Funda i
protector pantalla

Quota única

Unitat

25,00 €

133

3.325,00 €

Quota única

Unitat

25,00 €

10

250,00 €

Préstec terminal
Terminals i accessoris estàndard / avançat Quota única

Unitat

200,00 €

1

200,00 €

Terminals i accessoris

Terminals i accessoris
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ID servei

Família

Subfamília

Concepte tarifari

Tipus

Unitat
Tarifària

Preu
unitari
màxim

Volum
estimat

P x Q estimat
anual

/ prèmium
Servei mòbil
professional
Servei de flotes mòbils
M2M
Servei de flotes mòbils
M2M
Servei de flotes mòbils
M2M
Servei de flotes mòbils
M2M
Servei de flotes mòbils
M2M
Servei de flotes mòbils
M2M

Servei mòbil
professional
Servei de flotes mòbils
M2M
Servei de flotes mòbils
M2M
Servei de flotes mòbils
M2M
Servei de flotes mòbils
M2M
Servei de flotes mòbils
M2M
Servei de flotes mòbils
M2M

Gestió de dispositius

Manteniment i
llicències MDM Interior Quota mensual

Unitat

0,38 €

1.300

5.928,00 €

Perfils

Perfil M2M 1

Quota mensual

Unitat

3,00 €

500

18.000,00 €

Perfils

Perfil M2M 2
Consum de dades
M2M en excés

Quota mensual

Unitat

50,00 €

100

60.000,00 €

Consum

MB

0,02 €

0

0,00 €

Consum

Minut

0,2500 €

0

0,00 €

Trànsit de veu i dades

Trucades sortints M2M
Trucades entrants
M2M

Consum

Minut

0,0400 €

0

0,00 €

Trànsit de veu i dades

Missatges M2M

Consum

Missatge

0,0600 €

0

0,00 €

Unitat

6,5000 €

1.351

105.378,00 €

Unitat

9,00 €

242

26.136,00 €

Trànsit de veu i dades
Trànsit de veu i dades

Servei mòbil de seus

Servei mòbil de seus

Perfils

Servei mòbil de seus

Servei mòbil de seus

Perfils

Servei mòbil de seus

Servei mòbil de seus

Perfils

Servei mòbil de seus

Servei mòbil de seus

Quota mensual

Unitat

170,00 €

17

34.680,00 €

Perfils

Extensió mòbil
Enllaç mòbil de
centraleta
Quota mensual
Enllaç primari mòbil de
centraleta
Quota mensual
Número de xarxa
intel·ligent
Quota mensual

Unitat

14,00 €

0

0,00 €

Servei gravació de
trucades entrants i
sortints

Unitat

150,00 €

61

109.800,00 €

Unitat

95,00 €

20

1.900,00 €

Minut

0,0000 €

92.916

0,00 €

Minut

0,0097 €

6.287

60,98 €

Minut

0,0000 €

2.346.084

0,00 €

Minut

0,0195 €

4.549.488

88.715,02 €

Minut

0,0000 €

2.795.172

0,00 €

Minut

0,0702 €

288

20,22 €

Minut

0,3900 €

708

276,12 €

Minut

0,0000 €

636

0,00 €

Consum

Missatge

0,0000 €

18.780

0,00 €

Consum

Missatge

0,4800 €

0

0,00 €

Consum

Minut

0,1320 €

0

0,00 €

Consum

Minut

0,0450 €

0

0,00 €

Consum

Minut

0,0000 €

0

0,00 €

Servei mòbil de seus

Servei mòbil de seus

Funcionalitats

Servei mòbil de seus

Servei mòbil de seus

Terminals i accessoris

Servei mòbil de seus

Servei mòbil de seus

Trànsit de veu i dades

Servei mòbil de seus

Servei mòbil de seus

Trànsit de veu i dades

Servei mòbil de seus

Servei mòbil de seus

Trànsit de veu i dades

Servei mòbil de seus

Servei mòbil de seus

Trànsit de veu i dades

Servei mòbil de seus

Servei mòbil de seus

Trànsit de veu i dades

Servei mòbil de seus

Servei mòbil de seus

Trànsit de veu i dades

Servei mòbil de seus

Servei mòbil de seus

Trànsit de veu i dades

Servei mòbil de seus

Servei mòbil de seus

Trànsit de veu i dades

Servei mòbil de seus

Servei mòbil de seus

Trànsit de veu i dades

Servei mòbil de seus

Servei mòbil de seus

Trànsit de veu i dades

Missatges
Missatges
internacionals

Trànsit de veu i
dades
Trànsit de veu i
dades
Trànsit de veu i
dades

Trucades rebudes a
número 900
Trucades rebudes a
número 901
Trucades rebudes a
número 902

Servei mòbil de seus

Servei mòbil de seus

Servei mòbil de seus

Servei mòbil de seus

Servei mòbil de seus

Servei mòbil de seus

Quota mensual
Accessori auricular
sense fils
Quota única
Trucades mòbil - fix
Consum
internes
Trucades mòbil - fix
Consum
externes
Trucades mòbil - mòbil
Consum
internes
Trucades mòbil - mòbil
Consum
externes
Trucades mòbil - mòbil
Consum
xarxa adjudicatari
Trucades
Consum
internacionals
Trucades xarxa
intel·ligent i números
Consum
especials
Trucades xarxa
intel·ligent i números
Consum
especials gratuïts
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Concepte tarifari

Tipus

Unitat
Tarifària

Preu
unitari
màxim

Missatges enviats
Missatges
d'acusament de
rebuda

Consum

Missatge

0,0250 € 22.243.010

Consum

Missatge

0,0125 €

7.121.610

89.020,13 €

Missatges certificats

Consum

Missatge

0,49 €

600

294,00 €

Oficina tècnica de
mobilitat

Perfil tècnic o
consultor junior

Quota única

Hora

60,00 €

360

21.600,00 €

Oficina tècnica de
mobilitat

Perfil tècnic expert
o consultor sènior

Quota única

Hora

90,00 €

360

32.400,00 €

Suport a la realització
de projectes

Suport presencial a
configuració i traspàs
de dades

Quota única

Hora

40,00 €

240

9.600,00 €

Preu valoració dels serveis amb preus unitaris

5.584.135,68 €

ID servei

Família

Subfamília

Enviament massiu
SMS

Enviament massiu
SMS

Enviament massiu
SMS

Enviament massiu
SMS
Enviament massiu
SMS

Enviament massiu
SMS
Enviament massiu
SMS

Enviament massiu
SMS
Enviament massiu
SMS

Suport de
consultoria i
projectes
Suport de
consultoria i
projectes
Suport de
consultoria i
projectes

Suport de
consultoria i
projectes
Suport de
consultoria i
projectes
Suport de
consultoria i
projectes

Volum
estimat

P x Q estimat
anual
556.075,25 €
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ANNEX 3: CONTINGUTS PROPOSTES TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES (SOBRES B I C)
3.1. PROPOSTA TÈCNICA (SOBRE B) En el sobre B, els licitadors inclouran els documents referits als criteris d’adjudicació
avaluables a partir d’un judici de valor.

Lot 1-Telefonia fixa, videoconferència i xarxa intel·ligent
Les ofertes, inclosos els annexos, no excediran els 150 fulls a doble cara (300 pàgines). No seran valorats els fulls que excedeixin
aquesta limitació.
Les propostes s’estructuraran de la manera següent:
1. Resum executiu: Resum d’una extensió màxima de 10 pàgines que haurà de resumir els continguts més significatius de la
proposta, la planificació, els recursos i les propostes de valor per a la Generalitat.
2. Solució tècnica: En aquest punt, la proposta ha d’incloure:



La descripció, per a cada servei tecnològic, de les infraestructures a implantar, de les tasques a desenvolupar i dels
indicadors de productivitat que s’utilitzaran per analitzar la seva eficiència.
Descripció de les eines tècniques d’administració i monitorització dels serveis, tant les que proposi utilitzar el licitador i
com les que posi a disposició del CTTI.

Aquestes descripcions han d’adequar-se a les característiques tècniques i funcionals requerides dels serveis, i han de
considerar el pla d’evolució per adaptar els serveis a les millors pràctiques del mercat al llarg de la vida del contracte.
En concret, aquest apartat ha d’incloure:
a. Proposta d’infraestructura de xarxa i interconnexions: Els licitadors han de detallar el disseny de la infraestructura
i d’interconnexions per tal de alinear-les a la seva proposta de serveis.
3. Model de servei
a. Model organitzatiu i equip tècnic: Hauran de quedar clarament identificades tasques, perfils de l’equip que durà a
terme el contracte adjuntant els seus currículums vitae (CV), dimensionat dels equips humans dedicats a la
governança dels diferents serveis a prestar i les responsabilitats dels rols definits.
b. Model de gestió del servei: Es presentarà en aquest apartat la proposta del model de gestió operativa dels serveis, i
l’enfocament d’integració amb les eines de governança operativa del CTTI. Aquest model haurà d’incloure la
metodologia utilitzada per dur a terme el seguiment del contracte i dels serveis definits com a objecte del contracte.
4. Fases en la prestació del servei
a. Planificació de la transició del servei de veu: S’inclourà la planificació detallada de cadascuna de les fases que
conformen el Pla de Transició dels serveis.
b. Disseny de la fase de transició del servei i pla de gestió del canvi durant aquesta fase: S’haurà de presentar
l’organització proposada per a la fase de transició, específicament el dimensionament de recursos, els mecanismes de
gestió del canvi que assegurin la minimització de l’impacte de la transició en els usuaris, així com els aspectes del
disseny de la fase de transició del servei i els mecanismes que s’engegaran per garantir la continuïtat del servei i la
planificació detallada de cadascuna de les fases que conformen el Pla de Transició dels serveis.
c. Pla de Devolució: S’inclourà un pla de devolució del servei detallat, segons les condicions plantejades en el Plec de
Prescripcions Tècniques, que descrigui les obligacions i tasques que hauran de ser desenvolupades per cadascuna de
les parts en relació amb la devolució, i que inclogui els termes i condicions en què aquesta es realitzarà.
5. Innovació i evolució del servei
a. Proposta d’adaptació de la infraestructura de les seus amb línies analògiques: els licitadors hauran de proposar
el mètode de treball i la planificació per adaptar la infraestructura de les seus amb línies analògiques.
b. Proposta de projectes d’innovació amb noves tecnologies pel servei de telefonia fixa: els licitadors hauran
d’incloure una descripció detallada del projecte d’implantació de noves solucions tecnològiques que ajudin al
compliment dels requeriments tècnics i funcionals.
c. Proposta d’un projecte pilot de comunicacions unificades per a un col·lectiu reduït d’usuaris: els licitadors
hauran d’incloure una descripció detallada del projecte pilot per a la implantació de les comunicacions unificades.
d. Proposta d’integració de la plataforma de telefonia i videoconferència al servei de Skype 4 business del CTTI:
els licitadors hauran de detallar el disseny de la infraestructura per poder executar la integració de la plataforma de
telefonia i videoconferència al servei de Skype 4 business del CTTI.
6. Subcontractació
a. Pla de Subcontractació: El licitador inclourà un pla de subcontractació que descrigui els mecanismes per potenciar la
qualitat i capacitat de l’empresa subcontractada.
7. Annexos: S’adjuntaran tots els annexos sol·licitats o informació addicional que el licitador consideri rellevant.
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Lot 2 - Numeració especial
Les ofertes, inclosos els annexos, no excediran els 150 fulls a doble cara (300 pàgines). No seran valorats els fulls que excedeixin
aquesta limitació.
Les proposates s’estructuraran de la manera següent:
1. Resum executiu: Resum d’una extensió màxima de 10 pàgines que haurà de resumir els continguts més significatius de la
proposta, la planificació, els recursos i les propostes de valor per a la Generalitat.
2. Solució tècnica: En aquest punt, la proposta ha d’incloure:



La descripció, per a cada servei tecnològic, de les infraestructures a implantar, de les tasques a desenvolupar i dels
indicadors de productivitat que s’utilitzaran per analitzar la seva eficiència.
Descripció de les eines tècniques d’administració i monitorització dels serveis, tant les que proposi utilitzar el licitador i
com les que posi a disposició del CTTI.

Aquestes descripcions han d’adequar-se a les característiques tècniques i funcionals requerides dels serveis, i han de de
considerar el pla d’evolució per adaptar els serveis a les millors pràctiques del mercat al llarg de la vida del contracte.
En concret, aquest apartat ha d’incloure:
a. Proposta d’arquitectura d’accés els centres i estructura de la xarxa: S’haurà d’incloure una descripció detallada
del disseny de la configuració de l’arquitectura d’accés a cadascun dels centres dels diferents serveis a prestar, i
detallar el disseny de la configuració de la infraestructura, protocols d’encaminament de trucades i plans de
recuperació. Els licitadors descriuran amb detall la infraestructura de xarxa proposada (recorregut de la infraestructura,
centrals, nodes de xarxa, etc.) que permetin comprovar que són 100% redundants.
3. Model de servei
a. Model organitzatiu i equip tècnic: Hauran de quedar clarament identificades tasques, perfils de l’equip que durà a
terme el contracte adjuntant els seus currículums vitae (CV), dimensionat dels equips humans dedicats a la
governança dels diferents serveis a prestar i les responsabilitats dels rols definits.
b. Model de gestió del servei: Es presentarà en aquest apartat la proposta del model de gestió operativa dels serveis, i
l’enfocament d’integració amb les eines de governança operativa del CTTI. Aquest model haurà d’incloure la
metodologia utilitzada per dur a terme el seguiment del contracte i dels serveis definits com a objecte del contracte.
4. Fases en la prestació del servei
a. Planificació de la transició dels serveis de numeració especial: S’inclourà la planificació detallada de cadascuna
de les fases que conformen el Pla de Transició dels serveis.
b. Disseny de la fase de transició del servei i pla de gestió del canvi durant aquesta fase: S’haurà de presentar
l’organització proposada per a la fase de transició, específicament el dimensionament de recursos, els mecanismes de
gestió del canvi que assegurin la minimització de l’impacte de la transició en els usuaris, així com els aspectes del
disseny de la fase de transició del servei i els mecanismes que s’engegaran per garantir la continuïtat del servei i la
planificació detallada de cadascuna de les fases que conformen el Pla de Transició dels serveis.
c. Pla de Devolució: S’inclourà un pla de devolució del servei detallat, segons les condicions plantejades en el Plec de
Prescripcions Tècniques, que descrigui les obligacions i tasques que hauran de ser desenvolupades per cadascuna de
les parts en relació amb la devolució, i que inclogui els termes i condicions en què aquesta es realitzarà.
5. Innovació i evolució del servei
a. Proposta d’implantació de solucions innovadores per a les xarxes telefòniques XDSI tradicionals : els licitadors
hauran de proposar metodologies innovadores per tal de substituir les actuals xarxes telefòniques XDSI tradicionals
per tecnologia IP.
a. Proposta d’un projecte pilot per un servei de call center cloud: els licitadors hauran d’incloure una descripció
detallada del projecte pilot per a la implantació d’un servei de call center cloud.
6. Subcontractació
a. Pla de Subcontractació: El licitador inclourà un pla de subcontractació que descrigui els mecanismes per potenciar la
qualitat i capacitat de l’empresa subcontractada.
7. Annexos: S’adjuntaran tots els annexos sol·licitats o informació addicional que el licitador consideri rellevant.
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Lot 3 – Mobilitat
Les ofertes, inclosos els annexos, no excediran els 150 fulls a doble cara (300 pàgines). No seran valorats els fulls que excedeixin
aquesta limitació.
Les proposates s’estructuraran de la manera següent:
1. Resum executiu: Resum d’una extensió màxima de 10 pàgines que haurà de resumir els continguts més significatius de la
proposta, la planificació, els recursos i les propostes de valor per a la Generalitat.
2. Solució tècnica: En aquest punt, la proposta ha d’incloure:
 La descripció, per a cada servei tecnològic, de les infraestructures a implantar, de les tasques a desenvolupar i dels
indicadors de productivitat que s’utilitzaran per analitzar la seva eficiència.


Descripció de les eines tècniques d’administració i monitorització dels serveis, tant les que proposi utilitzar el licitador i
com les que posi a disposició del CTTI.

Aquestes descripcions han d’adequar-se a les característiques tècniques i funcionals requerides dels serveis, i han de de
considerar el pla d’evolució per adaptar els serveis a les millors pràctiques del mercat al llarg de la vida del contracte.
ATENCIÓ: El contingut de la solució tècnica no podrà fer referència a cap dels paràmetres que es valoren mitjançant criteris
automàtics, concretament la quantitat de MB inclosos als abonaments de dades, la proposta de tarifa plana de MB il·limitada, i
la proposta de roaming estatal o de tarifa plana en roaming.
En concret, aquest apartat ha d’incloure:
a. Proposta de cobertura i connectivitat de la xarxa: Els licitadors han de descriure i detallar el disseny de la
infraestructura, cobertura i connectivitat de la xarxa associada a la prestació dels serveis principals, per tal de alinearles a la seva proposta de serveis. El licitador haurà d’entregar la relació d’infraestructures per prestar els serveis, amb
el contingut mínim i format que es detalla al plec de prescripcions tècniques particulars, capítol II.3.
3. Model de servei
a. Model organitzatiu i equip tècnic: Hauran de quedar clarament identificades tasques, perfils de l’equip que durà a
terme el contracte adjuntant els seus currículums vitae (CV), dimensionat dels equips humans dedicats a la
governança dels diferents serveis a prestar i les responsabilitats dels rols definits.
b. Model de gestió del servei: Es presentarà en aquest apartat la proposta del model de gestió operativa dels serveis, i
l’enfocament d’integració amb les eines de governança operativa del CTTI. Aquest model haurà d’incloure la
metodologia utilitzada per dur a terme el seguiment del contracte i dels serveis definits com a objecte del contracte.
4. Fases en la prestació del servei
a. Planificació de la transició del servei de telefonia mòbil: S’inclourà la planificació detallada de cadascuna de les
fases que conformen el Pla de Transició dels serveis.
b. Disseny de la fase de transició del servei i pla de gestió del canvi durant aquesta fase: S’haurà de presentar
l’organització proposada per a la fase de transició, específicament el dimensionament de recursos, els mecanismes de
gestió del canvi que assegurin la minimització de l’impacte de la transició en els usuaris, així com els aspectes del
disseny de la fase de transició del servei i els mecanismes que s’engegaran per garantir la continuïtat del servei i la
planificació detallada de cadascuna de les fases que conformen el Pla de Transició dels serveis.
c. Pla de Devolució: S’inclourà un pla de devolució del servei detallat, segons les condicions plantejades en el Plec de
Prescripcions Tècniques, que descrigui les obligacions i tasques que hauran de ser desenvolupades per cadascuna de
les parts en relació amb la devolució, i que inclogui els termes i condicions en què aquesta es realitzarà.
5. Innovació i evolució del servei
a. Projectes d’innovació amb tecnologia 5G: els licitadors hauran d’incloure una descripció detallada dels projectes
d’innovació en tecnologies 5G en desenvolupament a Catalunya.
b. Infraestructura 5G per a experimentació: els licitadors hauran de detallar el disseny de la infraestructura i dels
equipaments que tindran disponible per poder executar projectes d’innovació pre 5G i 5G que es puguin realitzar a
l’Administració.
c. Finançament i execució de projectes R+D+I: els licitadors hauran de proposar un mínim de dos (2) projectes de
recerca i/o innovació sobre l’aplicabilitat de la tecnologia 5G, detallant la potencial aplicació segons les necessitats de
la Generalitat.
d. Proposta d’un projecte pilot de comunicacions unificades per a un col·lectiu reduït d’usuaris: els licitadors
hauran d’incloure una descripció detallada del projecte pilot per a la implantació de les comunicacions unificades.
6. Subcontractació
a. Pla de Subcontractació: El licitador inclourà un pla de subcontractació que descrigui els mecanismes per potenciar la
qualitat i capacitat de l’empresa subcontractada.
7. Annexos: S’adjuntaran tots els annexos sol·licitats o informació addicional que el licitador consideri rellevant.
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3.2. PROPOSTA ECONÒMICA (SOBRE C). En el sobre C, els licitadors inclouran els documents referits als criteris
d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules.
Lot 1-Telefonia fixa, videoconferència i xarxa intel·ligent
Condicions a complir per part dels licitadors:


El preu unitari ofert, per a cadascun dels serveis amb preus unitaris, no podrà ser superior al preu màxim unitari de referència.
No s’admetran ofertes que no compleixin aquest requisit.



El preu ofert no pot superar el preu màxim de licitació (sumatori de serveis amb preus unitaris mes serveis sota demanda). No
s’admetran ofertes que no compleixin aquest requisit.



Tots els imports hauran d’estar expressats en euros (€) sense IVA, amb 2 xifres decimals, llevat dels imports unitaris de
trucades (consums) que s’expressaran amb 4 xifres decimals.

Els continguts que s’hauran de presentar en el Sobre C són:
1. Oferta econòmica: Proposta econòmica per dur a terme tots el serveis requerits al contracte.
2. Millora d’ANS: Proposta de millora dels ANS subjectes a valoració, respecte els mínims especificats al plec de prescripcions
tècniques, i proposta de fins a 4 nous indicadors.
3. Infraestructura de videoconferència ubicada a Catalunya: Els licitadors hauran d’aportar la informació sobre la ubicació i
data de implantació, així com l’acreditació de que compleixen amb els requeriments tècnics i funcionals especificats al Plec de
Prescripcions Tècniques.
4. Descomptes per volum de consum: Propostes de percentatge de descompte que millorin el preu quan hi hagin variacions
(increments) igual o superior al 20% per volum de consum pels serveis de telefonia fixa, videoconferència i xarxa intel·ligent.
5. Mecanismes de mesura polítiques home-dona i formació


Els licitadors evidenciaran fins a quatre polítiques que s’estiguin aplicant relacionades amb l’objecte del contracte, per tal
d’eliminar la desigualtat entre home i dona al sector TIC.



Els licitadors evidenciaran fins a dues polítiques que s’estiguin aplicant relacionades amb l’objecte del contracte, per tal
de promoure la formació al lloc de treball.

S’han de presentar els fulls de càlcul corresponents (format excel) del fitxer “03_20180104_PCAP Annex 3_2 Presentació
oferta sobre C Lot 1” que inclou els fulls “Oferta econòmica L1”, “P x Q ofertat L1” i “Altres criteris sobre C L1”,
degudament complimentades, d’acord amb l’establert al full “Introducció”.

Lot 2 - Numeració especial
Condicions a complir per part dels licitadors:


El preu unitari ofert, per a cadascun dels serveis amb preus unitaris, no podrà ser superior al preu màxim unitari de referència.
No s’admetran ofertes que no compleixin aquest requisit.



El preu ofert no pot superar el preu màxim de licitació (sumatori de serveis amb preus unitaris mes serveis sota demanda). No
s’admetran ofertes que no compleixin aquest requisit.



Tots els imports hauran d’estar expressats en euros (€) sense IVA, amb 2 xifres decimals, llevat dels imports unitaris de
trucades (consums) que s’expressaran amb 4 xifres decimals

Els continguts que s’hauran de presentar en el Sobre C són:
1. Oferta econòmica: Proposta econòmica per dur a terme tots el serveis requerits al contracte.
2. Millora d’ANS: Proposta de millora dels ANS subjectes a valoració, respecte els mínims especificats al plec de prescripcions
tècniques, i proposta de fins a 4 nous indicadors.
3. Mecanismes de mesura polítiques home-dona i formació


Els licitadors evidenciaran fins a quatre polítiques que s’estiguin aplicant relacionades amb l’objecte del contracte, per tal
d’eliminar la desigualtat entre home i dona al sector TIC.



Els licitadors evidenciaran fins a dues polítiques que s’estiguin aplicant relacionades amb l’objecte del contracte, per tal
de promoure la formació al lloc de treball.

S’han de presentar els fulls de càlcul corresponents (format excel) del fitxer “03_20180104_PCAP Annex 3_2 Presentació
oferta sobre C Lot 2” que inclou els fulls “Oferta econòmica L2”, “P x Q ofertat L2” i “Altres criteris sobre C L2”,
degudament complimentades, d’acord amb l’establert al full “Introducció”.
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Lot 3 – Mobilitat
Condicions a complir per part dels licitadors:


El preu unitari ofert, per a cadascun dels serveis amb preus unitaris, no podrà ser superior al preu màxim unitari de referència.
No s’admetran ofertes que no compleixin aquest requisit.



El preu ofert no pot superar el preu màxim de licitació (sumatori de serveis amb preus unitaris mes serveis d’oficina tècnica de
mobilitat). No s’admetran ofertes que no compleixin aquest requisit.



Tots els imports hauran d’estar expressats en euros (€) sense IVA, amb 2 xifres decimals, llevat dels imports unitaris de
trucades (consums) que s’expressaran amb 4 xifres decimals.

Els continguts que s’hauran de presentar en el Sobre C són:
1. Oferta econòmica: Proposta econòmica per dur a terme tots el serveis requerits al contracte.
2. Increment abonament de dades: Proposta de millores de volum de dades i abonament de dades en roaming dels perfils
respecte els mínims especificats al plec.
3. Abonament dades il·limitat per usuaris VIP: Proposta de millora dels abonaments de dades i abonament de dades en
roaming il·limitats respecte els mínims especificats al plec de prescripcions tècniques.
4. Increment anual d’abonament de dades: Proposta de millora dels abonaments de dades i abonament de dades de roaming
periòdicament durant el contracte respecte els mínims especificats al plec de prescripcions tècniques.
5. Tarifa plana en roaming: Proposta per incloure consum de veu i missatges en roaming dins el preu del perfil.
6. Perfil amb roaming estatal: Proposta per permetre als usuaris VIP utilitzar la xarxa de qualsevol operador amb condicions
similars a un perfil Premium.
7. Terminals amb doble SIM: Proposta de subministrament de terminals amb doble SIM per a certs col·lectius d’usuaris.
8. Millora d’ANS: Proposta de millora dels ANS subjectes a valoració, respecte els mínims especificats al plec de prescripcions
tècniques, i proposta de fins a 4 nous indicadors.
9. Millora excedent de dades: Proposta de mecanismes de gestió que permetin gestionar els excedents de dades no
consumits per un usuari d’un mes a un altre, o per altres usuaris.
10. Descomptes per volum de consum: Proposta de percentatge de descompte que millori el preu quan hi hagin variacions
(increments) igual o superior al 20% per volum de consum pels serveis de mobilitat.
11. Mecanismes de mesura polítiques home-dona i formació


Els licitadors evidenciaran fins a quatre polítiques que s’estiguin aplicant relacionades amb l’objecte del contracte, per tal
d’eliminar la desigualtat entre home i dona al sector TIC.



Els licitadors evidenciaran fins a dues polítiques que s’estiguin aplicant relacionades amb l’objecte del contracte, per tal
de promoure la formació al lloc de treball.

S’han de presentar els fulls de càlcul corresponents (format excel) del fitxer “03_20180104_PCAP Annex 3_2 Presentació
oferta sobre C Lot 3” que inclou els fulls “Oferta econòmica L3”, “P x Q ofertat L3” i “Altres criteris sobre C L3”,
degudament complimentades, d’acord amb l’establert al full “Introducció”.
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ANNEX 4: CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Per la valoració de les ofertes, s’assignarà una puntuació màxima de 100 punts per a cada LOT.

LOT 1-TELEFONIA FIXA, VIDEOCONFERÈNCIA I XARXA INTEL·LIGENT:
1) Criteris valorables mitjançant un judici de valor (fins un màxim de 49 punts).
2) Criteris valorables mitjançant fórmules (fins un màxim de 51 punts).
1) Criteris SUBJECTIUS o valorables mitjançant un judici de valor (fins un màxim de 49 punts)
Per a cadascun dels criteris subjectius, una vegada determinada la puntuació tècnica de l’apartat per a totes les ofertes,
s’aplicarà la següent fórmula de manera que l’oferta tècnica amb la millor valoració obtindrà la màxima puntuació de l’apartat
(tots els punts) i l’oferta que obté valoració zero mantindrà els zero punts:

On:
Pop és la puntuació de l’apartat per a l’oferta a valorar.
P és la puntuació màxima de l’apartat.
VTop és la valoració técnica de l’apartat per a l’oferta que es puntua.
VTmv és la valoració tècnica de l’apartat amb millor valoració.
Solució tècnica (fins un màxim de 27 punts)


Proposta tècnica dels serveis (fins un màxim de 7 punts)
Es valorarà la proposta de solució tècnica associada a la prestació dels serveis de telefonia, quant a la idoneïtat de la solució
als requeriments exposats, les funcionalitats de les plataformes de telefonia proposades, l’ergonomia i facilitat d’ús dels
terminals, i les funcionalitats per facilitar la col·laboració dels usuaris (missatgeria, apps mòbils).
Es valorarà la proposta de solució tècnica associada a la prestació dels serveis de videoconferència, quant a la idoneïtat de la
solució als requeriments exposats, les funcionalitats proposades, la integració amb sistemes de col·laboració externs i la
disponibilitat de components dedicats a la Generalitat que millorin les funcionalitats i la seguretat de la solució.
Es valorarà la proposta d’eines d’administració i monitorització que el licitador posi a disposició del CTTI que permeti conèixer
en tot moment l’estat dels serveis.



Proposta d’infraestructura de xarxa i d’interconnexions, pel que fa al seu disseny i el seu alineament amb la proposta de
serveis (fins un màxim de 3 punts)
Es valorarà el grau de detall del disseny i alineament de la infraestructura de xarxa proposada i de la seves interconnexions.
Es valorarà la proposta d’integració amb el nus de veu, i la proposta d’integració amb el directori de la Generalitat.



Proposta d’evolució dels serveis (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà el grau de detall de les propostes d’evolució dels serveis solicitats. En aquest sentit, es donarà un pes important a
la descripció de l’evolució i optimitzacio tècnica proposada i l’adaptació als criteris d’usabilitat.



Proposta d'equip tècnic del personal adscrit als serveis (fins un màxim de 10 punts)
Es valorarà el major grau d’idonieitat dels recursos proposats, així com l'adequació de la proposta a les característiques
particulars dels serveis. Es valorarà l’adequació del nombre de recursos i el seu perfils a cada component dels serveis,
segons les tasques a desenvolupar per cada rol.



Proposta del model de suport 24x7 (fins un màxim de 3 punts)
Es valorarà el grau de detall de com es cobreix el servei 24x7. En aquest sentit, es donarà un pes important als mecanismes
que garanteixin que es porta a terme independentment de les persones que presten habitualment el servei, el tipus de suport
que donen, els mecanismes de substitució del personal en vacances per garantir el suport al servei, i l'adequació de la
proposta a les característiques particulars dels serveis.



Proposta tècnica per l’evolució dels serveis amb centraleta local (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà el grau de detall, concreció, idoneïtat i facilitat d’implantació de les propostes per evolucionar els serveis de
telefonia corporativa amb equipament local i els serveis de manteniment de centraletes i facilitar-ne la migració a IP.
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Model de servei (fins un màxim de 6 punts)


Model organitzatiu (fins un màxim de 3 punts)
Es valorarà el grau de detall de l’organització proposada per a l’execució del servei. En aquest sentit, es donarà un pes
important a la proposta de distribució dels recursos assignats a la direcció i govern del servei, en relació amb les prestacions a
realitzar, i l'adequació de la proposta a les característiques particulars dels serveis.



Model de gestió del servei (fins un màxim de 3 punts)
Es valorarà el grau de detall i l’adequació del model de gestió del servei als processos definits a l'apartat "Processos de gestió
del servei" del Plec de Prescripcions Tècniques.

Fases en la prestació del servei (fins un màxim de 6 punts)


Planificació de la transició dels serveis (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà la planificació de les fases de transició dels serveis (en què s’identifiqui la priorització dels diferents serveis, i la
relació amb altres adjudicataris (altres lots del contracte, Nus corporatiu, entre d’altres). Es valorarà amb menys puntuació
aquelles planificacions de transició que es basin en generalitats.



Disseny de la fase de transició dels serveis i pla de gestió del canvi durant aquesta fase (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà el grau de detall de l’organització proposada per a la transició dels serveis. En aquest sentit, es donarà un pes
important al dimensionament i la distribució dels recursos assignats a la transició del servei, en relació amb les tasques a
realitzar, la proposta de pla de gestió del canvi per assegurar el mínim impacte als usuaris, el grau en què la transició
garanteixi la continuïtat dels serveis sense cap mena d’interrupció.



Pla de Devolució (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà la idoneïtat de la proposta de devolució en termes d’adequació als objectius i als mitjans compromesos pels
adjudicataris. Concretament es considerarà la qualitat i composició de l’equip proposat per realitzar el procés de devolució, la
durada compromesa d’aquest equip així com la qualitat i completesa de la informació lliurada al nou adjudicatari, de manera
que repercuteixi en un retorn dels serveis, d'una forma més eficaç, amb un termini menor, i amb un millor coneixement per
part del personal tècnic del nou adjudicatari, la qual cosa implicarà una millor transició en la prestació dels serveis i una
mínima afectació d'aquests.

Innovació (fins un màxim de 8 punts)


Proposta tècnica per adaptar la infraestructura de les seus amb línies analògiques (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà el grau de detall i concreció de la proposta d’implantació de solucions innovadores per tal d’adaptar la
infraestructura i facilitar-ne la migració cap a un entorn IP, en aquelles seus amb línies analògiques i que no sigui possible la
connexió via IP. En aquest sentit, es donarà un pes important a l'adequació de la proposta a la realitat de la Generalitat, la
facilitat d’adopció, la possibilitat de mesura del seu grau d'implantació i la facilitat que aquesta mesura pugui ser auditada pel
CTTI.



Proposta de projectes d’innovació amb noves tecnologies pel servei de telefonia fixa (fins a un màxim de 2 punts)
Es valorà el grau de detall aportat en la solució proposada. En aquest sentit, es donarà un pes important a la descripció i
concreció de la proposta d’implantació de noves solucions tecnològiques del serveis de telefonia fixa que permetin el
compliment dels requeriments tècnics i funcionals que s’han descrit en el plec de prescripcions tènciques.



Proposta d’un projecte pilot de comunicacions unificades per a un col·lectiu reduït d’usuaris (fins a un màxim de 2 punts)
Es valorarà el grau de detall i concreció de la proposat de projecte pilot per a la implementació de les comunicacions
unificades, basant-se en la potencial aplicació dels resultats del projecte a necessitats dels Departaments de la Generalitat de
Catalunya.



Proposta d’integració de la plataforma de telefonia i videconferència al servei Skype 4 business del CTTI (fins a un màxim de
2 punts)
Es valorarà el grau de detall aportat per a la implantació de la plataforma de la solució per integrar aquest servei amb el servei
Skype 4 business del CTTI.

Subcontractació (fins un màxim de 2 punts)


Pla de subcontractació (fins un màxim de 1 punt)
La concreció dels mecanismes proposats pel licitador per potenciar la qualitat de la subcontractació i potenciar les habilitats
tècniques de l’empresa subcontractada, en la mesura que això assegura una major qualitat de prestació del servei objecte del
contracte.
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Auditoria de la subcontractació (fins un màxim de 1 punt)
Es valorarà la facilitat d’auditoria, per part del CTTI, dels mecanismes proposats al pla de subcontractació.

2) Criteris OBJECTIUS o avaluables de forma automàtica (fins a un màxim de 51 punts)

Oferta econòmica (fins un màxim de 33 punts)


Oferta econòmica serveis de consum (fins un màxim de 30 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:

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.


Oferta econòmica serveis de suport sota demanda (fins un màxim de 3 punts)
En aquest apartat es valorarà la proposta econòmica per l’execució de projectes sota demanda.
Les ofertes de preu que superin el pressupost màxim previst al plec per als serveis sota demanda, quedaran excloses de la
licitació.
S’aplicarà la següent fórmula:

On:
Pv és la puntuació de l’oferta a valorar.
Pmax és la puntuació màxima de l’apartat.
Om és la millor oferta rebuda.
Ov és la oferta a valorar.
La precisió de les puntuacions assignades estarà limitada a dos (2) xifres decimals, aplicant un arrodoniment simètric.
Altres criteris objectius (fins un màxim de 18 punts)


Millora d’ANS (fins un màxim de 8,5 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 7 punts per a 14 indicadors):
o Per millorar el llindar de grau 3:
 0,3 punts en cas que s’igualin el llindar de grau 3 al valor del llindar de grau 4 indicat al PPT.
 0,1 punts en el cas de millorar el llindar de garu 3, sense arribar el valor del llindar de grau 4.
o Per millorar el llindar de grau 1 o de grau 2: 0,1 punts.
Els 14 indicadors que es poden proposar millora son els següents (s’indica el codi d’ANS identificat en el plec de
prescripcions tècniques)

Codi
TEL.VEU.CORP.IM.04
TEL.VEU.CORP.IM.05
TEL.VEU.CORP.IM.06
TEL.VEU.CORP.IM.07
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TEL.VEU.CON.IM.05
TEL.VEU.VIDEO.IM.05
TEL.VEU.VIDEO.IM.06
TEL.VEU.VIDEO.IM.07
TEL.VEU.SXI.IM.03
TEL.VEU.SXI.IM.04
TEL.VEU.CENTR.IM.03
TEL.VEU.MUL.IM.04
TEL.VEU.TRAFIC.IM.02
TEL.VEU.TRAFIC.IM.03

o Es valorarà amb 0,3 punts cada nou indicador proposat pels licitadors fins a un màxim de 5 indicadors (fins a 1,5
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.


Infraestructura de videoconferència ubicada a Catalunya (fins un màxim de 2,5 punt)
Es valorarà amb 2,5 punts la implantació d’una infraestructura de videoconferència que compleix amb els requeriments
tècnics i funcionals especificats en el Plec de Prescripcions tècniques.



Descomptes per volum de consum (fins un màxim de 4 punts)
- Fins a 1 punt, es valoraran aquelles propostes que millorin el preu unitari màxim quan hi hagin variacions (increments)
igual o superior al 20% en les volumetries actuals o canvis en als patrons de consum dels serveis integrals de veu.
Es valora amb la puntuació màxima a qui ofereixi més descomptes.
- Fins a 0,50 punts, es valoraran aquelles propostes que millorin el preu quan hi hagin variacions (increments) igual o
superior al 20% en les volumetries actuals o canvis en als patrons de consum dels serveis de manteniment de
centraletes i telèfons d’ús públic.
Es valora amb la puntuació màxima a qui ofereixi més descomptes.
- Fins a 0,75 punts, es valoraran aquelles propostes que millorin el preu quan hi hagin variacions en les volumetries
(increments) igual o superior al 20% en les volumetries actuals o canvis en als patrons de consum dels dels serveis de
connectivitat.
Es valora amb la puntuació màxima a qui ofereixi més descomptes.
- Fins a 0,25 punts, es valoraran aquelles propostes que millorin el preu quan hi hagin variacions en les volumetries
(increments) igual o superior al 20% en les volumetries actuals o canvis en als patrons de consum dels dels serveis de
multiconferència de veu.
Es valora amb la puntuació màxima a qui ofereixi més descomptes.
- Fins a 0,75 punts, es valoraran aquelles propostes que millorin el preu quan hi hagin variacions en les volumetries
(increments) igual o superior al 20% en les volumetries actuals o canvis en als patrons de consum dels dels serveis de
videoconferència.
Es valora amb la puntuació màxima a qui ofereixi més descomptes.
- Fins a 0,50 punts, es valoraran aquelles propostes que millorin el preu quan hi hagin variacions en les volumetries
(increments) igual o superior al 20% en les volumetries actuals o canvis en als patrons de consum dels dels serveis de
xarxa intel·ligent.
Es valora amb la puntuació màxima a qui ofereixi més descomptes.
- Fins a 0,25 punts, es valoraran aquelles propostes que millorin el preu quan hi hagin variacions en les volumetries
(increments) iguaal o superior al 20% en les volumetries actuals o canvis en als patrons de consum dels dels serveis
ocasionals de veu.
Es valora amb la puntuació màxima a qui ofereixi més descomptes.



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.



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.
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LOT 2 - NUMERACIÓ ESPECIAL:
1) Criteris valorables mitjançant un judici de valor (fins un màxim de 46 punts).
2) Criteris valorables mitjançant fórmules (fins un màxim de 54 punts).

1) Criteris SUBJECTIUS CONTRACTE x o valorables mitjançant un judici de valor (fins un màxim de 46 punts)
Per a cadascun dels criteris subjectius, una vegada determinada la puntuació tècnica de l’apartat per a totes les ofertes,
s’aplicarà la següent fórmula de manera que l’oferta tècnica amb la millor valoració obtindrà la màxima puntuació de l’apartat
(tots els punts) i l’oferta que obté valoració zero mantindrà els zero punts:

On:
Pop és la puntuació de l’apartat per a l’oferta a valorar.
P és la puntuació màxima de l’apartat.
VTop és la valoració técnica de l’apartat per a l’oferta que es puntua.
VTmv és la valoració tècnica de l’apartat amb millor valoració.
Solució tècnica (fins un màxim de 28 punts)


Proposta d’estructura de la xarxa, pel que fa al disseny de la configuració de la infraestructura, arquitectura, protocols
d’encaminament de trucades i plans de recuperació (fins un màxim de 6 punts)
Es valorarà el grau de detall del disseny en la configuració de la infraestructura, arquitectura, protocols d’encaminament de
trucades i plans de recuperació, que maximitzi la disponibilitat dels serveis i minimitzi l’afectació d’una incidència.



Proposta d’arquitectura d’accés els centres, pel que fa al disseny de la configuració de l’arquitectura, d’accés a cadascun dels
centres dels diferents serveis a prestar (fins un màxim de 6 punts)
Es valorarà el grau de detall del disseny en la configuració de l’arquitectura d’accés a cadascun dels centres, que maximitzi la
disponibilitat dels serveis i minimitzi l’afectació d’una incidència.



Eines d’administració i monitorització (fins un màxim de 4 punts)
Es valorarà la proposta d’eines d’administració i monitorització que el licitador posi a disposició del CTTI que permeti conèixer
en tot moment l’estat dels serveis.



Proposta d’evolució dels serveis (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà el grau de detall de les propostes d’evolució dels serveis solicitats. En aquest sentit, es donarà un pes important a
la descripció de l’evolució i optimitzacio tècnica proposada i l’adaptació als criteris d’usabilitat.



Proposta del model de suport 24x7 (fins un màxim de 5 punts)
Es valorarà el grau de detall de com es cobreix el servei 24x7. En aquest sentit, es donarà un pes important als mecanismes
que garanteixin que es porta a terme independentment de les persones que el presten habitualment el servei, el tipus de
suport que donen, els mecanismes de substitució del personal en vacances per a garantir el suport al servei, i l'adequació de
la proposta a les característiques particulars dels serveis.



Proposta d'equip tècnic del personal adscrit al servei (fins un màxim de 5 punts)
Es valorarà el major grau d’idonieitat dels recursos proposats, així com l'adequació de la proposta a les característiques
particulars dels serveis. Es valorarà l’adequació del nombre de recursos i el seu perfils a cada component dels serveis,
segons les tasques a desenvolupar per cada rol.

Model de servei (fins un màxim de 6 punts)


Model organitzatiu (fins un màxim de 3 punts)
Es valorarà el grau de detall de l’organització proposada per a l’execució del servei. En aquest sentit, es donarà un pes
important a la proposta de distribució dels recursos assignats a la direcció i govern del servei, en relació amb les prestacions a
realitzar, i l'adequació de la proposta a les característiques particulars dels serveis.
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Model de gestió del servei (fins un màxim de 3 punt)
Es valorarà el grau de detall i l’adequació del model de gestió del servei als processos definits a l'apartat "Processos de gestió
del servei" del Plec de Prescripcions Tècniques.

Fases en la prestació del servei (fins un màxim de 6 punts)


Planificació de la transició dels serveis (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà la planificació de les fases de transició dels serveis (en què s’identifiqui la priorització dels diferents serveis, i la
relació amb altres adjudicataris (altres lots del contracte, Nus corporatiu, entre d’altres). Es valorarà amb menys puntuació
aquelles planificacions de transició que es basin en generalitats.



Disseny de la fase de transició dels serveis i pla de gestió del canvi durant aquesta fase (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà el grau de detall de l’organització proposada per a la transició dels serveis. En aquest sentit, es donarà un pes
important al dimensionament i la distribució dels recursos assignats a la transició del servei, en relació amb les tasques a
realitzar, la proposta de pla de gestió del canvi per assegurar el mínim impacte als usuaris, el grau en què la transició
garanteixi la continuïtat dels serveis sense cap mena d’interrupció.



Pla de Devolució (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà la idoneïtat de la proposta de devolució en termes d’adequació als objectius i als mitjans compromesos pels
adjudicataris. Concretament es considerarà la qualitat i composició de l’equip proposat per realitzar el procés de devolució, la
durada compromesa d’aquest equip així com la qualitat i completesa de la informació lliurada al nou adjudicatari, de manera
que repercuteixi en un retorn dels serveis, d'una forma més eficaç, amb un termini menor, i amb un millor coneixement per
part del personal tècnic del nou adjudicatari, la qual cosa implicarà una millor transició en la prestació dels serveis i una
mínima afectació d'aquests.

Innovació (fins un màxim de 4 punts)


Proposta tècnica d’implantació de solucions innovadores per a les xarxes telefòniques XDSI tradicionals (fins un màxim de
2 punts)
Es valorarà el grau de detall i concreció de la proposta d’implantació de solucions innovadores per tal d’evolucionar
tecnològicament les xarxes telefòniques XDSI tradicionals per tal de prestar aquest servei sobre xarxes amb tecnologia IP. En
aquest sentit, es donarà un pes important a l'adequació de la proposta a la realitat de la Generalitat, la facilitat d’adopció, la
possibilitat de mesura del seu grau d'implantació i la facilitat que aquesta mesura pugui ser auditada pel CTTI.



Proposta d’un projecte pilot per un servei de call center cloud (fins a un màxim de 2 punts)
Es valorarà el grau de detall i concreció en la proposta aportada per a la realització d’un projecte pilot per a la implantació de
la solució d’un servei call center pel sistema de gestió de trucades entrants i les capacitats del servei per generar trucades
sortints.

Subcontractació (fins un màxim de 2 punts)


Pla de subcontractació (fins un màxim de 1 punt)
La concreció dels mecanismes proposats pel licitador per potenciar la qualitat de la subcontractació i potenciar les habilitats
tècniques de l’empresa subcontractada, en la mesura que això assegura una major qualitat de prestació del servei objecte del
contracte.



Auditoria de la subcontractació (fins un màxim de 1 punt)
Es valorarà la facilitat d’auditoria, per part del CTTI, dels mecanismes proposats al pla de subcontractació.

2) Criteris objectius o avaluables de forma automàtica (fins a un màxim de 54 punts)

Oferta econòmica (fins un màxim de 42 punts)


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 inteligent 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 de cada ítem per separat 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:
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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.
Altres criteris objectius (fins un màxim de 12 punts)


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):
o 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: 0,3 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)

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.


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.



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.
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LOT 3 – MOBILITAT:
1) Criteris valorables mitjançant un judici de valor (fins un màxim de 49 punts).
2) Criteris valorables mitjançant fórmules (fins un màxim de 51 punts).
1. Criteris SUBJECTIUS CONTRACTE x o valorables mitjançant un judici de valor (fins un màxim de 49 punts)
Per a cadascun dels criteris subjectius, una vegada determinada la puntuació tècnica de l’apartat per a totes les ofertes,
s’aplicarà la següent fórmula de manera que l’oferta tècnica amb la millor valoració obtindrà la màxima puntuació de l’apartat
(tots els punts) i l’oferta que obté valoració zero mantindrà els zero punts:

On:
Pop és la puntuació de l’apartat per a l’oferta a valorar.
P és la puntuació màxima de l’apartat.
VTop és la valoració técnica de l’apartat per a l’oferta que es puntua.
VTmv és la valoració tècnica de l’apartat amb millor valoració.
Solució tècnica (fins un màxim de 27 punts)


Proposta de solució tècnica (fins un màxim de 8 punts)
Es valorarà la proposta de solució tècnica associada a la prestació dels serveis de telefonia mòbil, quant a la millora de les
funcionalitats generals del servei (portal de gestió delegada ...), la millora de prestacions dels perfils i terminals requerits, i els
serveis de subministrament, reposició i recuperació i reciclatge.
Es valorarà la proposta de solució tècnica associada a la prestació dels serveis d’enviament de SMS, de flotes mòbils M2M i
de connectivitat mòbil de seus, quant a l’adequació a les funcionalitats requerides.
Es valorarà la proposta d’eines d’administració i monitorització que el licitador posi a disposició del CTTI que permeti conèixer
en tot moment l’estat dels serveis.



Proposta de cobertura, connectivitat de la xarxa i integració amb serveis (fins un màxim de 5 punts)
Es valorarà el grau de detall del disseny en la configuració de la infraestructura, cobertura i connectivitat de la xarxa associada
a la prestació dels serveis principals i el seu alineament amb la proposta de serveis.
Es valorarà la millora dels requeriments de cobertura exposats al plec de prescripcions tècniques particulars.
Es valorarà la proposta d’integració amb el nus de veu, la proposta d’integració amb el directori de la Generalitat i la proposta
d’integració amb el serveis de gestió de dispositius.



Proposta d’evolució dels serveis (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà el grau de detall de les propostes d’evolució dels serveis solicitats. En aquest sentit, es donarà un pes important a
la descripció de l’evolució i optimitzacio tècnica proposada i l’adaptació als criteris d’usabilitat.



Proposta del suport addicional al subministrament i configuració de terminals (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà la proposta dels licitadors per donar el suport a subministrament i configuració de terminals per a usuaris VIP,
quant al dimensionament, horari d’atenció, temps de resposta, i accions previstes.



Proposta d'equip tècnic del personal adscrit al servei (fins un màxim de 5 punts)
Es valorarà el major grau d’idonieitat dels recursos proposats, així com l'adequació de la proposta a les característiques
particulars dels serveis. Es valorarà l’adequació del nombre de recursos i el seu perfils a cada component dels serveis,
segons les tasques a desenvolupar per cada rol.



Proposta del model de suport 24x7 (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà el grau de detall de com es cobreix el servei 24x7. En aquest sentit, es donarà un pes important als mecanismes
que garanteixin que es porta a terme independentment de les persones que el presten habitualment el servei, el tipus de
suport que donen, els mecanismes de substitució del personal en vacances per a garantir el suport al servei, i l'adequació de
la proposta a les característiques particulars dels serveis.
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Proposta de millora de cobertura en certes zones pels perfils premium (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà el grau de detall i concreció de la proposta d’implantació de solucions innovadores per millorar la cobertura en
aquelles zones o seus on hi hagi poca cobertura pels perfils premium. En aquest sentit, es donarà un pes important a
l'adequació de la proposta a la realitat de la Generalitat, la facilitat d’adopció, la possibilitat de mesura del seu grau
d'implantació i la facilitat que aquesta mesura pugui ser auditada pel CTTI.



Proposta de millora excedent de dades (fins un màxim de 0,5 punts)
Es valorarà la presentació de mecanismes de gestió que permetin gestionar els excedents de dades no consumits per un
usuari d’un mes a un altre . En aquest sentit, es donarà un pes important a l'adequació de la proposta a la realitat de la
Generalitat, la facilitat d’adopció, la possibilitat de mesura del seu grau d'implantació i la facilitat que aquesta mesura pugui ser
auditada pel CTTI.



Proposta de millora d’enviament massiu de SMS (fins un màxim de 0,5 punts)
Es valorarà el grau de detall i concreció de la proposta d’implantació de solucions innovadores per millorar el cabal
d’enviament massiu de SMS des de la plataforma. En aquest sentit, es donarà un pes important a l'adequació de la proposta a
la realitat de la Generalitat, la facilitat d’adopció, la possibilitat de mesura del seu grau d'implantació i la facilitat que aquesta
mesura pugui ser auditada pel CTTI.

Model de servei (fins un màxim de 6 punts)


Model organitzatiu (fins un màxim de 3 punts)
Es valorarà el grau de detall de l’organització proposada per a l’execució del servei. En aquest sentit, es donarà un pes
important a la proposta de distribució dels recursos assignats a la direcció i govern del servei, en relació amb les prestacions a
realitzar, i l'adequació de la proposta a les característiques particulars dels serveis.



Model de gestió del servei (fins un màxim de 3 punts)
Es valorarà el grau de detall i l’adequació del model de gestió del servei als processos definits a l'apartat "Processos de gestió
del servei" del Plec de Prescripcions Tècniques.

Fases en la prestació del servei (fins un màxim de 6 punts)


Planificació de la transició dels serveis (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà la planificació de les fases de transició dels serveis (en què s’identifiqui la priorització dels diferents serveis, i la
relació amb altres adjudicataris (altres lots del contracte, Nus corporatiu, entre d’altres). Es valorarà amb menys puntuació
aquelles planificacions de transició que es basin en generalitats.



Disseny de la fase de transició dels serveis i pla de gestió del canvi durant aquesta fase (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà el grau de detall de l’organització proposada per a la transició dels serveis. En aquest sentit, es donarà un pes
important al dimensionament i la distribució dels recursos assignats a la transició del servei, en relació amb les tasques a
realitzar, la proposta de pla de gestió del canvi per assegurar el mínim impacte als usuaris, el grau en què la transició
garanteixi la continuïtat dels serveis sense cap mena d’interrupció.



Pla de Devolució (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà la idoneïtat de la proposta de devolució en termes d’adequació als objectius i als mitjans compromesos pels
adjudicataris. Concretament es considerarà la qualitat i composició de l’equip proposat per realitzar el procés de devolució, la
durada compromesa d’aquest equip així com la qualitat i completesa de la informació lliurada al nou adjudicatari, de manera
que repercuteixi en un retorn dels serveis, d'una forma més eficaç, amb un termini menor, i amb un millor coneixement per
part del personal tècnic del nou adjudicatari, la qual cosa implicarà una millor transició en la prestació dels serveis i una
mínima afectació d'aquests.

Innovació (fins un màxim de 8 punts)


Projectes innovació 5G en desenvolupament a Catalunya (fins un màxim de 2 punts)
Es valorarà que el proveïdor disposi de projectes d’innovació en tecnologies 5G en desenvolupament a Catalunya en el
moment de la licitació, i en especial, si aquests projectes es realitzen dins de la iniciativa 5GBarcelona.



Infraestructura 5G disponible per a experimentació (fins a un màxim 2 punt)

Es valorarà que el proveïdor aporti equipament, espectre radioelèctric i infraestructura que haurà d’estar disponible
per a projectes d’innovació pre 5G i 5G que es realitzin amb l’Administració. El licitador haurà de descriure el
conjunt d’infraestructures aportades, valorant-se que aquestes puguin ser transportables (desplegables a diferents
parts del territori) per poder utilitzar-se en diversos projectes de R+D+I i múltiples entorns (rural, emergències,
agricultura, etc.), garantint la màxima disponibilitat d’ús de la infraestructura i del personal tècnic de suport per
poder executar les proves.
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Aquesta infraestructura s’haurà d’aportar amb cessió d’ús a la iniciativa 5GBarcelona, per tal que també pugui ser
accessible per part dels centres de recerca que són fundadors de la iniciativa.
Fins que no es disposin d’equipaments i terminals 5G comercials, es valorarà que es pugui aportar infraestructura
pre-comercial o entorns simulats 5G a partir d’infraestructura 4G+.


Finançament i execució de projectes de R+D+I amb l’Administració (fins a un màxim 2 punt)
El proveïdor haurà de proposar un mínim de dos (2) projectes de recerca i/o innovació amb la temàtica d’aplicació de
tecnologies 5G, basant-se en la potencial aplicació dels resultats del projecte a necessitats dels Departaments de la
Generalitat de Catalunya.
Per a realitzar aquests projectes, el proveïdor haurà de col·.laborar com a mínim amb un centre de recerca TIC dels
fundadors de la iniciativa 5GBarcelona.
La oferta del licitador haurà d’incloure la memòria d’actuació de cadascun d’aquests projectes de R+D+I, amb els següents
continguts mínims:
o
o
o
o
o
o



Objectius del projecte
Impacte del projecte en els Departaments de la Generalitat de Catalunya
Mesures per maximitzar l’impacte: comunicació, explotació…
Pla d’implementació: paquets de treball, tasques, entregues, duradació, esforç (en persones mes per cada participant).
Descripció del pilot real.
Presentació dels col·.laboradors, excel·.lència i complementarietat.

Proposta d’un projecte pilot de comunicacions unificades per a un col·lectiu reduït d’usuaris (fins a un màxim de 2 punts)
Es valorarà el grau de detall i concreció de la proposat de projecte pilot per a la implementació de les comunicacions
unificades, basant-se en la potencial aplicació dels resultats del projecte a necessitats dels Departaments de la Generalitat de
Catalunya.

Subcontractació (fins un màxim de 2 punts)


Pla de subcontractació (fins un màxim de 1 punt)
La concreció dels mecanismes proposats pel licitador per potenciar la qualitat de la subcontractació i potenciar les habilitats
tècniques de l’empresa subcontractada, en la mesura que això assegura una major qualitat de prestació del servei objecte del
contracte.



Auditoria de la subcontractació (fins un màxim de 1 punt)
Es valorarà la facilitat d’auditoria, per part del CTTI, dels mecanismes proposats al pla de subcontractació.

2) Valoració OBJECTIVA CONTRACTE x. Criteris objectius o avaluables de forma automàtica (fins a un màxim de 51 punts)

Oferta econòmica (fins un màxim de 26,5 punts)


Oferta econòmica serveis de consum (fins un màxim de 23,5 punts)
En aquest apartat es valorarà la proposta econòmica dels diferents serveis inclosos a les famílies de serveis de veu fixa,
videoconferència i xarxa inteligent 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 de cada ítem per separat 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:

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.


Oferta econòmica serveis específics sota demanda (fins un màxim de 3 punts)
En aquest apartat es valorarà la proposta econòmica per per l’execució de projectes sota demanda.
Les ofertes de preu que superin el pressupost màxim previst al plec per als serveis sota demanda, quedaran excloses de la
licitació.
S’aplicarà la següent fórmula:

08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
Pàgina 15 de 85

Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació

On:
Pv és la puntuació de l’oferta a valorar.
Pmax és la puntuació màxima de l’apartat.
Om és la millor oferta rebuda.
Ov és la oferta a valorar.
La precisió de les puntuacions assignades estarà limitada a dos (2) xifres decimals, aplicant un arrodoniment simètric.
Altres criteris objectius (fins un màxim de 24,5 punts)


Increment dels abonaments de dades (fins un màxim de 4 punts)

Es valoraran aquelles propostes que millorin el volum de dades dels perfils, o permetin volums ilimitats per certs
perfils o col·lectius d’usuaris.
•

Es valorarà:
- Fins a 3 punts, la proposta de millora del volum de dades que es pugui, d’acord amb la següent taula:

Perfil

Puntuació màxima

Estàndard

0,75 punts

Avançat

0,6 punts

Premium

0,6 punts

Dades 1

0,75 punts

Dades 2

0,3 punts

Es valora amb la puntuació màxima a qui ofereixi més increment o volum ilimitat de dades, i a la resta entre el
màxim ofert i el mínim requerit.
S’aplicarà la següent fórmula:

On:
Pv és la puntuació de l’oferta a valorar.
Pmax és la puntuació màxima del perdfil valorat.
Om és la millor oferta rebuda.
Ov és la oferta a valorar.
En el cas que un o més licitadors ofereixin volum ilimitat de dades per un perfil, la resta de proveïdors obtindran
zero (0) punts per el perfil valorat.
Es valoraran aquelles propostes que millorin l’abonament de dades en roaming dels perfils, o permetin volums
ilimitats per certs perfils o col·lectius d’usuaris.
•

Es valorarà:
-

Fins a 0,70 punts, la proposta de millora del abonament de dades en roaming que es pugui, d’acord amb
la següent taula:

Perfil

Puntuació màxima

Abonament de dades 1 amb 0,35 punts
roaming global
Abonament de dades 2 amb 0,35 punts
roaming global
-

Es valorarà amb 0,3 punts que es proposi un abonament de dades en roaming addicional de més
capacitat (mínim 5 GB).
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Es valora amb la puntuació màxima a qui ofereixi més increment o volum il·limitat de dades, i a la resta entre el
màxim ofert i el mínim requerit.
S’aplicarà la següent fórmula:

On:
Pv és la puntuació de l’oferta a valorar.
Pmax és la puntuació màxima del perfil valorat.
Om és la millor oferta rebuda.
Ov és la oferta a valorar.
En el cas que un o més licitadors ofereixin volum il·limitat de dades per un perfil, la resta de proveïdors obtindran
zero (0) punts per el perfil valorat.



Abonament de dades il·limitat a usuaris VIP (fins un màxim de 1,5 punts)

Es valorarà amb 1,5 punts que es proposin abonaments de dades i abonaments de dades en roaming il·limitats al
col·lectiu d’usuaris VIP.
•



Es valorarà:
- Fins a 1 punt, la proposta d’abonament de dades.
- Fins a 0,50 punts, la proposta d’abonament de dades en roaming.

Increment anual de l’abonament de dades (fins un màxim de 1,5 punts)

Es valoraran les propostes que incrementin els abonaments de dades i els abonaments de dades en roaming dels
perfils periòdicament durant el contracte, per sobre del mínim requerit.
•

Es valorarà:
- Fins a 0,75 punts, la proposta de millora d’abonament de dades.
- Fins a 0,75 punts, la proposta de millora d’abonament de dades en roaming.
 La proposta de millora del abonament de dades en roaming (fins a 0,45 punts).
 0,15 punts per cada nou abonament addicional de dades amb roaming proposat pels licitadors fins a
un màxim de 2 abonaments (fins a 0,3 punts).

Es valorarà amb la puntuació màxima l’oferta que proposi un major increment anual, i es puntuarà a la resta
proporcionalment entre el màxim ofert i el mínim requerit.


Tarifa plana amb roaming (fins un màxim de 2 punt)
Es valorarà amb 2 punt les propostes que incloguin el consum de veu i missatges en roaming dins el preu del perfil.



Perfil amb roaming estatal (fins un màxim de 2 punt)
Es valorarà amb 2 punt les propostes d’un perfil amb roaming estatal per a usuaris VIP, és a dir, que puguin utilitzar la xarxa
de qualsevol operador quan es moguin en territori de l’Estat, amb condicions de servei similars a un perfil Premium (tarifa
plana de veu i abonament de dades inclòs).



Terminals amb doble SIM (fins un màxim de 1 punt)
Es valorarà amb 0,5 punts que s’inclogui el subministrament de terminals amb doble SIM per a certs col·lectius d’usuaris que
requereixin alta disponibilitat.



Millora d’ANS (fins un màxim de 4 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 tènciques (fins a 3 punts per a 12 indicadors):
o Per millorar el llindar de grau 3:
 0,1 punts en cas que s’igualin el llindar de grau 3 al valor del llindar de grau 4 indicat al PPT.
 0,1 punts en el cas de millorar el llindar de garu 3, sense arribar el valor del llindar de grau 4.
o Per millorar el llindar de grau 1 o de grau 2: 0,05 punts.
Els 12 indicadors que es poden proposar millora son els següents (s’indica el codi d’ANS identificat en el plec de
prescripcions tècniques).

Codi
TEL.MOB.ALT.IM.01
TEL.MOB.ALT.IM.02
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TEL.MOB.ALT.IM.03
TEL.MOB.ALT.IM.04
TEL.MOB.ALT.IM.05
TEL.MOB.ALT.IM.07
TEL.MOB.PRE.IM.01
TEL.MOB.PRE.IM.02
TEL.MOB.PRE.IM.03
TEL.MOB.PRE.IM.04
TEL.MOB.PRE.IM.05
TEL.MOB.PRE.IM.07

o Es valorarà amb 0,25 punts cada nou indicador proposat pels licitadors fins a un màxim de 4 indicadors (fins a 1
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.


Proposta de millora excedent de dades (fins un màxim de 4 punts)
Es valorarà la presentació de mecanismes de gestió que permetin gestionar els excedents de dades no consumits per un
usuari d’un mes a un altre, o per altres usuaris. En aquest sentit, es donarà un pes important a l'adequació de la proposta a la
realitat de la Generalitat, la facilitat d’adopció, la possibilitat de mesura del seu grau d'implantació i la facilitat que aquesta
mesura pugui ser auditada pel CTTI.
o Es valorarà:
- Fins a 1,5 punts, el percentatge de l’excedent de dades que es pugui consumir en mesos posteriors, d’acord amb
la següent taula:
Descripció

% Excedent de dades

-

Temporalitat
reaprofitament excedent
de dades

0%

0 punts

50%

0,75 punts

100%

1,50 punts

Valor proposat

Puntuació

no reaprofitament

0 punts

1 o 2 mesos

0,50 punts

fins a 6 mesos

1 punts

més de 6 mesos

1,50 punts

Fins a un màxim de 1 punts, que l’excedent de dades pugui ser reaprofitat per qualsevol usuari, d’acord amb la
següent taula:
Descripció

Usuaris que poden
consumir l’excedent



Puntuació

Fins a 1,5 punts, el nombre de mesos posteriors durant els quals es pot consumir l’excedent d’un mes, d’acord
amb la següent taula:
Descripció

-

Valor proposat

Valor proposat

Puntuació

Usuari que genera
l’excedent

0 punts

Usuaris del mateix
perfil

0,50 punts

Qualsevol usuari

1 punt

Descomptes per volum de consum (fins un màxim de 1,5 punts)
Fins a 0,75 punts aquelles propostes que millorin el preu quan hi hagin variacions (increments) igual o superior al 20% en les
volumetries o canvis en als patrons de consum dels serveis mòbils professionals.
Es valora amb la puntuació màxima a qui ofereixi més descomptes.
Fins a 0,25 punts aquelles propostes que millorin el preu quan hi hagin variacions (increments) igual o superior al 20% en les
volumetries actuals o canvis en als patrons de consum dels serveis mòbil de seus.
Es valora amb la puntuació màxima a qui ofereixi més descomptes.
Fins a 0,25 punts aquelles propostes que millorin el preu quan hi hagin variacions (increments) igual o superior al 20% en les
volumetries actuals o canvis en als patrons de consum dels serveis d’enviament SMS.
Es valora amb la puntuació màxima a qui ofereixi més descomptes.
Fins a 0,25 punts aquelles propostes que millorin el preu quan hi hagin variacions (increments) igual o superior al 20% en les
volumetries actuals o canvis en als patrons de consum dels serveis M2M.
Es valora amb la puntuació màxima a qui ofereixi més descomptes.
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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.



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.
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ANNEX 5: MODEL DE FACTURACIÓ

Lot 1-Telefonia fixa, videoconferència i xarxa intel·ligent
Criteris generals
Tenint en consideració les diferents tipologies de serveis corporatius sol·licitats per a cadascun dels lots en l’apartat corresponent, el
model tarifari a aplicar es correspondrà al volum mensual de demanda sol·licitat per cadascun dels serveis (Q) multiplicat per la tarifa
mensual corresponent (P) d’acord amb el fitxer excel “Presentació oferta sobre C Lot 1” presentat com a contingut del sobre C de
l’oferta.
El CTTI planteja una retribució per els serveis definits, detallats a continuació:


Els diferents conceptes de facturació pels serveis de telefonia de veu fixa, videoconferència i xarxa intel·ligent contemplats
són:
o Quota mensual.
o Quota anual
o Quota única.
o Consums.



Serveis de sota demanda de suport a projectes:
o Quota única.

Per tant, el model econòmic haurà de preveure que aquesta retribució inclou la compensació per a la totalitat dels costos en que el
licitador espera incórrer al llarg de la vida del contracte per a aquestes dues tipologies de serveis.
Elements del cost dels serveis
Serveis de telefonia de veu fixa, videoconferència i xarxa intel·ligent
Els serveis de telefonia de veu fixa, videoconferència i xarxa intel·ligent es facturaran en forma d’una quantitat en funció del consum
mensual al llarg de tot el contracte. Contemplaran tant els costos directament derivats de la prestació dels serveis al llarg del
contracte, com els necessaris per a la adquisició i devolució del servei.
En cas que calgues cear per necessitats del servei nous elements de cost, es farà per assimilació amb altres elements de cost
similars o ja existents o es farà proporcionalment entre serveis similars.
Serveis de sota demanda de suport a projectes dels serveis de telefonia fixa, videoconferència i xarxa intel·ligent
Els serveis de suport sota demanda de consultoria i altre tipus de projectes dins de l’àmbit dels serveis de telefonia fixa,
videoconferència i xarxa intel·ligent es base en l’acompliment dels objectius definits per a cada suport, els lliurables correctament
lliurats i les acceptacions per part del CTTI.
L’estimació econòmica dels serveis de sota demanda de suport presencial per esdeveniments, de consultoria o projectes relacionats
amb els serveis d’aquest contracte, es farà en base a una quota única per serveis prestats i en funció del tipus de recursos a dedicar.
El nom dels conceptes tarifaris respondrà a la combinació d’ambdós paràmetres, i que es correspon amb la següent relació d’ID
Servei:
Projectes
de
sota
demanda

Tipus
Punt de cablejat
Suport presencial a actuacions en horari laboral
Suport presencial a actuacions fora horari laboral
Perfils
Tècnic o consultor júnior
Tècnic expert o consultor sènior

Tarifa
A
B
C

Tarifa
D
E

Model de facturació
Determinació de la facturació
Els serveis es facturaran en base a una factura mensual:


Els serveis de telefonia de veu fixa, videoconferència i xarxa intel·ligent, es facturaran per un import a tant alçat mensual.



Els serveis de telefonia de veu fixa, videoconferència i xarxa intel·ligent de sota demanda es facturaran per resultats, als
lliuraments parcials o finals acceptats pels responsables designats per CTTI, segons s’hagi acordat.
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Mecanismes de facturació
Facturació dels serveis de telefo nia de veu fixa, videoconferència i xarxa intel·ligent
Es facturaran per la tarifa mensual.
Facturació dels serveis de sota demanda
Els serveis tecnològics sota demanda es facturaran per resultats i per quota única, en funció dels lliuraments totals o parcials
aprovats i acceptats pels responsables designats per CTTI.
Facturació durant la fase de transició
La facturació durant la fase de transició es realitzarà de forma incremental, fins al 100%, a mesura que els serveis hagin estat
transferits i aprovats per part del CTTI.
Facturació de les penalitzacions
El contractista emetrà una factura d’import negatiu quan li sigui requerit, diferenciada del servei i en concepte de les penalitzacions
imposades per l’òrgan de contractació. L’import de les penalitzacions correspondrà a la proposta d’acord especificat en l’acta del
Comitè Executiu (d’acord amb l’apartat 7.5.4 Òrgans de gestió (Comitès) del plec de Prescripcions Tècniques), que serà elevada a
l’òrgan de contractació pel Responsable del contracte.
Aquestes seran ateses d’acord amb l’establert a l’article 194.2 de la LCSP.

Lot 2 - Numeració especial
Criteris generals
Tenint en consideració les diferents tipologies de serveis corporatius sol·licitats per a cadascun dels lots en l’apartat corresponent, el
model tarifari a aplicar es correspondrà al volum mensual de demanda sol·licitat per cadascun dels serveis (Q) multiplicat per la tarifa
mensual corresponent (P) d’acord amb el fitxer excel “Presentació oferta sobre C Lot 2” presentat com a contingut del sobre C de
l’oferta.
El CTTI planteja una retribució per els serveis definits, detallats a continuació:


Els diferents conceptes de facturació pels serveis de numeració especial contemplats són:
o Quota mensual.
o Consums.

Per tant, el model econòmic haurà de preveure que aquesta retribució inclou la compensació per a la totalitat dels costos en que el
licitador espera incórrer al llarg de la vida del contracte per a aquestes dues tipologies de serveis.
Elements del cost dels serveis
Serveis de telefonia de numeració especial
Els serveis de numeració especial es facturaran en forma d’una quantitat fixa mensual al llarg de tot el contracte. Contemplaran tant
els costos directament derivats de la prestació dels serveis al llarg del contracte, com els necessaris per a la adquisició i devolució
del servei.
En cas que calgues cear per necessitats del servei nous elements de cost, es farà per assimilació amb altres elements de cost
similars o ja existents o es farà proporcionalment entre serveis similars.
Model de facturació
Determinació de la facturació
Els serveis es facturaran en base a una factura mensual:


Els serveis de numeració especial, es facturaran per un import mensual en funció del consum.

Mecanismes de facturació
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acturació dels serveis de numeració especial
Es facturaran per la tarifa mensual.
Facturació durant la fase de transició
La facturació durant la fase de transició es realitzarà de forma incremental, fins al 100%, a mesura que els serveis hagin estat
transferits i aprovats per part del CTTI.
Facturació de les penalitzacions
El contractista emetrà una factura d’import negatiu quan li sigui requerit, diferenciada del servei i en concepte de les penalitzacions
imposades per l’òrgan de contractació. L’import de les penalitzacions correspondrà a la proposta d’acord especificat en l’acta del
Comitè Executiu (d’acord amb l’apartat 7.5.4 Òrgans de gestió (Comitès) del plec de Prescripcions Tècniques), que serà elevada a
l’òrgan de contractació pel Responsable del contracte.
Aquestes seran ateses d’acord amb l’establert a l’article 194.2 de la LCSP.

Lot 3 – Mobilitat
Criteris generals
Tenint en consideració les diferents tipologies de serveis corporatius sol·licitats per a cadascun dels lots en l’apartat corresponent, el
model tarifari a aplicar es correspondrà al volum mensual de demanda sol·licitat per cadascun dels serveis (Q) multiplicat per la tarifa
mensual corresponent (P) d’acord amb el fitxer excel “Presentació oferta sobre C Lot 3” presentat com a contingut del sobre C de
l’oferta.
El CTTI planteja una retribució per els serveis definits, detallats a continuació:


Els diferents conceptes de facturació pels serveis de mobilitat contemplats són:
o Quota mensual.
o Quota única.
o Consums.



Serveis específics de l’oficina de mobilitat (sota demanda):
o Quota única.

Per tant, el model econòmic haurà de preveure que aquesta retribució inclou la compensació per a la totalitat dels costos en que el
licitador espera incórrer al llarg de la vida del contracte per a aquestes dues tipologies de serveis.
Elements del cost dels serveis
Serveis de mobilitat
Els serveis de mobilitat es facturaran en forma d’una quantitat en funció del consum mensual al llarg de tot el contracte.
Contemplaran tant els costos directament derivats de la prestació dels serveis al llarg del contracte, com els necessaris per a la
adquisició i devolució del servei.
En cas que calgues cear per necessitats del servei nous elements de cost, es farà per assimilació amb altres elements de cost
similars o ja existents o es farà proporcionalment entre serveis similars.
Serveis de sota demanda de l’oficina tècnica de mobilitat
Els serveis de suport sota demanda de l’oficina tècnica de mobilitat de consultoria i altre tipus de projectes dins de l’àmbit de
tecnologies mòbils es base en l’acompliment dels objectius definits per a cada suport, els lliurables correctament lliurats i les
acceptacions per part del CTTI.
L’estimació econòmica dels serveis de sota demanda de suport presencial per esdeveniments o de consultoria relacionats amb els
serveis d’aquest contracte, es farà en base a una quota única per serveis prestats i en funció del tipus de recursos a dedicar.
El nom dels conceptes tarifaris respondrà a la combinació d’ambdós paràmetres, i que es correspon amb la següent relació d’ID
Servei:
Projectes
de
sota
demanda

Tipus

Tarifa

Suport presencial a configuració i traspàs de dades

A

Perfils
Tècnic o consultor júnior
Tècnic expert o consultor sènior

Tarifa
B
C

Model de facturació
Determinació de la facturació
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Els serveis es facturaran en base a una factura mensual:


Els serveis de mobilitat, es facturaran per un import mensual en funció del consum.



Els serveis de l’oficina tècnica de mobilitat de sota demanda es facturaran per resultats, als lliuraments parcials o finals
acceptats pels responsables designats per CTTI, segons s’hagi acordat.

Mecanismes de facturació
Facturació dels serveis de mobilitat
Es facturaran per la tarifa mensual.
Facturació dels serveis de sota demanda
Els serveis tecnològics sota demanda es facturaran per resultats i per quota única, en funció dels lliuraments totals o parcials
aprovats i acceptats pels responsables designats per CTTI.
Facturació durant la fase de transició
La facturació durant la fase de transició es realitzarà de forma incremental, fins al 100%, a mesura que els serveis hagin estat
transferits i aprovats per part del CTTI.
Facturació de les penalitzacions
El contractista emetrà una factura d’import negatiu quan li sigui requerit, diferenciada del servei i en concepte de les penalitzacions
imposades per l’òrgan de contractació. L’import de les penalitzacions correspondrà a la proposta d’acord especificat en l’acta del
Comitè Executiu (d’acord amb l’apartat 7.5.4 Òrgans de gestió (Comitès) del plec de Prescripcions Tècniques), que serà elevada a
l’òrgan de contractació pel Responsable del contracte.
Aquestes seran ateses d’acord amb l’establert a l’article 194.2 de la LCSP.

I.

Model econòmic

El model econòmic es basa en les tarifes unitàries indicades als fitxers excel esmentats en els annexos 3.2. (un per cada
lot). La facturació mensual del servei serà el resultant d’aplicar les volumetries de serveis executades (Q) a les tarifes
unitàries (P) d’aquests serveis.
La proposta econòmica inclourà la totalitat dels costos dels serveis en les tarifes unitàries. Sense caràcter exhaustiu,
aquests costos són:
 els associats amb la transició del servei.
 el valor dels actius que es transferiran, si n’hi ha,
 els costos d’evolució dels serveis necessaris per adequar-los a les necessitats exposades.
 els costos de la pròpia prestació dels serveis, incloent el manteniment i operació dels serveis, i el creixement
vegetatiu.
 altres costos directes o indirectes relacionats amb la prestació del servei.
El licitador haurà de proposar la seva oferta econòmica d’acord amb les plantilles en full de càlcul que s’adjunten a aquest
document. Tots els imports hauran d’estar expressats en euros (€), sense IVA, amb 2 xifres decimals per les tarifes de
quotes i 4 xifres decimals per les tarifes de consums.
I.1. Tipus d’elements de cost

Els elements de cost estan classificats en els següents tipus:
 Quota mensual: import mensual unitari per la prestació d’un element de servei concret. S’aplica aquest element de
cost per a cada unitat tarifària d’elements de servei, des de la data d’activació (alta), fins a la data de desactivació
(baixa). Quan la data d’activació o desactivació no sigui l’inici o fi de mes, es facturarà l’import prorratejat pel
nombre de dies del mes que l’element de servei hagi estat actiu.
 Quota única: import unitari únic per la prestació d’un element de servei, d’acord amb la unitat tarifària indicada, que
s’aplica només en la data d’activació o execució del servei.
 Consum: import unitari que s’aplica al consum realitzat per un element de servei en trucades de veu, dades
descarregades, missatges enviats, etc. en funció de la durada de la comunicació. L’import de l’element de cost
s’expressarà segons la unitat tarifària indicada, però la facturació es realitzarà per la unitat mínima mesurable
d’informació.
o Trucades de veu: la unitat mínima d’informació és el segon.
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o Dades: la unitat mínima d’informació és el byte.
o Missatges: la unitat mínima d’informació és el missatge.
 Retribució consum: import unitari que l’adjudicatari abonarà al CTTI per trucades rebudes als serveis de xarxa
intel·ligent. El càlcul de l’import es realitzarà de forma anàloga al consum.
I.2. Creació o modificació d’elements de cost

D’acord amb el previst als plans d’evolució dels serveis de cada lot (del plec de prescripcions tècniques, apartat V.3 del lot
1, apartat IV.3 del lot 2, apartat IV.3 del lot 3), es podran definir nous serveis complementaris o noves funcionalitats als
serveis del contracte fruït de noves necessitats de la Generalitat, o quan per canvis tecnològics es substitueixi una
funcionalitat dels serveis per una altra.
Pels nous serveis o funcionalitats es podran definir nous elements de cost, assimilant-los a altres elements de cost
existents similars.
Els nous elements de cost es validaran al comitè executiu transversal.
I.3. Descripció dels elements de cost del lot 1, telefonia fixa, videoconferència i xarxa intel·ligent

A continuació es descriuen cadascun dels elements de cost dels 8 serveis que composen el lot 1, de telefonia fixa,
videoconferència i xarxa intel·ligent.

I.3.1. Servei integral de veu
El servei integral de veu, que es descriu a l’apartat II.1 del lot 1 del plec de prescripcions tècniques, es composa de
diferents elements de cost en funció del tipus d’extensions i terminals, la disponibilitat i redundància del servei a les seus,
les funcionalitats disponibles i terminals o accessoris addicionals. Els elements de cost inclouen tots els costos per proveir
aquests serveis i el consum.
Una instància del servei en una seu de la Generalitat és el conjunt d’equips, telèfons, funcionalitats i accessoris
necessaris per donar el servei de telefonia a la seu, i es composa d’un o més elements de servei de la subfamília
d’extensions, i opcionalment d’elements de funcionalitats o terminals i accessoris.
Els elements de cost son els següents (s’indica en cadascun d’ells l’apartat del plec de prescripcions tècniques en què es
defineixen els requeriments):
Subfamília extensions
 Extensió bàsica / avançada, estàndard / crítica / molt crítica: element de cost d’una extensió segons el tipus de
terminal i funcionalitats (bàsica o avançada) i redundància (estàndard, crítica o molt crítica) requerides, segons es
descriu als apartats II.1.3 i II.1.4. El cost inclou tarifa plana de trucades a qualsevol destinació, d’acord amb la
distribució de tràfic que es detalla a l’apartat I.5.8. També s’utilitza l’element de cost de l’extensió avançada per la
funcionalitat de Timbre IP, segons la descripció de l’apartat II.1.7.11.
 Extensió bàsica / avançada, estàndard / crítica Interior: element de cost d’una extensió del servei dedicat pel
Departament d’Interior, segons es descriu a l’apartat II.1 en allò referent a la plataforma i servei dedicades pel
Departament d’Interior. El cost inclou tarifa plana de trucades a qualsevol destinació, d’acord amb la distribució de
tràfic que es detalla a l’apartat I.5.8.
 Extensió bàsica / avançada, crítica Internacional: element de cost d’una extensió per a les seus a l’estranger,
d’acord amb el que es descriu a l’apartat II.1.4 del. El cost inclou tarifa plana de trucades a qualsevol destinació,
d’acord amb la distribució de tràfic que es detalla a l’apartat I.5.8.
 Extensió softphone per a mòbil / ordinador: element de cost d’una extensió basada en programari per a mòbil o per
a ordinador, i que disposi de les mateixes funcionalitats que una extensió amb terminal, segons es descriu als
apartats II.1.3 i II.1.7.5. El cost inclou tarifa plana de trucades a qualsevol destinació, d’acord amb la distribució de
tràfic que es detalla a l’apartat I.5.8.
 Extensió operadora sobre PC: element de cost d’una extensió d’operadora amb programari de PC, segons es
descriu a l’apartat II.1.3. El cost inclou tarifa plana de trucades a qualsevol destinació, d’acord amb la distribució de
tràfic que es detalla a l’apartat I.5.8.
Subfamília funcionalitats
 Número públic addicional: element de cost d’un número públic, d’acord amb la descripció de l’apartat II.1.6.
 Missatgeria vocal addicional: element de cost de la funcionalitat de missatgeria vocal, o bústia de veu, per
extensions que no disposin d’aquesta funcionalitat inclosa per defecte, segons es descriu a l’apartat II.1.7.2.
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 Operadora automàtica: element de cost de la funcionalitat d’operadora automàtica per una seu o grup d’extensions,
d’acord amb el que es descriu a l’apartat II.1.7.3.
 Agent de centre de gestió de trucades (ACD o Call Center): element de cost per la funcionalitat d’agent d’un centre
de gestió de trucades. Aquest cost és addicional al de l’extensió necessària per disposar del servei, d’acord amb la
descripció de l’apartat II.1.7.4.
 Gravació trucades: element de cost de la funcionalitat de gravació de trucades d’una o un grup d’extensions,
segons es descriu a l’apartat II.1.7.6.
 Gravació trucades Interior: element de cost de la funcionalitat de gravació de trucades per al servei dedicat del
Departament d’Interior, d’acord amb la descripció de l’apartat II.1.7.7.
 Mobilitat d'extensió: element de cost de la funcionalitat de mobilitat d’extensió, segons la descripció de l’apartat
II.1.7.9.
 Usuari missatgeria instantània: element de cost d’un usuari del sistema de missatgeria instantània, d’acord amb
l’apartat II.1.7.10.
Subfamília terminals i accessoris
 Terminal sense fils: element de cost d’un terminal sense fils, segons el que es descriu a l’apartat II.1.8.3.
 Terminal d'audioconferència: element de cost, addicional al d’una extensió, per un terminal d’audioconferència de
sala, d’acord amb la descripció de l’apartat II.1.8.4.
 Auricular amb / sense fils: element de cost d’un auricular amb o sense fils, segons la descripció de l’apartat II.1.8.2.
 Mòdul de tecles addicional: element de cost d’un mòdul de tecles per a una extensió bàsica, segons la descripció
de l’apartat II.1.8.1. Els mòduls de tecles per extensions avançades i d’operadora estan inclosos al cost de les
extensions.
 Manteniment caixes Integradores Interior: element de cost pel manteniment de les caixes integradores per Interior,
segons la descripció de l’apartat II.1.8.5.

I.3.2. Servei connectivitat de veu
El servei de connectivitat de veu es descriu a l’apartat II.2 del lot 1 del plec de prescripcions tècniques, i es composa
d’elements de cost de tipus de línies, funcionalitats opcionals, terminals i accessoris, i el consum de les trucades de veu
que es realitzin. Les funcionalitats que es descriuen a l’apartat II.2 i no tenen un element de cost associat, no tindran cost
addicional.
Dins d’aquest servei cal diferenciar entre els serveis habituals, que tenen una durada de servei indefinida en funció de
l’activitat de la Generalitat, i els serveis ocasionals, que tenen una durada de servei molt limitada en el temps vinculada a
esdeveniments puntuals (fires, actes públics, congressos, eleccions, activitats esportives, etc.). Els elements de cost en
cada cas son diferents, llevats dels consums de trànsit de veu i dades.
Una instància del servei en una seu de la Generalitat es composa d’un o més elements de servei de la subfamília línies i
dels elements de trànsit de veu i dades que consumeixi, i opcionalment d’elements de funcionalitats o terminals i
accessoris.
Els elements de cost son els següents (s’indica en cadascun d’ells l’apartat del plec de prescripcions tècniques en què es
defineixen els requeriments):
Subfamília línies
 Línia analògica: element de cost de la tipologia de servei línia analògica XTB, segons es descriu a l’apartat II.2.1. El
cost inclou la possibilitat d’activar un conjunt de funcionalitats sense cost que es descriuen a l’apartat II.2.2.
 Accés bàsic XDSI: element de cost de la tipologia de servei accés bàsic XDSI, segons es descriu a l’apartat II.2.1.
El cost inclou la possibilitat d’activar un conjunt de funcionalitats sense cost que es descriuen a l’apartat II.2.2.
 Accés primari XDSI: element de cost de la tipologia de servei accés primari XDSI, segons es descriu a l’apartat
II.2.1. El cost inclou la possibilitat d’activar un conjunt de funcionalitats sense cost que es descriuen a l’apartat
II.2.2.
 Canal IP: element de cost de la tipologia de servei canal IP, segons es descriu a l’apartat II.2.1. El cost inclou la
possibilitat d’activar un conjunt de funcionalitats sense cost que es descriuen a l’apartat II.2.2.
 Alta línia analògica ocasional amb PTR i instal·lació: element de cost que aplica a la instal·lació d’una línia
analògica ocasional amb PTR, d’acord amb la descripció de l’apartat II.2.3 respecte els serveis ocasionals.
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 Línia analògica ocasional: element de cost d’una línia analògica ocasional per la durada del servei, d’acord amb la
descripció de l’apartat II.2.3 respecte els serveis ocasionals.
 Alta accés bàsic ocasional: element de cost per la instal·lació d’un accés bàsic XDSI de caràcter ocasional, d’acord
amb la descripció de l’apartat II.2.3 respecte els serveis ocasionals.
 Accés bàsic ocasional: element de cost mensual d’un accés bàsic XDSI ocasional, d’acord amb la descripció de
l’apartat II.2.3 respecte els serveis ocasionals.
Subfamília funcionalitats
 Número públic addicional: element de cost d’un número públic addicional al número de capçalera de la línia,
d’acord amb la descripció de l’apartat II.2.1.
 Desviament automàtic en incidència: element de cost per donar contingència a serveis de connectivitat crítics,
segons es descriu a l’apartat II.2.1.
Subfamília terminals i accessoris
 Terminal analògic (alta i manteniment): element de cost associat a un terminal analògic amb o sense fils
connectable a una línia analògica o un accés bàsic XDSI amb TR1 mixt analògic. Es subdivideix en un concepte
d’alta (quota única) que inclou el subministrament i instal·lació del terminal, i un concepte de manteniment (quota
mensual), segons es descriu a l’apartat II.2.4.
 TR1 mixt analògic i equip XDSI: element de cost exclusiu de les línies bàsiques XDSI associat al manteniment
d’equips conversors de XDSI a analògic i altre equipament associat a línies XDSI, d’acord amb la descripció de
l’apartat II.2.4.
 Bus passiu 1/2/3: elements de cost que apliquen a la instal·lació d’un bus passiu de diferents tipus per a un accés
bàsic XDSI ocasional, d’acord amb la descripció de l’apartat II.2.3 respecte els serveis ocasionals i la descripció de
l’apartat II.2.4.
Subfamília tràfic de veu i dades
Dins aquesta subfamília s’inclouen els elements de cost a aplicar als consums de trucades de veu realitzades des de les
línies de connectivitat de veu, en funció de la destinació de les trucades. El preu de cada concepte s’indicarà per minuts
de comunicació, però la facturació es realitzarà per segons i sense establiment de trucada. Els requeriments concrets es
detallen a l’apartat II.8 del plec de prescripcions tècniques.
 Trucades fix - fix internes: element de cost de trucades realitzades a telèfons fixs de la Generalitat de qualsevol
dels serveis d’aquest contracte (servei integral de veu, servei de connectivitat de veu, servei de videoconferència,
servei de multiconferència de veu, i els serveis ocasionals de veu), independentment que es cursin a través del nus
de veu o per la xarxa pública de l’adjudicatari.
 Trucades fix - fix Catalunya: element de cost de trucades realitzades a telèfons fixs en l’àrea geogràfica de
Catalunya.
 Trucades fix - fix interprovincials: element de cost de trucades realitzades a telèfons fixs en l’àrea geogràfica de
l’Estat espanyol, fora de l’àrea de Catalunya.
 Trucades internacionals: element de cost de trucades realitzades a telèfons fixs a l’estranger.
 Trucades xarxa intel·ligent i números especials gratuïts: element de cost de trucades realitzades a números de
xarxa intel·ligent i números especials gratuïts pel trucant (per exemple, números 900, números 112, 080, 1006,
etc.).
 Trucades xarxa intel·ligent i números especials: element de cost de trucades realitzades a números de xarxa
intel·ligent i números especials amb cost pel trucant (per exemple, números 901, 902, 807, número 010, 012,
118AB, etc.).
 Trucades fix - mòbil internes: element de cost de trucades realitzades a telèfons mòbils de la Generalitat, objecte
del contracte del lot 3, independentment que es cursin a través del nus de veu o per la xarxa pública de
l’adjudicatari
 Trucades fix - mòbil externes: element de cost de trucades realitzades a telèfons mòbils fora de la Generalitat.

I.3.3. Servei videoconferència
El servei de videoconferència es descriu a l’apartat II.3 del lot 1 del plec de prescripcions tècniques, i es composa de
diferents elements de cost en funció del tipus de servei i terminals, funcionalitats opcionals i terminals o accessoris
addicionals. Els elements de cost inclouen tots els costos per proveir aquests serveis i tot el consum que es realitzi.
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Una instància del servei en una seu de la Generalitat és el conjunt d’un perfil o tipus de servei amb el seu terminal, les
funcionalitats opcionals que es demanin i els seus accessoris.
Els elements de cost son els següents (s’indica en cadascun d’ells l’apartat del plec de prescripcions tècniques en què es
defineixen els requeriments):
Subfamília perfils
Les tipologies de servei que es poden contractar es descriuen a l’apartat II.3.2 del lot 1 del plec de prescripcions
tècniques.
 Terminal propietat de client: element de cost per la modalitat de connexió al servei d’un terminal extern al servei.
Aquest terminal té accés a totes les funcionalitats del servei, però no inclou el seu manteniment.
 Videoconferència personal / de sala / sala A/V: elements de cost per un equip de videoconferència en servei amb
accés a totes les funcionalitats. El tipus de terminal pot ser personal, de sala de reunions o de sala audiovisual.
 Videoconferència de sala en seu a l'estranger: element de cost per una modalitat del servei anterior en què el
terminal es troba o s’ha d’instal·lar a una seu a l’estranger.
 Manteniment de terminal personal / de sala propietat del client: elements de cost pel manteniment d’un equip de
videoconferència propietat de la Generalitat. El tipus de terminal pot ser personal o de sala de reunions.
 Manteniment de terminal de sala propietat del client en seu a l'estranger: element de cost per una modalitat del
servei anterior en què el terminal es troba a una seu a l’estranger.
Subfamília funcionalitats
 Llicència multipunt per videoconferència de sala i sala A/V: element de cost per la funcionalitat de llicència multipunt
pels perfils de videoconferència de sala i de sala A/V, segons s’indica a l’apartat II.3.3.
Subfamília terminals i accessoris
Els següents elements de cost corresponen a accessoris opcionals del servei, i es troben descrits a l’apartat II.3.6 del plec
de prescripcions tècniques. Tots els accessoris inclouen el manteniment i reparació durant tot el contracte, i els cables i
elements necessaris per la seva connexió a l’equip de videoconferència.
 Pantalla videoconferència - opció servei
 Moble suport videoconferència - opció servei
 Càmera de documents
 Càmera PTZ FHD
 Micròfon de sala addicional
 Micròfon de sostre
 Altaveus HIFI autoamplificats
 Panell tàctil de comandament

I.3.4. Servei xarxa intel·ligent
El servei de xarxa intel·ligent es descriu a l’apartat II.4 del lot 1 del plec de prescripcions tècniques, i es composa d’un sol
element de cost associat al número de xarxa intel·ligent contractat (independentment del tipus de número, 900, 901, 902 o
807) i de les funcionalitats activades. La resta de elements de cost d’aquest servei corresponen al consum de trucades
rebudes a aquests números.
Els elements de cost son els següents:
Subfamília línies
 Número de xarxa intel·ligent: element de cost associat al número de xarxa intel·ligent (900, 901, 902 o 807). Totes
les funcionalitats disponibles que s’activin estan incloses al cost del número.
Subfamília trànsit de veu i dades
Dins aquesta subfamília s’inclouen els elements de cost a aplicar als consums de trucades de veu rebudes als números
de xarxa intel·ligent, en funció de l’origen de les trucades i del tipus de número contractat. El preu de cada concepte
s’indicarà per minuts de comunicació, però la facturació es realitzarà per segons i sense establiment de trucada. Els
requeriments concrets es detallen a l’apartat II.4 del plec de prescripcions tècniques.
 Trucades a número 900 àmbit Provincial / Estatal / Mòbil: elements de cost per les trucades rebudes als números
900, en funció de si l’origen és dins l’àmbit de la mateixa província o de fora la província, o si l’origen és un mòbil.
 Trucades a número 901 nivell 1 àmbit Provincial / Estatal / Mòbil: elements de cost per les trucades rebudes als
números 901 de nivell 1, en funció de l’origen de les trucades.
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 Trucades a número 901 nivell 2 àmbit Provincial / Estatal / Mòbil: elements de cost per les trucades rebudes als
números 901 de nivell 2, en funció de l’origen de les trucades.
 Trucades a número 902: element de cost per les trucades rebudes als números 902. Aquest cost és sempre 0.
 Retribució trucades a número 807 nivell 3: element de retribució del licitador a la Generalitat per les trucades
rebudes als números 807 de la Generalitat. Actualment es tracta d’un únic número de nivell 3.

I.3.5. Servei manteniment de centraletes i telèfons d'ús públic
Els serveis de manteniment de centraletes i telèfons d’ús públic es descriuen als apartats II.5 i II.6 del lot 1 del plec de
prescripcions tècniques, i es composen de elements de cost en funció del tipus de manteniment requerit.
Una instància del servei de manteniment de centraletes en una seu de la Generalitat es composa del nombre d’unitats
necessàries d’un element de servei de la subfamília extensions, i inclou tots els costos pel manteniment i gestió de la
centraleta de la seu.
Una instància del servei de manteniment de telèfons d’ús públic en una seu de la Generalitat es composa sempre d’una
unitat de l’element de servei de manteniment.
Els elements de cost son els següents (s’indica en cadascun d’ells l’apartat del plec de prescripcions tècniques en què es
defineixen els requeriments):
Servei manteniment de centraletes – Subfamília Extensions
Els requeriments del servei de manteniment de centraletes, en les diferents modalitats, es troben descrits a l’apartat II.5
del lot 1 del plec de prescripcions tècniques.
 Manteniment d'extensió: element de cost pel manteniment d’una extensió d’una centraleta local d’una seu.
 Gestió i manteniment d'extensió – remot: element de cost pel manteniment i gestió d’una extensió d’una centraleta
local d’una seu, en modalitat de gestió remota.
 Gestió i manteniment d'extensió – presencial: element de cost pel manteniment i gestió d’una extensió d’una
centraleta local d’una seu, en modalitat de gestió presencial.
Servei telefon d'ús públic – Subfamília Terminals i accessoris
 Manteniment estàndard de telèfon ús públic: element de cost pel manteniment d’un telèfon d’ús públic, d’acord amb
la descripció de l’apartat II.6.

I.3.6. Servei multiconferència de veu i vídeo
El servei de multiconferència de veu i vídeo es descriu a l’apartat II.7 del lot 1 del plec de prescripcions tècniques, i es
composa de dos elements de cost en funció del perfil o tipus de servei requerit.
Els elements de cost son els següents:
 Multiconferència de veu: element de cost per la modalitat de servei de multiconferència només de veu, segons la
descripció de l’apartat II.7.
 Multiconferència de veu i vídeo: element de cost per la modalitat de servei de multiconferència de veu i vídeo.
Segons la descripció de l’apartat II.7, aquesta modalitat permetrà establir videoconferències amb elements del
servei de videoconferència.

I.3.7. Suport de consultoria i projectes
Els elements de cost descrits en aquest apartat es troben descrits a l’apartat II.9, respecte el suport de consultoria i
projectes de serveis, i l’apartat IV.8, respecte el suport a la realització de projectes, del lot 1 del plec de prescripcions
tècniques.
Subfamilia Suport de consultoria i projectes de serveis
Els serveis que es realitzin dins aquest suport, descrit a l’apartat II.9, es valoraran en funció del tipus de recursos a
dedicar i el temps de dedicació requerits (en hores), llevat dels projectes per adequar infraestructures de cablejat d’edificis
a la instal·lació de telefonia que es valoraran per punts instal·lats.
 Perfil tècnic o consultor junior: element de cost per una hora de dedicació d’un perfil tècnic o consultor junior
segons es descriu a l’apartat II.9.
 Perfil tècnic expert o consultor sènior: element de cost per una hora de dedicació d’un perfil tècnic expert o
consultor sènior segons es descriu a l’apartat II.9.
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 Punt de cablatge: element de cost per un punt de cablatge en projectes d’adequació de cablatge d’edificis, segons
es descriu a l’apartat II.9.
Subfamilia Suport a la realització de projectes
Els serveis que es realitzin de suport presencial a actuacions o esdeveniments, descrit a l’apartat IV.8, es valoraran
segons el temps de dedicació requerits (en hores) i si es realitzen dins o fora de l’horari laboral del servei. Es considera
l’horari laboral de servei l’indicat a l’apartat IV.2 per al procés de gestió de peticions.
 Suport presencial a actuacions en horari laboral: element de cost per suport presencial a actuacions dins l’horari
laboral.
 Suport presencial a actuacions fora horari laboral: element de cost per suport presencial a actuacions fora l’horari
laboral.

I.4. Descripció dels elements de cost del lot 2, numeració especial

Els serveis d’aquest lot s’estructuren en funció de la necessitat d’atenció de trucades que cobreixen, és a dir, segons si
son serveis d’emergències (servei 112), d’emergències mèdiques (servei 061), d’atenció ciutadana (servei 012), etc. Els
serveis es descriuen en detall al capítol II del lot 2 del plec de prescripcions tècniques.
Cada un d’aquests serveis es composa d’un conjunt de línies telefòniques (enllaços primaris XDSI, línies analògiques i
números de xarxa intel·ligent) que configuren les infraestructures necessàries per rebre les trucades a un o més centres
d’atenció amb la disponibilitat i contingència requerides.
Els elements de cost del contracte són les línies telefòniques que composen cada servei, i el consum de trucades
realitzades o rebudes per cada servei.
Subfamília línies
 Línia analògica: element de cost d’una línia analògica, amb els requeriments i funcionalitats que es descriuen al
capítol II.
 Accés primari XDSI: element de cost d’un enllaç primari, amb els requeriments i funcionalitats que es descriuen al
capítol II.
 Enllaç troncal IP (pack 30 canals): element de cost d’un servei d’enllaç troncal IP amb capacitat de 30 converses de
veu simultànies, amb els requeriments i funcionalitats que es descriuen a l’apartat II.1 respecte els serveis sobre
xarxes amb tecnologia IP.
 Línia individual IP amb terminal: element de cost d’una línia IP amb funcionalitats de centraleta virtual, amb terminal
inclòs, amb els requeriments i funcionalitats que es descriuen a l’apartat II.1 respecte els serveis sobre xarxes amb
tecnologia IP.
 Línia mòbil amb terminal: element de cost d’una línia mòbil amb terminal de sobretaula, segons els requeriments i
funcionalitats que es descriuen a l’apartat II.1 respecte els serveis sobre xarxes del servei de telefonia mòbil GSM,
3G, LTE.
 Número públic addicional: element de cost d’un número públic addicional al número de capçalera de l’accés primari
XDSI o enllaç troncal IP.
 Número de xarxa intel·ligent: element de cost associat a un número de xarxa intel·ligent (900, 901 o 902) amb les
funcionalitats que es descriuen al capítol II.
Subfamília trànsit de veu
Dins aquesta subfamília s’inclouen els elements de cost a aplicar als consums de trucades de veu realitzades des de les
línies dels serveis de numeració especial, en funció de la destinació de les trucades. El preu de cada concepte s’indicarà
per minuts de comunicació, però la facturació es realitzarà per segons i sense establiment de trucada.
 Trucades fix - fix internes: element de cost de trucades realitzades a telèfons fixs dels serveis d’aquest contracte o
objecte del contracte del lot 1, independentment que es cursin a través del nus de veu o per la xarxa pública de
l’adjudicatari.
 Trucades fix - fix Catalunya: element de cost de trucades realitzades a telèfons fixs en l’àrea geogràfica de
Catalunya.
 Trucades fix - fix interprovincials: element de cost de trucades realitzades a telèfons fixs en l’àrea geogràfica de
l’Estat espanyol, fora de l’àrea de Catalunya.
 Trucades internacionals: element de cost de trucades realitzades a telèfons fixs a l’estranger.
 Trucades xarxa intel·ligent i números especials gratuïts: element de cost de trucades realitzades a números de
xarxa intel·ligent i números especials gratuïts pel trucant (per exemple, números 900, números 112, 080, 1006,
etc.).
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 Trucades xarxa intel·ligent i números especials: element de cost de trucades realitzades a números de xarxa
intel·ligent i números especials amb cost pel trucant (per exemple, números 901, 902, 807, número 010, 012,
118AB, etc.).
 Trucades fix - mòbil internes: element de cost de trucades realitzades a telèfons mòbils de la Generalitat, objecte
del contracte del lot 3, independentment que es cursin a través del nus de veu o per la xarxa pública de
l’adjudicatari
 Trucades fix - mòbil externes: element de cost de trucades realitzades a telèfons mòbils fora de la Generalitat.
 Trucades rebudes a número 900 àmbit provincial / estatal / mòbil: elements de cost per les trucades rebudes als
números 900, en funció de si l’origen és dins l’àmbit de la mateixa província o de fora la província, o si l’origen és
un mòbil.
 Trucades a número 902: element de cost per les trucades rebudes als números 902. Aquest cost és sempre 0.
Subfamília suport a la realització de projectes
Els serveis que es realitzin de suport presencial a actuacions o esdeveniments, descrit a l’apartat III.8 del plec tècnic, es
valoraran segons el temps de dedicació requerits (en hores) i si es realitzen dins o fora de l’horari laboral del servei. Es
considera l’horari laboral de servei l’indicat a l’apartat III.2 per al procés de gestió de peticions.
 Suport presencial a actuacions en horari laboral: element de cost per suport presencial a actuacions dins l’horari
laboral.
 Suport presencial a actuacions fora horari laboral: element de cost per suport presencial a actuacions fora l’horari
laboral.

I.5. Descripció dels elements de cost del lot 3, telefonia mòbil

A continuació es descriuen cadascun dels elements de cost dels 5 serveis que composen el lot 3, de mobilitat.

I.5.1. Servei mòbil professional
El servei de telefonia mòbil professional, que es descriu a l’apartat II.1.1 del lot 3 del plec de prescripcions tècniques, es
composa de diferents elements de cost en funció del tipus de perfil de servei, els terminals i accessoris que es poden
sol·licitar opcionalment, i el consum de les trucades de veu, missatges i navegació de dades que es realitzin. Els elements
de cost inclouen tots els costos per proveir aquests serveis, i en els perfils que s’indica també inclouen totes les trucades i
missatges (tarifa plana), i la navegació de dades fins als límits especificats.
Una instància del servei està formada per un perfil de telefonia mòbil, i opcionalment de les funcionalitats, terminals i
accessoris associats al perfil.
Els elements de cost son els següents (s’indica en cadascun d’ells l’apartat del plec de prescripcions tècniques en què es
defineixen els requeriments):
Subfamília perfils
Dins els perfils trobem les diferents modalitats en que es pot prestar el servei de telefonia mòbil professional. La
descripció dels perfils i el que inclouen es troba descrit a l’apartat II.1.1 del plec de prescripcions tècniques.
Alguns dels perfils tenen inclòs el servei d’un terminal, la descripció dels quals, junt amb les condicions de manteniment i
renovació, es troba a l’apartat II.2.6.
 Perfil individual: element de cost del tipus de servei línia individual, que inclou les trucades internes dins la
Generalitat i el consum de missatges.
 Perfil bàsic: element de cost pel perfil de tipus bàsic, que inclou un terminal amb les característiques indicades a
l’apartat II.2.6, les trucades internes dins la Generalitat i el consum de missatges.
 Perfil estàndard / avançat / prèmium: element de cost pels perfils de tipus estàndard, avançat o prèmium
respectivament, que inclouen un terminal amb les característiques indicades a l’apartat II.2.6, tarifa plana de
trucades (excepte roaming) i abonament de dades segons s’indica a l’apartat II.1.1.
 Perfil estàndard / avançat / prèmium sense dispositiu: element de cost pels perfils equivalents als anteriors, però
sense terminal associat.
 Perfil dades 1 / dades 2: element de cost pels perfils de dades amb els abonaments de dades que s’especifiquen a
l’apartat II.1.1. Aquests perfils inclouen en el cost un dispositiu de dades de tipus MIFI o USB.
 Perfil satèl·lit: element de cost per un perfil de tipus satèl·lit, de qualsevol sistema, que inclou accés als serveis de
veu, dades i SMS, i una bossa de consum d’un mínim de 30 minuts de trucades mensuals, o el seu equivalent en
dades i SMS. En cas d’esgotar-se, els consums addicionals s’aplicaran utilitzant l’element de cost “Abonament de
consum satèl·lit”, descrit més endavant. L’element de cost no inclou el terminal.
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Subfamília funcionalitats
 Adreça IP pública estàtica: element de cost per la funcionalitat d’adreça IP pública estàtica, que es pot demanar per
als perfils individual i de dades, d’acord amb el que s’especifica a l’apartat II.1.1.
Subfamília trànsit de veu i dades
Dins aquesta subfamília s’inclouen els elements de cost a aplicar als consums de trucades de veu realitzades des dels
perfils o línies mòbils, en funció de la destinació de les trucades. El preu de cada concepte s’indica per una unitat concreta
(minuts, megabytes, missatges) de comunicació, però la facturació es realitzarà per la unitat mínima de mesura (segons,
bytes – 1 MB = 1.048.576 bytes, missatges) i sense establiments de trucada. Els requeriments concrets es detallen a
l’apartat II.2.2 del plec de prescripcions tècniques.
Cadascun dels perfils té inclòs en el preu del servei un tipus de trucades, volum de MB de navegació o volum de
missatges. En aquests casos, no s’aplicaran els elements de cost indicats, tot i que el proveïdor informarà igualment dels
detalls de trucades / consums realitzats sense cost associat. Addicionalment, els perfils estàndard, avançat i prèmium
disposen de tarifa plana de trucades i no se’ls apliquen aquests elements de cost, llevat dels de roaming.
 Trucades mòbil - fix internes: element de cost de trucades realitzades a telèfons fixs de la Generalitat (serveis dels
lots 1 i 2 d’aquesta licitació), independentment que es cursin a través del nus de veu o per la xarxa pública de
l’adjudicatari.
 Trucades mòbil - fix externes: element de cost de trucades realitzades a telèfons fixs fora de la Generalitat, dins
l’àrea geogràfica de l’Estat espanyol.
 Trucades mòbil - mòbil internes: element de cost de trucades realitzades a telèfons mòbils de la Generalitat de
qualsevol dels serveis d’aquest contracte, independentment que es cursin a través del nus de veu o per la xarxa
pública de l’adjudicatari.
 Trucades mòbil - mòbil xarxa adjudicatari: element de cost de trucades realitzades a telèfons mòbils fora de la
Generalitat i dins la xarxa de l’operador adjudicatari.
 Trucades mòbil - mòbil externes: element de cost de trucades realitzades a telèfons mòbils fora de la Generalitat, a
qualsevol operador destí de l’Estat espanyol, llevat de l’operador adjudicatari.
 Trucades internacionals: element de cost de trucades realitzades a telèfons a l’estranger.
 Trucades xarxa intel·ligent i números especials gratuïts: element de cost de trucades realitzades a números de
xarxa intel·ligent i números especials gratuïts pel trucant (per exemple, números 900, números 112, 080, 1006,
etc.).
 Trucades xarxa intel·ligent i números especials: element de cost de trucades realitzades a números de xarxa
intel·ligent i números especials amb cost pel trucant (per exemple, números 901, 902, 807, número 010, 012,
118AB, etc.).
 Trucades roaming enviat: element de cost de trucades realitzades per un mòbil de la Generalitat d’aquest contracte
en situació de roaming a qualsevol destinació. Cal considerar que el llistat de països que s’indica a l’apartat II.2.2
del plec de prescripcions tècniques no es considera dins aquest element de cost.
 Trucades roaming rebut: element de cost de trucades rebudes per un mòbil de la Generalitat d’aquest contracte en
situació de roaming a qualsevol destinació.
 Missatges: element de cost de missatges SMS o MMS enviats per un mòbil de la Generalitat d’aquest contracte a
qualsevol operador destí de l’Estat espanyol.
 Missatges internacionals: element de cost de missatges SMS o MMS enviats per un mòbil de la Generalitat
d’aquest contracte a qualsevol operador fora de l’Estat espanyol.
 Missatges en roaming: element de cost de missatges SMS o MMS enviats per un mòbil de la Generalitat en situació
de roaming a qualsevol destinació.
 Consum dades sense abonament: element de cost del consum de navegació de dades per un perfil de mòbil sense
abonament de dades inclòs. L’import de l’element tarifari s’indica en megabytes (MB), però es facturarà per bytes.
 Ampliació abonament de dades: element de cost per l’activació durant un període mensual d’un abonament de
dades puntual o permanent a un perfil de telefonia mòbil sense abonament de dades (línia individual o perfil bàsic),
o bé per l’ampliació puntual o permanent de l’abonament de dades inclòs a un perfil amb abonament de dades
(perfils estàndard, avançat, prèmium i dades), amb una capacitat equivalent a la del perfil estàndard (inicialment 2
GB).
 Abonament dades 1 en roaming global: element de cost per l’activació d’un abonament de dades en roaming a
qualsevol país del món d’un mínim d’1 GB, llevat dels països indicats a l’apartat II.2.2 que es consideren inclosos
en la quota habitual del servei. L’import a facturar es prorratejarà pel nombre de dies que estigui activat.
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 Abonament dades 2 en roaming global: element de cost per l’activació d’un abonament de dades en roaming a
qualsevol país del món d’un mínim de 400 MB, llevat dels països indicats a l’apartat II.2.2 que es consideren
inclosos en la quota habitual del servei. L’import a facturar es prorratejarà pel nombre de dies que estigui activat.
 Consum dades fora abonament en roaming global: element de cost per l’excés de consum de navegació de dades
en roaming per un perfil de mòbil amb abonament de dades en roaming global activat, una vegada excedit
l’abonament. L’import de l’element tarifari s’indica en megabytes (MB), però es facturarà per bytes.
 Consum dades sense abonament en roaming: element de cost del consum de navegació de dades en roaming per
un perfil de mòbil sense abonament de dades en roaming activat. L’import de l’element tarifari s’indica en
megabytes (MB), però es facturarà per bytes.
 Paquet de consum satèl·lit: element de cost d’una bossa de consum d’un mínim de 30 minuts de trucades
mensuals, o el seu equivalent en dades i SMS, que es facturarà una vegada es superi la bossa de consum inclosa
en el perfil satèl·lit.
Subfamília Terminals i accessoris
Dins aquesta subfamília s’inclouen els elements de cost per la provisió de dispositius mòbils pels perfils que no incloguin
dispositiu, o per provisió de dispositius addicionals, i provisió d’accessoris. Els requeriments concrets es detallen a
l’apartat II.2.6 del plec de prescripcions tècniques.
Els elements de cost de terminals amb tipus “quota mensual” estan vinculats a una durada de la facturació de 24 mesos.
En cas de baixa del terminals abans d’aquest termini es podrà optar entre retornar el terminal per ser reaprofitat en una
altra petició, o bé seguir facturant l’element de cost pels mesos restants.
 Terminal perfil bàsic / estàndard / avançat / prèmium: elements de cost per la provisió d’un dispositiu igual o
equivalent al definit en el catàleg per cadascun dels perfils indicats (bàsic, estàndard, avançat o prèmium),
addicional al que contenen els perfils de servei.
 Terminal Samsung S8 / Apple iPhone 8 / Samsung S9 / Apple iPhone X o similar: elements de cost per la provisió
dels dispositius indicats o els seus substituts, o terminals d’altres fabricants de gamma equivalent, addicional al que
contenen els perfils de servei.
 Terminal tauleta Samsung Galaxy Tab Active o similar: element de cost per la provisió d’un dispositiu de tipus
tauleta, amb característiques similars o superiors a la indicada. Aquest tipus de dispositiu es podrà utilitzar en
qualsevol dels perfils, tot i que inicialment està previst pels perfils de dades.
 Terminal dades USB / MIFI: element de cost per la provisió d’un terminal de dades de tipus USB o MIFI, o
equivalent, addicional al que contenen els perfils de servei. Aquest tipus de dispositiu es podrà utilitzar en qualsevol
dels perfils, fent ús de l’abonament de dades del perfil.
 Terminal dades router: element de cost per la provisió d’un terminal de dades de tipus router o equivalent.
 Terminal satèl·lit: element de cost per la provisió d’un terminal satèl·lit, per fer ús amb el perfil satèl·lit.
 Accessori Carregador paret / cotxe: element de cost pels diferents tipus d’accessoris de tipus carregador de
dispositius mòbils pels dispositius mòbils inclosos al catàleg.
 Accessori Cable de connexió a PC: element de cost pels diferents tipus d’accessoris de tipus cable de connexió a
PC pels dispositius mòbils inclosos al catàleg.
 Accessori Auricular: element de cost pels diferents tipus d’accessoris de tipus auricular mans lliures pels dispositius
mòbils inclosos al catàleg.
 Accessori Bateria: element de cost pels diferents tipus de bateria addicional pels dispositius inclosos al catàleg, per
aquells dispositius que es pugui canviar la bateria.
 Accessori Funda i protector pantalla: element de cost per un pack d’accessoris de funda i protector de pantalla
compatibles amb els dispositius mòbils inclosos al catàleg. Aquests accessoris són addicionals als inclosos amb els
que inclouen els dispositius subministrats, segons es descriu a l’apartat II.2.6.
 Préstec terminal estàndard / avançat / prèmium: element de cost pel préstec temporal d’un terminal de qualsevol
gamma.
Gestió de dispositius
 Manteniment i llicències MDM Interior: element de cost pel manteniment i llicències del servei de gestió de
dispositius (MDM) d’Interior, segons es descriu a l’apartat II.2.8.
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I.5.2. Servei de flotes mòbils M2M
El servei de flotes mòbils M2M es descriu a l’apartat II.1.2 del lot 3 del plec de prescripcions tècniques, i es composa d’
elements de cost segons el perfil de servei, i el consum de les trucades de veu, missatges i navegació de dades
addicionals que es realitzin.
Una instància del servei de flotes és un conjunt de línies d’una flota concreta, i es composa d’un o més elements de cost
d’un determinat perfil en funció del nombre de línies de telefonia mòbil que composen la flota.
Els elements de cost son els següents, i es corresponen amb la descripció del servei de l’apartat II.1.2 del lot 3 del plec de
prescripcions tècniques:
Subfamília Perfils
 Perfil M2M 1: element de cost d’una línia de telefonia mòbil de flota amb el perfil de tipus 1, que inclou un
abonament de dades segons s’indica a l’apartat II.1.2.
 Perfil M2M 2: element de cost d’una línia de telefonia mòbil de flota amb el perfil de tipus 2, que inclou un
abonament de dades segons s’indica a l’apartat II.1.2.
Subfamília Trànsit de veu i dades
 Consum de dades M2M en excés: element de cost pel consum de dades que excedeixi el volum de dades inclòs a
la suma de tots els abonaments de dades dels perfils inclosos a la flota. L’import de l’element tarifari s’indica en
megabytes (MB), però es facturarà per bytes (1 MB = 1.048.576 bytes).
 Trucades sortints M2M: element de cost per les trucades realitzades per una línia M2M a qualsevol destinació.
L’import de l’element s’indica en minuts de comunicació, però es facturarà per segons.
 Trucades entrants M2M: element de cost per les trucades rebudes per una línia M2M des de qualsevol origen.
 Missatges M2M: element de cost pels missatges enviats per una línia M2M a qualsevol destinació.

I.5.3. Servei de connectivitat mòbil de seus
El servei de connectivitat mòbil de seus es descriu a l’apartat II.1.3 del lot 3 del plec de prescripcions tècniques, i es
composa de diferents elements de cost en funció del tipus de perfil de servei, els terminals i accessoris que es poden
sol·licitar opcionalment, i el consum de les trucades de veu i missatges que es realitzin. Els elements de cost inclouen tots
els costos per proveir aquests serveis, i en el perfil d’extensió de veu mòbil també inclou totes les trucades i missatges
(tarifa plana).
Una instància del servei està formada per un perfil de telefonia mòbil, i opcionalment dels terminals i accessoris associats
al perfil.
Els elements de cost son els següents:
Subfamília Perfils
Dins els perfils trobem les diferents modalitats de prestació del servei. La descripció dels perfils i el que inclouen es troba
descrit a l’apartat II.1.3 del plec de prescripcions tècniques. Els perfils tenen inclòs el servei d’un terminal, en el cas de
l’extensió mòbil, o un equip de connexió a la centraleta en el cas dels enllaços de centraleta.
 Extensió mòbil: element de cost per una extensió amb terminal i funcionalitats de centraleta, segons es descriu a
l’apartat II.1.3. El cost inclou tarifa plana de trucades i missatges a qualsevol destinació, d’acord amb la distribució
de tràfic que es detalla al mateix apartat.
 Enllaç mòbil de centraleta: element de cost per una línia de mòbil individual amb connexió a centraleta.
 Enllaç primari mòbil de centraleta: element de cost per un enllaç de 30 línies de veu amb connexió a centraleta,
segons es descriu a l’apartat II.1.3.
 Número de xarxa intel·ligent: element de cost associat a un número de xarxa intel·ligent (900, 901 o 902). Totes les
funcionalitats disponibles que s’activin estan incloses al cost del número.
Subfamílies Funcionalitats, i Terminals i accessoris
 Servei gravació de trucades entrants i sortints: element de cost per la funcionalitat de gravació de trucades, tant
entrants com sortints, pel perfil de servei d’extensió de veu mòbil.
 Accessori auricular sense fils: element de cost per la provisió d’un auricular sense fils per al perfil de servei
d’extensió de veu mòbil.
Subfamília trànsit de veu i dades
Dins aquesta subfamília s’inclouen els elements de cost a aplicar als consums de trucades de veu realitzades des dels
perfils de connectivitat mòbil de seus, en funció de la destinació de les trucades. El preu de cada concepte s’indica per
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una unitat concreta (minuts, missatges) de comunicació, però la facturació es realitzarà per la unitat mínima de mesura
(segons, missatges) i sense establiments de trucada. Els requeriments concrets es detallen a l’apartat II.1.3 del plec de
prescripcions tècniques.
Cadascun dels perfils té inclòs en el preu del servei un tipus de trucades, i volum de missatges. En aquests casos, no
s’aplicaran els elements de cost indicats, tot i que el proveïdor informarà igualment dels detalls de trucades / consums
realitzats sense cost associat. Addicionalment, el perfil extensió de veu mòbil inclou tarifa plana de trucades i missatges, i
no s’apliquen aquests elements de cost.
Per últim, l’import d’aquests elements de cost serà el mateix que pels elements de cost del servei de telefonia mòbil
professional, llevat de les trucades a números 90x que són exclusives d’aquest servei.
 Trucades mòbil - fix internes: element de cost de trucades realitzades a telèfons fixs de la Generalitat (serveis dels
lots 1 i 2 d’aquesta licitació), independentment que es cursin a través del nus de veu o per la xarxa pública de
l’adjudicatari.
 Trucades mòbil - fix externes: element de cost de trucades realitzades a telèfons fixs fora de la Generalitat, dins
l’àrea geogràfica de l’Estat espanyol.
 Trucades mòbil - mòbil internes: element de cost de trucades realitzades a línies mòbils de la Generalitat de
qualsevol dels serveis d’aquest contracte, independentment que es cursin a través del nus de veu o per la xarxa
pública de l’adjudicatari.
 Trucades mòbil - mòbil xarxa adjudicatari: element de cost de trucades realitzades a línies mòbils fora de la
Generalitat i dins la xarxa de l’operador adjudicatari.
 Trucades mòbil - mòbil externes: element de cost de trucades realitzades a línies mòbils fora de la Generalitat, a
qualsevol operador destí de l’Estat espanyol, llevat de l’operador adjudicatari.
 Trucades internacionals: element de cost de trucades realitzades a telèfons a l’estranger.
 Trucades xarxa intel·ligent i números especials gratuïts: element de cost de trucades realitzades a números de
xarxa intel·ligent i números especials gratuïts pel trucant (per exemple, números 900, números 112, 080, 1006,
etc.).
 Trucades xarxa intel·ligent i números especials: element de cost de trucades realitzades a números de xarxa
intel·ligent i números especials amb cost pel trucant (per exemple, números 901, 902, 807, número 010, 012,
118AB, etc.).
 Missatges: element de cost de missatges SMS o MMS enviats per una línia mòbil de la Generalitat d’aquest
contracte a qualsevol operador destí de l’Estat espanyol.
 Missatges internacionals: element de cost de missatges SMS o MMS enviats per una línia mòbil de la Generalitat
d’aquest contracte a qualsevol operador fora de l’Estat espanyol.
 Trucades rebudes a número 900: elements de cost per les trucades rebudes als números 900, independentment de
l’origen de les trucades.
 Trucades rebudes a número 901: elements de cost per les trucades rebudes als números 901, independentment de
l’origen de les trucades.
 Trucades rebudes a número 902: element de cost per les trucades rebudes als números 902. Aquest cost és
sempre 0.

I.5.4. Servei d’enviament massiu de SMS
El servei d’enviament massiu de SMS es descriu a l’apartat II.1.4 del lot 3 del plec de prescripcions tècniques, i es
composa d’elements de cost de consum en funció del tipus de missatges que es poden enviar amb el servei. Els elements
de cost de consum inclouen tots els costos per proveir aquest servei, d’acord amb els requeriments i funcionalitats que
s’expressen al plec de prescripcions tècniques.
Una instància del servei és l’àmbit departamental o sistema d’informació que pot utilitzar el servei d’enviament massiu de
SMS. L’accés al servei no implica cap cost definit; el cost del servei és exclusivament el consum que es realitzi
d’enviament de missatges.
Els elements de cost son els següents:
 Missatges enviats: element de cost per cada missatge enviat amb el servei d’enviament massiu.
 Missatges d'acusament de rebuda: element de cost, addicional a l’anterior, per l’enviament d’un missatge amb
acusament de rebuda.
 Missatges certificats: element de cost per l’enviament d’un missatge certificat.
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I.5.5. Suport de consultoria i projectes
Els elements de cost descrits en aquest apartat es troben descrits a l’apartat II.1.5, respecte l’oficina tècnica de mobilitat, i
l’apartat III.8, respecte el suport a la realització de projectes, del lot 3 del plec de prescripcions tècniques.
Subfamilia Oficina tècnica de mobilitat
Els serveis que es realitzin dins aquesta oficina, descrita a l’apartat II.1.5, es valoraran en funció del tipus de recursos a
dedicar i el temps de dedicació requerits (en hores).
 Perfil tècnic o consultor junior: element de cost per una hora de dedicació d’un perfil tècnic o consultor junior
segons es descriu a l’apartat II.1.5.
 Perfil tècnic expert o consultor sènior: element de cost per una hora de dedicació d’un perfil tècnic expert o
consultor sènior segons es descriu a l’apartat II.1.5.
Subfamilia Suport a la realització de projectes
Els serveis que es realitzin de suport presencial a configuració i traspàs de dades, descrit a l’apartat III.8, es valoraran
segons el temps de dedicació requerits (en hores).
 Suport presencial a configuració i traspàs de dades: element de cost per suport presencial a configuració de
terminals i traspàs de dades.
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ANNEX 6: PENALITATS ESPECÍFIQUES

A continuació es descriu el model de penalitzacions que s’aplicaran per l’incompliment del indicadors i ANS definits al Plec de
Prescripcions Tècniques, dins el capítol VII. “ACORDS DE NIVELL DE SERVEI (ANS)”, d'acord amb els criteris, quantificació i
mètode de càlcul establerts més endavant, entenent que un mateix fet pot donar lloc a l'aplicació de diferents penalitzacions d'igual o
diferent tipus.
En cap cas les penalitzacions tindran finalitat rescabalatòria, de manera que la seva aplicació no substituirà ni minorarà la
indemnització que per danys i perjudicis pogués resultar dels corresponents incompliments.
Aquestes penalitzacions, segons l’article 192 de la LCSP, hauran de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment, i les quanties
de cada una de elles no podran ser superiors al 10 per cent del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total de les mateixes superar el
50 per cent del preu del contracte.
La proposta d’aplicació de penalitats, per incompliment parcial, compliment defectuós (ANS) i demora en l‘execució del contracte,
correspon al responsable del contracte, d’acord al model de relació/govern del contracte que el CTTI determini.

Model de penalitzacions pels serveis
El licitador s’haurà d’ajustar al model penalitzacions que a continuació es descriu i que inclou els següents punts:


Càlcul de les penalitzacions



Aplicació de les penalitzacions



Irregularitats en les mesures

Càlcul de les penalitzacions
Les penalitzacions s’aplicaran per incompliment dels indicadors de nivell de servei.
El model d’acords de Nivell de Servei i el valor de Penalització màxima associat es descriu al Plec de Prescripcions Tècniques de
cada un dels lots.
El càlcul de l’import de la penalització es realitzarà com a percentatge de penalització sobre el valor de Penalització màxima pel
període de càlcul, de manera que:

On:


Percentatge de penalització

0 %

,si
,si

100 %

,si

De manera que:
Vllindar 3 és el valor del nivell de servei acordat compromès en l'ANS per a l’indicador. Aquest és el valor llindar a partir del
qual existeix penalització.
Vmes és el valor mesurat per a l'indicador.
Vllindar 1 és el valor llindar de l'indicador a partir del qual la penalització es satura.


Penalització màxima
Valor màxim al que pot arribar la penalització en cas d’incompliment del llindar objectiu definit.
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Aplicació de les penalitzacions
El CTTI aplicarà les penalitzacions sobre els indicadors sempre que el nivell de servei no sigui satisfactori.
El CTTI té la potestat de decidir no aplicar les penalitzacions associades per l’incompliment dels nivells de servei acordats en
determinades casuístiques. Com a regla general poden quedar excloses les penalitzacions quan:


Existeixin situacions extraordinàries que donin lloc a alteracions que desvirtuïn la mesura.



Quan es produeixi una situació excepcional d’un increment dràstic de l’activitat, no atribuïble a l’adjudicatari que impedeixi
l’assoliment dels ANS acordats.



Quan la desviació sigui provocada per components que no estan sota la responsabilitat de l'adjudicatari.



Quan el servei quedi aturat per causes alienes al mateix servei, ja siguin aturades programades o no.

Incidències en les mesures d’Indicadors
En cas d’incidències en la mesura del valor d'un Indicador associat a un ANS degudes a errors materials, o quan existeixi manca de
col·laboració per part de l'adjudicatari en la determinació del valor correcte, es considerarà que l'indicador assoleix un nivell de servei
inacceptable, aplicant-se la penalització corresponent.
Es considerarà que hi ha incidència en la mesura d’un Indicador quan el valor d’aquest, facilitat per l’adjudicatari difereixi en més d’un
15% respecte del valor real que resulti d’un procés d’auditoria.
Es considerarà manca de col·laboració quan conflueixin tots els següents factors:


Que l'auditor que es designi en l’esmentat procés d’auditoria aporti evidència d’una sol·licitud d’informació en un termini
concret dirigida a l’adjudicatari.



Que la sol·licitud d’informació demanada i el termini siguin raonables a judici del CTTI.



Que l’adjudicatari no pugui aportar cap evidència que provi que s'hagi facilitat la informació demanada dins del termini
especificat o en el seu defecte no hagi donat una explicació raonable del motiu del retard.

Facturació de les penalitzacions
L’import corresponent a les penalitzacions aplicades a l’adjudicatari és resultat de sumar els imports de penalització corresponents
als incompliments dels indicadors de nivell de servei de cadascun dels serveis del contracte.
El mètode de facturació de les penalitzacions es troba descrit a l’apartat T. “Pagament i presentació de factures” del present
document.
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ANNEX 7- DECLARACIÓ VENDA ACTIUS I INVENTARI

Fitxer excel títol “03_20180104_PCAP_Annex 7 Inventari L1.xlxs”
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