Informe de necessitat per a la contractació - Expedient 2020073100

INFORME DE NECESSITAT PER A LA CONTRACTACIÓ
1.- Objecte
1.1 Títol de l’objecte (descriure l’objecte de la contractació tot especificant si es tracta
d’un servei, obra o subministrament)
SERVEI DE COMUNICACIONS DE TELEFONIA MÒBIL DE VEU I DADES DE LA
FUNDACIÓ i2CAT
1.2 Descripció de l’objecte i contingut de la proposta tècnica a presentar pels
licitadors (descripció de l’equip / servei / obra de la qual es proposa l’adquisició /
contractació, indicant si es vol definir algun format o contingut mínim necessari que ha
de respectar necessàriament la proposta tècnica a presentar pels licitadors)
A. Objecte del contracte
Telefonia Mòbil Només de Veu amb Numeració Fixa
•
Actualment la Fundació i2CAT disposa de 10 línies mòbils només de veu amb
numeració fixa, quatre de les quals tenen associades serveis de centraleta virtual
(captació de trucades, salt de trucades entre línies, etc.). Per gestionar aquestes 10
línies, la Fundació i2CAT disposa de 10 terminals, en les seves oficines de l’edifici
Nexus I al Campus Nord de la UPC (c/ Gran Capità 2-4, CP 08034 Barcelona). Totes
les línies disposen de trucades il.limitades a números fixos i mòbils nacionals, així
com SMS il.limitats. Actualment totes les línies les gestiona Orange.
•
Caldrà conservar la numeració actual de totes les línies en funcionament de
telefonia mòbil només de veu amb numeració fixa de la Fundació i2CAT. Per tant, si
canvia l’operador, el nou adjudicatari s’haurà de fer càrrec dels tràmits i despeses que
comporti la portabilitat de les línies, ajustant-se a la normativa aplicable.
•
El servei contractat de telefonia mòbil només de veu amb numeració fixa inclou
les 10 línies mencionades anteriorment, i no inclou l’accés a Internet. L’adjudicatari
haurà de vetllar pel bon funcionament de les línies que utilitzi. S’ha de poder continuar
gestionant les trucades tal i com es fa ara, es a dir, s’ha de permetre la identificació
de trucades, trucada en espera, desviaments, retenció i transferència de trucades
mitjançant el servei de centraleta virtual associat a 4 de les 10 línies. També s’ha de
poder restringir trucades si fos necessari. Els licitadors han de proporcionar una
explicació de les funcionalitats que incorpora el servei de centraleta virtual.
•
L’adjudicatari haurà de proporcionar un servei de soft phone sense número
directe, que permeti realitzar trucades a fixos i mòbils nacionals tarificades mitjançant
una tarifa plana.
Telefonia Mòbil de Veu i Dades
•
En l’actualitat la Fundació disposa 33 línies. Aquestes línies de veu i dades
tenen trucades de veu il.limitades i SMS a fixos i mòbils nacionals i internacionals a la
zona 1 Europea. 4 de les 33 línies tenen 12 GB de dades al mes, 6 de les 33 línies
tenen 5 GB i la resta (23 línies) tenen 2 GB de dades al mes. Totes les línies les
gestiona Orange.
•
Caldrà conservar la numeració actual de totes les línies actuals de telefonia
mòbil de veu i dades de la Fundació i2CAT. Per tant, si canvia l’operador, el nou
adjudicatari s’haurà de fer càrrec dels tràmits i despeses que comporti la portabilitat
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de les línies, ajustant-se a la normativa aplicable. Si durant la vigència del contracte
la Fundació i2CAT requerís fer la portabilitat de nous números de telèfon, l’adjudicatari
s’haurà de responsabilitzar de tots els tràmits necessaris per fer-la efectiva. Aquests
tràmits no podran suposar cap cost per a la Fundació i2CAT.
•
L’operador ha d’incloure en la seva oferta una solució de tarifes planes de veu
i dades per a cada una de les línies actives, que inclourà el subministrament de les
corresponents targetes SIM, MicroSim o NanoSim.
•
La Fundació i2CAT necessita 35 línies amb una tarifa plana de veu de com a
mínim 1.000 minuts mensuals a telèfons fixos i mòbils nacionals i fixos i mòbils de la
zona 1 (on el roaming està integrat).
•
Quant a les dades, la Fundació i2CAT desitja contractar una bossa de 150 GB
de dades mensuals que es pugui compartir amb tots els terminals. Quan el consum
de dades mensual arribi al 90% dels 150 GB, l’operador ha d’emetre un avís i
permetre a la Fundació i2CAT contractar un volum extra de dades per aquell mes.
L’accés a les xarxes de dades s’ha de poder fer utilitzant tecnologies 4G i 5G.
•
Els licitadors hauran de presentar un catàleg amb diferents tipus de terminals
que hauran de ser lliures. Es preveu que la Fundació i2CAT necessitarà 5 terminals
5G Avançats, 10 terminals 5G bàsics, 15 terminals 4G Avançats i 5 terminals 4G
bàsics (35 terminals en total).
•
Els licitadors han de garantir una bona cobertura a tot el territori nacional, la
qual cosa han d’acreditar aportant informació de la cobertura que ofereixen i mapes
de cobertura en format electrònic. S’ha d’indicar també si aquesta es proporciona amb
infraestructura pròpia o aliena. S’ha de garantir un 98% de cobertura a l’àrea
metropolitana de Barcelona. Cal assegurar la cobertura del 100% a les oficines de la
Fundació i2CAT de l’Edifici Nexus I a Barcelona. Aquesta obligació té caràcter
essencial, de manera que si no es compleix amb la cobertura garantida es podrà
rescindir el contracte.
•
El servei de seguretat a la xarxa mòbil ha d’oferir les següents característiques
per tal de protegir els terminals mòbils i les aplicacions que s’hi executin de potencials
ciber-atacs: anti-virus (anti-malware, anti-spyware), navegació segura (anti-phishing i
detecció de contingut maliciós).
B. Contingut de la proposta tècnica
La proposta tècnica haurà d’incloure la documentació que demostri el compliment de
tots els requisits exigits en el Plec de prescripcions tècniques i els criteris 2 i 3 de
l’Annex 3 del Plec de clàusules administratives particulars (subcriteris 2.1, 2.2, 3.1,
3.2, 3.3 i 3.4) als quals s’hagi compromès (veure l’apartat 4 del present informe).
1.3 A càrrec de quin codi pressupostari s’ha d’imputar la despesa?
00100015 (Partida: Telefonia)
1.4 Antecedents: És un contracte de nova licitació? SI
Si s’ha licitat anteriorment, expliqueu els antecedents previs d’aquesta contractació
(quan es va licitar, quan finalitza el contracte original, quan finalitza la pròrroga, qui és
el responsable del contracte..., i qualsevol altre aspecte que es consideri rellevant de
posar en coneixement de l’òrgan de contractació)
No s’ha licitat anteriorment
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2.- Justificació de la necessitat i idoneïtat (explicar les necessitats a cobrir i els motius
per a la seva adquisició o encàrrec)
La Fundació i2CAT finalitza el contracte actual del servei de comunicacions de
telefonia mòbil de veu i dades i necessita continuar amb aquest servei essencial.

3.- Carència de mitjans
A causa de la naturalesa de l’objecte del contracte, la Fundació i2CAT no pot dur-lo
a terme amb els seus propis mitjans, motiu pel qual es precisa una contractació
externa.

4.- Criteris d’adjudicació del contracte
1. Preu del servei (components obligatoris): 90 punts
1.1 Preu quota de línia mòbil (veu i dades nacionals)
1.2 Preu quota de línia mòbil només de veu amb numeració fixa (veu nacional)
1.3 Preu del servei de centraleta virtual
1.4 Preu trucades de veu internacionals des d’Espanya (fix o mòbil)
1.5 Preu consum de dades en roaming
1.6 Preu trucades de veu en roaming
1.7 Preu terminals lliures
1.8 Preu serveis de seguretat
1.9 Preu línies de softphone
S’aplicarà la següent formula:
a)
L’oferta més econòmica que no s’hagi declarat desproporcionada o amb
valors anormals ha de rebre la puntuació màxima del concepte a valorar.
b)
Les altres ofertes que no s’hagin declarat desproporcionades o amb
valors anormals han de rebre una puntuació inferior a la de l’oferta més
econòmica, d’acord amb el càlcul següent en aplicació de la “Directriu 1/2020
d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i
tècnica” de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya:

1
On:
Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic = 90
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació = 28.847,20 €
S’adjuntarà als plecs un document Excel a utilitzar per al càlcul del cost de
l’oferta presentada per l’entitat licitadora.
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2. Serveis opcionals: 6 punts
2.1 Número de telèfon virtual
2.2 Serveis de Mobile Device Management
Es valoraran amb el següent procediment:
•
El licitador que no pugui proporcionar el servei o que no pugui fer-ho per
un preu unitari inferior o igual al preu màxim obtindrà 0 punts.
•
El licitador que ofereixi el servei amb el preu unitari menor, obtindrà la
màxima puntuació.
•
La resta de licitadors que ho puguin ofertar reben una puntuació menor,
d’acord amb la mateixa fórmula utilitzada pel criteri 1, substituint l’Import de
Licitació (IL) pel preu unitari màxim.
2.1 Número de telèfon virtual (2 punts)
Possibilitat de disposar d’un servei de número de telèfon virtual per als terminals
mòbils. El preu màxim del servei ha de ser de 2 € per línia i mes (IVA no inclòs).
2.2 Servei de MDM per als terminals mòbils (4 punts)
Possibilitat de disposar del servei de Mobile Device Management per als
terminals mòbils, amb un preu màxim de 3 € per línia i mes (IVA no inclòs).
3. Altres propostes de valor: 4 punts
3.1 Trucades il·limitades des de línies fixes i mòbils
3.2 Ofertes personals a empleats
3.3 Possibilitat de finançament dels terminals a 24 mesos sense interessos
3.4 Extensió del roaming gratuït als Estats Units
Es valoraran a través de una decisió binaria SI/NO.
3.1 Trucades il·limitades (1 punts)
Possibilitat de disposar de trucades il·limitades incloses en la tarifa plana de les
línies fixes i mòbils.
3.2 Ofertes personals a empleats (1 punt)
Possibilitat de disposar d’ofertes personals per les línies particulars dels
empleats de la Fundació i2CAT.
3.3 Finançament de la compra de terminals (1 punt)
Possibilitat de finançar la compra de terminals sense interessos, a 24 mesos.
3.4 Extensió de roaming gratuït (1 punt)
Extensió de roaming gratuït als Estats Unit.

5.- Durada del contracte
El termini de durada del contracte és de DOS ANYS (24 mesos). No es contempla
la possibilitat de pròrroga del contracte un cop esgotat aquest termini.
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6.- Pressupost màxim de licitació
El pressupost màxim de licitació serà el següent:
Concepte
Import net
Impost (IVA)
Total

Import (€)
28.847,20 €
6.057,91 €
34.905,11 €

7.- Finançament (si s’escau indiqueu quin tipus de finançament hi ha)
No aplica
8.- Forma de pagament (indiqueu el sistema de pagament i de determinació del preu:
preu únic, pagament a la fi del servei/subministrament/obra, fases de pagament, quotes
mensuals, arrendament...)
El servei serà facturat mensualment en base a les línies actives, els consums
realitzats i els serveis addicionals contractats.
9.- Subcontractació (indicar, si s’escau, la possibilitat de subcontractar parcialment
l’objecte del contracte)
La possible subcontractació dels treballs objecte del contracte està sotmesa al
compliment de les disposicions previstes als articles 215 i 216 de la LCSP.

Signatura del responsable del contracte:

Nom i Cognoms: Eduard Grasa Gras
Càrrec i Departament: Director de l’Àrea d’Operacions i Infraestructura i Servei Digitals
Lloc i data: Barcelona, 31 de juliol de 2020
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