RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

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

GENERALITAT DE CATALUNYA

Contracte : Contracte Públic
Tipus : Mixt
Tramitació: Urgència

Criteris adjudicació: Diversos

Expedient: CTTI-2020-249

Procediment: Negociat sense publicitat

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

Antecedents
1. Per resolució de data 4 de setembre de 2020 es va aprovar l’expedient de

contractació del contracte de referència i es va acordar l’obertura del procediment
d’adjudicació.
2. En data 17 de setembre de 2020 es va procedir a l’obertura per mitjans telemàtics,

del Sobre Únic i a qualificar la documentació de caràcter general, aportada pel licitador
a fi d’acreditar la capacitat i solvència exigida com a requisit d’aptitud per contractar amb
el sector públic, i la documentació relativa als criteris d’adjudicació. El resultat de
l’obertura del sobre, un cop finalitzat el procés de negociació, es detalla a continuació:
NIF

Empresa licitadora admesa

Import (s/IVA)

A78053147

Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones
de España S.A. Unipersonal

Preus unitaris

Prèvia a la valoració, es va realitzar l’examen per a la determinació d’ofertes
anormalment baixes d’acord amb el procediment establert a l’article 149 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i a l’apartat 4 de
l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament
general de la Llei de Contractes del Sector Públic (RGLCAP), resultant que l’oferta
presentada no estava incursa en aquesta condició.
3. Un cop avaluada i puntuada l’oferta d’acord amb els criteris de valoració establerts al
plec de clàusules administratives particulars, i vist l’informe de proposta d’adjudicació
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donat el tipus de procediment, negociat sense publicitat en base a allò establert en
l’article 168.2 de la LCSP, l’única empresa que per raons tècniques de la competència
té la capacitat d’executar el contracte ha presentat una oferta adient amb els criteris
d’adjudicació establerts, i d’acord amb l’article 150.3 de la LCSP es va requerir al
licitador per tal que aportés la documentació escaient.
4. Un cop aportada i degudament verificada la documentació requerida i, d’acord amb
l’article 150.3 de la LCSP.
Fonaments de dret
I.

S’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del
contracte, d’acord amb allò que disposa l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

II.

Pels motius exposats i de conformitat amb el que disposen els articles 119, 150 i
166 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), i d’acord amb la proposta d’adjudicació efectuada per la ponència tècnica.

III. En virtut de la competència que m’atribueix la legislació vigent i de les facultats que
em son conferides per delegació del Consell d’Administració en qualitat d’òrgan de
contractació en el seu acord de 21 de juliol de 2020.
RESOLC:
1. Adjudicar el contracte abans indicat amb les característiques següents:

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 preus unitaris
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

Taula de preus unitaris adjudicats:

Concepte
P_AP
P_APEXT
P_SFP

Import unitari Ofert
146,66 €
1.115,14 €
28,38 €
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59,24 €

P_Cable STACK

496,86 €
807,15 €
3.000,00 €
303.178,41
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P_SWN2
P_SWN248
P_SWN3
P_PORTAL
P_NAC_ 500k concurrents

1.094.271,09 €
47,59 €

P_EINAGESTIÓ
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 €

2. Designar com a responsable d’aquest contracte al Director/a d’Aprovisionament i
Seguiment de la Contractació del CTTI.
3. Notificar la resolució al licitador, amb expressió dels recursos procedents, d’acord
amb el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de
procediment administratiu.
4. Publicar l’adjudicació del contracte al perfil de contractant i el termini per la seva
formalització, d’acord amb el que disposa l’article 119 i 151.1 de la LCSP.
Contra aquesta Resolució, es pot interposar potestativament recurs especial en matèria
de contractació o bé recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò que es
preveu a l’article 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP). El recurs especial en matèria de contractació s’ha d’interposar
davant de l’òrgan de contractació o de l’òrgan competent per a la resolució del recurs
(Tribunal Català de Contractes del Sector Públic), en el termini de quinze dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la remissió de la notificació de l’acte impugnat. Contra la
resolució del recurs especial en matèria de contractació només procedeix interposar
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò que es preveu en la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs
contenciós administratiu s’interposarà davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acte impugnat,
sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
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Per delegació,

Xavier Milà i Vidal
Director Gerent. (e.f.)
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
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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