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Contractació del servei d’interconnexió de xarxes de comunicació (exp. 2018/7053)

l. Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)

Organisme: Diputació de Girona
Número d’identificació: 8001760009
Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació
Tipus de poder adjudicador: Administració local
Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals

ll. Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entitat: Diputació de Girona
Domicili: Pujada Sant Martí 5, 17004 Girona
Codi NUTS: ES512
Telèfon: +34 972 18 50 00
Adreça electrònica: contractacio@ddgi.cat
Accés lliure, directe complet i gratuït als plecs de la contractació a:
www.ddgi.cat/perfildelcontractant
g) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins a 12 dies abans de la fi
del termini de presentació de les proposicions
lll. Objecte del contracte
a)
b)
c)
d)

Número d’expedient: 2018/7053
Tipus de contracte: Serveis
Denominació: Contractació servei d’interconnexió de xarxes de comunicació
Descripció: L’objecte de contractació consistirà en els serveis de
telecomunicacions per la interconnexió entre diferents seus de la Diputació de
Girona i cal unir les xarxes de comunicació de les seus situades a:
1. CPD i Dipsalut. Edifici Jaume Casademont, Parc Científic i Tecnològic de la
UDG.
2. Seu Central de Xaloc, avinguda de Sant Francesc,29 17001 Girona
3. Seus de Diputació, pda. Sant Martí 5, 17004 Girona
4. Casa de Cultura, plaça de l’Hospital, 6, 17002 Girona
5. Central de Biblioteques, Bernat Boades 10 baixos, 17005 Girona
6. Oficines del carrer Pare Claret 37, 1er 1a, 17004 Girona

Informació sobre les variants: No s’accepten
Admissió de pròrroga: No
Divisió en lots: No
Lloc d’execució: Codi NUTS: ES512
Termini de durada del contracte: dos (4) anys – Pròrroga prevista en els plecs:
No
Codi CPV: 64221000-1 Serveis d’interconnexió
e)
f)
g)
h)
i)
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lV. Valor estimat
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195.840,00 € (IVA no inclòs)
V. Pressupost de licitació
Import sense IVA: 163.000,00 €
IVA: 34.272,00 €
Total: 197.472,00 €
Vl. Procediment
a)Tramitació:
Ordinària (art.116 i següents de la LCSP)
Electrònica: Sí
b)Tipus de procediment:
Obert (art. 156 i següents de la LCSP)
c)S’aplica un acord marc: No
d)S’aplica una subhasta electrònica: No
Vll. Garantia definitiva
Sí: Import: 5% del preu final ofert, exclòs l’IVA
Vlll. Requisits específics a acreditar pels licitadors
Vlll.1.Solvència
Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional.
G. Solvència i classificació empresarial

G.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i
tècnica o professional:
Acreditació de la solvència econòmica i financera
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica
i financera de l’empresari s’haurà d’acreditar per un dels mitjans següents:
a) Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de
negocis dels tres últims conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el
valor anual mitjà del contracte si la seva duració és superior a un any
(61.200,00 € euros).
Acreditació documental:
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Si l'empresari està inscrit en el registre Mercantil ho acreditarà per mitjà dels
seus comptes anuals aprovats i dipositats en aquest Registre .

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1353070 LADDK-QFE49-D2TEJ 849B0AD4D99AF706303A23857EA570FDBA9381BF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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En cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar
inscrit .
Les empreses, que per la seva prompte creació, encara no tinguin comptes
anuals aprovats i dipositats el Registre Mercantil i els empresaris individuals
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant la presentació del model
390 (declaració anual IVA) o bé el model 303 (declaració mensual o trimestral
IVA) quan sigui inferior a l’any. En el cas de què la data de creació o d’inici de
les activitats de l’empresa licitadora o contractista individual sigui inferior a tres
anys, el requeriment d’acreditació del volum anual de negocis es podrà referir al
període efectiu d’activitat de l’empresa. En el cas de què aquesta data sigui
inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional.
b) Si el licitador és un contractista individual o una societat professional, justificant
de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per
import igual o superior al valor estimat del contracte (195.840,00 euros

Acreditació documental:
Caldrà aportar el certificat expedit per l'assegurador, en el qual constin els
imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança, i
mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o
renovació de l'assegurança, en els casos en què sigui procedent.

b) Acreditació de la solvència tècnica o professional
De conformitat amb l’article 90 de la LCSP, l’acreditació de la solvència tècnica o
professional de l’empresari s’haurà d’apreciar tenint en compte els seus
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, que s’haurà d’acreditar pels
mitjans següents:
a) Una relació dels principals serveis realitzats en els últims tres anys per
l’empresa o pels directius o treballadors de l’empresa assignats al programa
que es licita, i s’haurà d’incloure el seu import, dates i el destinatari, sigui públic
o privat. El requisit mínim de solvència serà que l’import acumulat del millor any
d’execució ha de ser igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte
(28.560,00 euros)
Acreditació documental:
Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic s'acreditaran mitjançant
certificats expedits o visats per l'òrgan competent.
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Quan el destinatari sigui un subjecte privat s’acreditaran mitjançant un certificat
expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de
l'empresari.
Si la relació dels principals serveis realitzats inclou que el seu destinatari és el
mateix ens contractant, no serà necessari l’acreditació mitjançant certificat.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal
aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no hauran d’acreditar
aquest mitjà de solvència tècnica.
Indicació de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per
garantir la qualitat i els mitjans d’estudi i investigació de l’empresa, i en
concret:
El licitador haurà de disposar d’un local amb les dimensions necessàries per
incloure la totalitat dels materials en una sola ubicació i que compleixi els
requeriments tècnics especificats a l’apartat segons del plec de prescripcions
tècniques.
Acreditació documental:
S’acreditarà mitjançant la presentació de l’escriptura de propietat o contracte
de lloguer, amb una durada equivalent a la del present contracte.
b) Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l’empresa,
participants del contracte, especialment aquells encarregats del control de
qualitat, i en concret:
Cal que el licitador disposi dels tècnics adients per a dur a terme les tasques
de posada en marxa i manteniment del servei. En aquest sentit el licitador
plantejarà un equip de treball amb un mínim de :


1 Director – Responsable de Projecte i interlocutor amb Diputació
de Girona



1 Enginyer tècnic o superior responsable del disseny de les
configuracions.



1 Tècnic amb les certificacions adients del fabricant dels equips
ofertats, responsable de la configuració i instal·lació física.

Una única persona podrà ocupar més d’una de les responsabilitats descrites
sempre que en reuneixi les capacitats.

Acreditació documental:
S’acreditarà mitjançant una relació del contractista on s’inclourà la indicació
concreta del personal tècnic o unitats tècniques.
El licitador que hagi obtingut la major puntuació haurà d’acreditar la solvència a
través dels mitjans establerts a la clàusula 15 d’aquests plecs.
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Vlll.2. Classificació empresarial
NO
lX. Criteris d’adjudicació
- Criteris quantificables mitjançant fòrmules (sobre B) fins a 100 punts

A.1

Proposta econòmica

fins a 55 punts.

L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació i la resta d’ofertes seran
puntuades de forma proporcional a l’oferta més econòmica, puntuació que resultarà
de l’aplicació de la fórmula següent:
Per valorar l’oferta econòmica, referida al preu unitari del node principal, s’utilitzarà
la següent fórmula:

Per valorar l’oferta econòmica, referida al preu unitari del node de casa seu,
s’utilitzarà la següent fórmula:

___________________________________________________________________
[1]
De entre totes les ofertes presentades
A.2

Electròniques de xarxa dedicades

fins a 25 punts.

Es donaran 25 punts si els equips de commutació en el punt d’intercanvi de tràfic
estan dedicats només a aquesta xarxa i no es comparteixen amb altres clients. I
també que es disposi d’equip de reemplaçament per substituir el de producció en
cas d’averia.
A.3

Sistema de monitorització

fins a 20 punts.

Es donaran 20 punts si es disposa d’accés a un sistema d’informació accessible
per web amb informació gràfica. Per cada seu, mostrarà el troughtput de xarxa i la
latència de l’última hora, dia, setmana, mes i any.
X. Condicions particulars per a l’execució del contracte
L’empresa adjudicatària haurà de complir amb la següent condició especial
d’execució del contracte:
Mediambientals: L’empresa adjudicatària haurà de comprometre’s a assegurar el
correcte reciclatge tots els elements de rebuig generats com a resultat de l’execució
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del contracte. A tall d’exemple i sense ser una llista completa: palets, embalatges,
material elèctric o electrònic, etc. Caldrà a portar un albarà d’entrada o document
equivalent que demostri l’entrega dels materials a la deixalleria.
Xl. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: quinze (15) dies naturals a comptar des de
l’endemà de la publicació de l’anunci en el perfil de contractant.
b) Presentació d’ofertes: Els licitadors presentaran la documentació que
conformi les seves ofertes en 2 sobres, per mitjans electrònics. Les
proposicions que no es presentin per mitjans electrònics seran excloses.
c) Adreça a la qual s’han de trametre les ofertes
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona
Xll. Obertura de les proposicions
a) Lloc: Oficines Diputació de Girona/Pujada Sant Martí 4-5, 17004 Girona.
b) Data/hora: Es publicarà en el perfil de contractant de la Diputació
http://www.ddgi.cat/perfildelcontractant
Xlll. Recursos
a) Òrgan competent en els procediments de recurs: President de la Diputació
de Girona
b) Adreça: (http://www.ddgi.cat) > tràmits en línia > Entitats, empreses i
ciutadans > Altres Tràmits E-TRAM
c) Termini per a presentar recurs: un (1) mes a comptar de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci al perfil de contractant.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
potestativament recurs de reposició, de conformitat amb allò que es preveu en els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte
impugnat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest
anunci al perfil de contractant. Alternativament, es pot interposar directament 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, davant
l’òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la publicació d’aquest anunci al perfil de contractant, sens perjudici que es pugui
interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
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