Exp. ED-2020-1150

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

Modalitat: Contracte Públic

Unitat promotora: Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital
Procediment: Basat de Nova licitació

Tipus: Serveis

Objecte: Projecte estratègic per l’acceleració de la transformació digital dels centres
educatius de Catalunya.
Import base €

IVA €

Import amb IVA €
-

Valor estimat

126.581.646,10

-

Pressupost licitació

105.484.705,08

21% d’IVA

127.636.493,15

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

Descripció

Import base € Import total € Valor estimat €

3

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

4

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

1

2

9.792.505,80

9.711.576,00
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Núm. de la sessió: 1
Data: 7 d’agost de 2020
Hora: de 19:30 h. a 20:00 h.
Lloc: Mitjançant l’aplicació Microsoft Teams
Hi assisteixen,
Per part de la Mesa de Contractació:
Nom:

Càrrec:

Mercè Mateu i Palau

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

Josep Manuel López Barreiro
Gemma Font i Arnedo
Susana Marín Dios
Ana Albalat Martínez
Glòria González López
Altres assistents:
Carme Andrés Pera
M. Luisa Ortega López

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

Ordre del dia:
1. Constitució de la Mesa.
2. Obertura i examen dels sobres A, que contenen la documentació acreditativa del
compliment de requisits previs i la proposta tècnica que es valora segons criteris
d’adjudicació sotmesos a judici de valor, presentats per les empreses que liciten a
l’adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del projecte estratègic
per l’acceleració de la transformació digital dels centres educatius de Catalunya (exp.
ED-2020-1150.
3. Relació d’esmenes.
4. Petició d’informe tècnic.
5. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió:
1. La presidenta inicia la sessió i, un cop constituïda la Mesa, es recorda que s’ha
convidat a les empreses següents:
- Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.
Unipersonal.
- Saytel Servicios Informáticos, S.A.
- INET INST, SL.
- Telefónica Móviles España, S.A. Unipersonal.
- Vodafone España, S.A.U.
- Orange Espagne, S.A.U.
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2. Tot seguit s'obren els sobres A de les empreses que han presentat la seva oferta dins
de termini:
-

-

Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.
Unipersonal, representada pel senyor Bruno Vilarasau Mitjans, que licita als lots 1
i 2.
Saytel Servicios Informáticos, S.A., representada pel senyor Santiago Benito
Martínez, que licita als lots 1 i 2.
INET INST, SL., representada pel senyor Raúl Contreras Ocaña.
Telefónica Móviles España, S.A. Unipersonal, representada pel senyor Bruno
Vilarasau Mitjans, que licita als lots 3 i 4.
Vodafone España, S.A.U., representada pel senyor Carlos Becker Mantecon i la
senyora María de la Providencia Bartolomé Troncoso, que licita als lots 3 i 4.
Orange Espagne, S.A.U., representada pel senyor Iñigo Julio Polo González, que
licita als lots 3 i 4.
Aire Networks del Mediterráneo, S.L.U., representada pel senyor José Miguel
García Pérez, que licita als lots 3 i 4.
Bechtle Direct, S.L.U., representada pel senyor Juan José Moneo Simón, que licita
al lot 1.

3. Un cop oberts els sobres i examinada la documentació i comprovat que contenen la
proposta tècnica que es valora segons criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor,
els membres de la Mesa conclouen que:
-

-

-

L’empresa INET INST, SL no ha indicat el lot o lots als quals presenta oferta. Atès
que és un defecte esmenable, se li ha de requerir que aporti una declaració en la
qual s’indiqui el lot o lots als quals presenta oferta.
L’empresa Bechtle Direct, S.L.U ha presentat una proposta tècnica amb una
extensió superior a 20 pàgines (o 10 fulls a doble cara). Atès que és un defecte
esmenable, se li ha de requerir que aporti una declaració en la qual s’identifiquin
les 20 pàgines de la proposta tècnica presentada.
Les empreses Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España,
S.A. Unipersonal, Saytel Servicios Informáticos, S.A, Telefónica Móviles España,
S.A. Unipersonal, Vodafone España, S.A.U., Orange Espagne, S.A.U., i Aire
Networks del Mediterráneo, S.L.U. han presentat la documentació acreditativa del
compliment de requisits previs i la proposta tècnica que es valora segons criteris
d’adjudicació sotmesos a judici de valor correctament i compleixen els requeriments
de la clàusula 11 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la
contractació.

4. S’obre un torn obert de paraules.
Acords:
1. Admetre les següents empreses licitadores per haver presentat correctament la
documentació acreditativa del compliment de requisits previs i la proposta tècnica que
es valora segons criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor:
-

Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.
Unipersonal, representada pel senyor Bruno Vilarasau Mitjans, que licita als lots 1
i 2.

Exp. ED-2020-1150

-

Saytel Servicios Informáticos, S.A., representada pel senyor Santiago Benito
Martínez, que licita als lots 1 i 2.
Telefónica Móviles España, S.A. Unipersonal, representada pel senyor Bruno
Vilarasau Mitjans, que licita als lots 3 i 4.
Vodafone España, S.A.U., representada pel senyor Carlos Becker Mantecon i la
senyora María de la Providencia Bartolomé Troncoso, que licita als lots 3 i 4.
Orange Espagne, S.A.U., representada pel senyor Iñigo Julio Polo González, que
licita als lots 3 i 4.
Aire Networks del Mediterráneo, S.L.U., representada pel senyor José Miguel
García Pérez, que licita als lots 3 i 4.

2. Requerir a les següents empreses que aportin la documentació que s’indica tot seguit:
- INET INST, SL., representada pel senyor Raúl Contreras Ocaña, per tal que aporti
una declaració del representant legal de l’empresa en la qual s’indiqui el lot o lots
als quals presenta oferta, atès que al DEUC presentat no s’ha fet constar a la part
II, lletra A, d’acord amb l’apartat G del quadre de característiques de l’esmentat
plec.
- Bechtle Direct, S.L.U., representada pel senyor Juan José Moneo Simón, que licita
al lot 1, per tal que aporti una declaració del representant legal de l’empresa en la
qual s’identifiquin les 20 pàgines de la seva proposta tècnica, atès que la
presentada supera l’extensió màxima de 20 pàgines (o 10 fulls a doble cara),
d’acord amb l’annex 4 de l’esmentat plec.
Declarar que, en cas que presentin la documentació correctament dins del termini de
tres dies (fins el 10 d’agost de 2020, a les 14.00 hores), seran admeses a la licitació i
es valorarà la seva proposta tècnica.
3. Remetre la documentació tècnica presentada per les empreses admeses a la
directora d’Àrea TIC-CTTI, per tal que faci arribar a la Mesa de Contractació l'informe
relatiu a la valoració tècnica de la documentació presentada per les empreses
esmentades (acord 1), i remetre la documentació tècnica presentada per les
empreses INET INST, SL i Bechtle Direct, S.L.U. a condició que esmenin els defectes
en temps i forma (acord 2) .
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
La presidenta

