INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ QUE S’EMET A PETICIÓ DE LA MESA
DE CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE XARXES D’ÀREA LOCAL (LAN) A CENTRES EDUCATIUS

(Exp. CTTI-2020-249)
1. Objecte del contracte i tramitació
El CTTI ha dut a terme un procés de contractació per procediment negociat per raons
tècniques i d’exclusivitat i subjecte a regulació harmonitzada, amb número d’expedient
CTTI-2020-49 i on l’objecte del contracte és dotar de xarxa local WIFI als centres docents
de la Generalitat de Catalunya, per lo que es determina la instal·lació de d’equips de LAN i
WIFI als centres docents de l’Annex “Seus” del plec de prescripcions tècniques de la present
licitació.
Els subministraments i serveis a prestar són els següents:
 Subministrament i instal·lació de xarxa local wifi als centres docents:
-

Subministrament i instal·lació dels AccessPoint WIFI als centres.
Subministrament i instal·lació dels switchos.
Cablejat.
Retirada de l’equipament i cablejat antic.

 Subministrament i instal·lació als CPDs de la Generalitat de la plataforma de gestió de la
infraestructura i control d’accés a xarxa.
 Planificació i seguiment del projecte.

Dades de la licitació
En data 07/09/2020 s’ha convidat al proveïdor TELEFÓNICA SOLUCIONES DE
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL . a presentar
oferta, atès que és l’empresa que per raons tècniques de competència té la capacitat
d’executar el contracte, establint un termini per presentació de la proposició que finalitza
el 17/09/2020 a les 12:00 hores. S’ha rebut oferta a l’eina de presentació telemàtica de
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PCSP) en data 16/09/2020.
2. Procediment i criteris de valoració
El 17/09/2020 es va obrir el sobre de l’empresa licitadora.
La proposta tècnica assumeix íntegrament els requeriments tècnics expressats en el plec
de prescripcions tècniques, i descriu correctament, pel que fa els equipaments de LAN
i WIFI a subministrar en els centres educatius, la plataforma de gestió i control d’accés
central a emprar, i les taques d’instal·lació de tots els equips. Així mateix descriu
correctament els recursos humans que s’hi destinen i la seva organització.
Pel que fa a la proposta econòmica, prèviament a la valoració, s’ha validat que cap dels
preus unitaris proposats superi el import unitari màxim establert.
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Els preus oferts pels els serveis a prestar són els següents:

Concepte

Import unitari
màxim

Quantitat

Import total
màxim

Import unitari
Ofert

Total Contracte
Ofert

146,66 €

3.710.498,00 €

25.300

146,66 €

3.710.498,00 €

100

1.115,14 €

111.514,00 €

1.115,14 €

111.514,00 €

P_SFP

1.230

28,38 €

34.907,40 €

28,38 €

34.907,40 €

P_Cable
STACK

1.464

59,24 €

86.727,36 €

59,24 €

86.727,36 €

P_SWN2

2.700

496,86 €

1.341.522,00 €

496,86 €

1.341.522,00 €

P_SWN248

200

807,15 €

161.430,00 €

807,15 €

161.430,00 €

P_SWN3

123

3.000,00 €

369.000,00 €

3.000,00 €

369.000,00 €

P_PORTAL

1

335.020,74 €

335.020,74 €

303.178,41

303.178,41 €

P_NAC_
500k
concurrents

1

1.094.271,09 €

1.094.271,09 €

1.094.271,09 €

1.094.271,09 €

P_EINAGE
STIÓ

28.123

47,59 €

1.338.373,57 €

47,59 €

1.338.373,57 €

P_INSTAL
centre Petit

585

3.363,08 €

1.967.401,80 €

3.239,59 €

1.895.160,15 €

P_INSTAL
centre Mitjà

324

10.298,20 €

3.336.616,80 €

9.578,10 €

3.103.304,40 €

P_INSTAL
centre Gran

321

16.722,43 €

5.367.900,03 €

15.786,98 €

5.067.620,58 €

P_INSTAL
nou switch

10

188,33 €

1.883,30 €

188,33 €

1.883,30 €

P_INSTAL
Switch
capçalera

10

331,70 €

3.317,00 €

331,70 €

3.317,00 €

P_RACK
addicional

300

504,00 €

151.200,00 €

504,00 €

151.200,00 €

P_AP
P_APEXT

IMPORT TOTAL 19.411.583,09 €
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18.773.907,26 €

S’ha detectat error tipogràfic en l’oferta rebuda, en els totals corresponents als conceptes
especificats a continuació, que han estat degudament esmenats en la totalització del preu dels
ítems respectant els preus unitaris oferts.
P_INSTAL centre
Petit
P_INSTAL centre
Mitjà
P_INSTAL centre
Gran

585

3.363,08€

1.967.401,80 €

3.239,59 €

1.895.160,95 €

324

10.298,20€

3.336.616,80 €

9.578,10 €

3.103.304,54 €

321

16.722,43€

5.367.900,03 €

15.786,98 €

5.067.620,56

La valoració de la proposta s’ha fet seguint els criteris de valoració establerts a l’Annex 2 del
plec de clàusules administratives particulars i detallats a continuació:



Oferta econòmica (fins un màxim de 70 punts)
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 − 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝐿𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó
1
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 × (1 −
)
2
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝐿𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó

l’oferta presentada obté una puntuació en aquest apartat de 36,15 punts.
1
18.773.907,26 − 19.411.583,09
36,15 = 70 × (1 −
)
2
19.411.583,09


Característiques tècniques dels models oferts (fins un màxim de 10 punts):

Per cada tipus d’element tècnic a subministrar s’atorgarà la puntuació indicada a la
taula següent sempre que al menys una de les característiques tècniques superi les
especificades pel tipus d’element a l’apartat 2.2 del plec de prescripcions
tècniques:
Punts màxims

Oferta supera plec
tècnic

Punts oferta

P_AP

2

SI

2

P_APEXT

1

SI

1

P_SFP

1

NO

0

P_Cable STACK

1

NO

0

P_SWN2

1

SI

1

P_SWN248

1

SI

1

P_SWN3

1

SI

1

Concepte
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P_NAC_
500k
concurrents
P_RACK
addicional
TOTAL

1

SI

1

1

NO

0

10

7

l’oferta presentada obté una puntuació en aquest apartat de 7 punts.


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

Proposta de reducció de durada del projecte respecte del màxim especificat al Plec de
Prescripcions Tècniques (establert en 7 mesos).

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 − 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑀à𝑥𝑖𝑚𝑎
1
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 × (1 −
2
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑀à𝑥𝑖𝑚𝑎 𝐿𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖 ó

𝐿𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖 ó

)

Amb la durada proposada de set mesos l’oferta obté 5 punts en aquest apartat.


Proposta organitzativa (fins un màxim de 10 punts):

S’atorgaran 2 punts per cada membre de l’equip de treball de la proposta tècnica
que inclogui certificacions de fabricants a la descripció del perfil, fins a un màxim
de 5 membres.
L’oferta obté 2 punts atès que presenta certificació de fabricant només a la
descripció de perfil d’un dels membres de l’equip de treball que d’acord amb el
detall següent:
 A l’oferta especifica que el perfil d’arquitecte, que correspon a un
tècnic, tindrà certificació del fabricant de la solució LAN i WIFI
ARUBA.
Un cop analitzada l’oferta d’acord amb els criteris de valoració establerts en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que regiran aquest contracte, la proposició presentada ha obtingut les
següents puntuacions parcials i total :

Oferta econòmica
Característiques tècniques dels
models oferts
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Punts màxims
70

Punts oferta
36,15

10

7

Proposta de durada del projecte
Proposta organitzativa

TOTAL

10
10
100

5
2
50,15

L’oferta presentada obté 50,15 punts.
3. Negociació
En el plec de clàusules administratives s’estableix com a criteri de negociació:
- La millora dels ANS respecte els mínims especificats al plec de prescripcions tècniques
particulars.
En el dia 17/09/20 a les 15:30 es celebra reunió de negociació ( a traves de
videoconferència ) amb l’empresa licitadora, expressant l’empresa licitadora que no pot
oferir millores dels ANS respecte els mínims especificats en el plec. Per tant es dona per
finalitzada la negociació.

4. Conclusió
Un cop és analitzada l’oferta, d’acord amb els criteris de valoració establerts al plec de
clàusules administratives particulars que regeix aquest contracte, i un cop finalitzat el
procediment de negociació, donat el tipus de procediment negociat sense publicitat,
tractant-se de l’única empresa que per raons tècniques de la competència té la capacitat
d’executar el contracte, es conclou que l‘oferta presentada per l’empresa TELEFÓNICA
SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.
UNIPERSONAL. compleix íntegrament els requeriments tècnics i administratius
expressats en el plec de prescripcions tècniques i en el plec de clàusules administratives
particulars, i que la seva oferta econòmica s’ajusta al preu de licitació.
Per tant, es trasllada a la Mesa de contractació que les puntuacions de la proposta són les
detallades en els apartats anteriors i es determina com a proposta per a la prestació de
l’objecte amb les característiques següents:
Empresa adjudicatària :

CIF adjudicatari:
Import adjudicació :
Termini d’execució :
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TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL
A78053147
Fins a un màxim de 19.411.583,09 euros i d’acord amb els preus
unitaris especificats a la taula següent
7 mesos, a comptar des de la data que s’esmenti en el
contracte.

Possibilitat de pròrroga:

No

Preus unitaris oferts:

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

1.094.271,09 €

P_EINAGESTI
Ó

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 €
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P_RACK
addicional

504,00 €

Cristina Molina Rosillo

Adrià Escales Sánchez

Toni Vargas Castillo

Responsable de Servei
d'Àmbit del Departament
d'Educació

Cap d’Unitat Serveis de
LAN i WAN

Tècnic de l’Àrea
d’Aprovisionament i
Seguiment de la
Contractació
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