Acta de la Mesa de contractació. Proposta d’adjudicació

Tipus : Mixt

Unitat Promotora : Direcció
d’Aprovisionament i Seguiment de la
Contractació, Direcció d’Operacions i
Direcció Àrea TIC Educació

Tramitació: Urgència

Criteris adjudicació: Diversos

Expedient: CTTI-2020-249

Procediment: Negociat sense publicitat

Contracte : Contracte Públic

Títol :Subministrament i instal·lació de xarxes d’àrea local (LAN) a centres educatius

Import base €
Valor estimat del contracte (s/IVA) :
Pressupost licitació :
Termini d’execució fins a :
Pròrrogues:

23.293.899,70
19.411.583,09

IVA €
4.076.432,45

Import total €
23.488.015,54

7 mesos des de la data de formalització del contracte
No

Identificació de la sessió
Data de convocatòria: 23/09/2020
Hora: 10.30h
Lloc : Sessió Microsoft Teams

Membres de la Mesa de Contractació
Nom

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Maria Dolores Salgado Ygarza

Presidenta

Directora de Serveis Corporatius
CTTI.

Cristina Tamarit Pulido

Secretària

Cap de la Unitat de Contractes
no Basats en AM del CTTI.

David Hernández Soler

Vocal

Tècnic Assessoria Jurídica CTTI.

Amaro Maturana Dominguez

Vocal

Tècnic d’Auditoria i Control Intern
del CTTI.

Adrià Escales Sánchez

Vocal

Cap d’Unitat Serveis de Lan i
Wan del CTTI.

Cristina Molina Rosillo

Vocal

Responsable de Servei d’Àmbit
del Departament d’Educació del
CTTI.

Ordre del dia
1. Constitució de la Mesa
2. Anàlisi i exposició de l’informe de la ponència tècnica, d’acord amb allò
establert a l’article 22.1.g) del Real decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment, la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic .
Desenvolupament de la sessió
1. Com a qüestió preliminar a la vàlida constitució de la Mesa, les persones

designades com a membres de la mateixa manifesten que no concorren en cap
conflicte d’interessos en relació al procediment d’adjudicació del qual forma part la
Mesa, en el sentit d’allò previst a l’article 24 de la directiva 2014/24/UE del
Parlament Europeu y del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre Contractació
Pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE, i en la legislació vigent a
l’Estat Espanyol en matèria de Contractació Pública. Tots els presents manifesten
que no tenen directa o indirectament, un interès financer, econòmic o personal
que pugues semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el
context del present procediment de contractació i a aquests efectes signen la
corresponent declaració d’absència de conflicte d’interès o declaren que la
declaració que van signar segueix vigent donat que no hi ha hagut cap canvi en
les circumstàncies declarades.

2. Els membres de la Mesa de Contractació analitzen l’informe emès per la ponència

tècnica a petició de la Mesa de Contractació. La Secretaria exposa als membres de
la Mesa que s’ha detectat una errada en l’oferta presentada per TELEFÓNICA
SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.
UNIPERSONAL., tal i com es fa constar a l’informe de valoració de la ponència
tècnica, a l’hora de multiplicar els preus unitaris oferts per les quantitats estimades i
calcular la suma de tots els preus unitaris. Tots els membres de la Mesa acorden
que es tracta d’un error de càlcul que en cap cas incideix en els preus unitaris
proposats per l’empresa, els quals són en la seva totalitat inferiors als preus
unitaris màxims establerts en la licitació, i per tant l’oferta presentada és vàlida.
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3. Els membres de la Mesa observen l’informe de valoració de l’oferta que exposa les

característiques que han comportat que l’oferta de l’empresa TELEFÓNICA
SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.
UNIPERSONAL., sigui la seleccionada per a la prestació de l’objecte del contracte,
un cop aplicats els criteris d’adjudicació establerts al PCAP.
En l’esmentat informe de la ponència tècnica s’estableixen les puntuacions
següents:

Oferta econòmica
Característiques
tècniques dels
models oferts
Proposta de
durada del
projecte
Proposta
organitzativa
TOTAL

Punts màxims

Punts
oferta

70

36,15

10

7

10

5

10

2

100

50,15

En conseqüència, la Mesa acorda per unanimitat, aprovar l’informe de valoració
emès per la ponència tècnica i proposar a l’òrgan de contractació, d’acord amb
allò establert a l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per tal que es requereixi la documentació
justificativa per a l’adjudicació del contracte, que l’empresa proposada haurà de
presentar en el termini de deu dies hàbils a comptar des del següent en que
rebi el requeriment, per tal de poder procedir a l’adjudicació del contracte
d’acord amb les següents especificacions:
Empresa adjudicatària :
CIF adjudicatari:

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL
A78053147

Import adjudicació :

Fins a un màxim de 19.411.583,09 euros i d’acord amb els preu
especificats a la taula adjunta a continuació

Termini d’execució :

7 mesos, a comptar des de la data que s’esmenti en el contracte.

Possibilitat de pròrroga:

No
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Taula de preus unitaris:

Concepte
P_AP
P_APEXT

Import unitari Ofert
146,66 €
1.115,14 €

P_SFP

28,38 €

P_Cable STACK

59,24 €

P_SWN2

496,86 €

P_SWN248

807,15 €

P_SWN3

3.000,00 €

P_PORTAL

303.178,41

P_NAC_ 500k concurrents
P_EINAGESTIÓ

1.094.271,09 €
47,59 €

P_INSTAL centre Petit

3.239,59 €

P_INSTAL centre Mitjà

9.578,10 €

P_INSTAL centre Gran

15.786,98 €

P_INSTAL nou switch

188,33 €

P_INSTAL Switch capçalera

331,70 €

P_RACK addicional

504,00 €

La presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
La presidenta

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats de l'Agència Catalana de
Certificació. La política de signatura aplicable és 'Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes
administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic'.
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