Àrea de Presidència
Servei de Contractació

DECRET
“Adjudicar el contracte de Servei de suport i seguiment del contracte de Serveis
de telecomunicacions per a ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals
adherits al procés de contractació agregada de la demarcació de Barcelona SSCA” (exp. núm. 2018/0002227)
Fets
1. Per decret núm. 14474 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, de 19 de desembre de 2018, es va aprovar l’expedient de
contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant procediment obert amb una
pluralitat de criteris d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada i susceptible de
recurs especial en matèria de contractació, relatiu al Servei de suport i seguiment
del contracte de Serveis de telecomunicacions per a ajuntaments, consells
comarcals i altres ens locals adherits al procés de contractació agregada de la
demarcació de Barcelona - SSCA, amb un pressupost base de licitació que es va
fixar en la quantitat de 726.000,00 euros (IVA inclòs), per un període de 3 anys, que es
va desglossar de la manera següent:
Pressupost IVA exclòs
IVA (21%)

600.000,00 €
126.000,00 €

2. Els corresponents anuncis de licitació es van publicar en el DOUE núm. DO/S S1 de
data 2 de gener de 2019 i en el perfil de contractant de la Diputació de Barcelona de
data 3 de gener de 2019.
3. La Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, en sessió de data 23 de gener de
2019, va obrir els sobres A de la documentació de les següents empreses
presentades:
Plica núm. 1: NAE COMUNICACIONS SL
Plica núm. 2: DEKRA AMBIO SAU
Plica núm. 3: IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU
Plica núm. 4: SII CONCATEL SL
Plica núm. 5: ACTUALTIC SL
Plica núm. 6: SAYOS & CARRERA SL
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4. La Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, en sessió de data 30 de gener de
2019, va obrir els sobres B corresponents als criteris que depenien d’un judici de valor,
va donar lectura de la relació numerada de la documentació inclosa en aquests sobres
per les empreses presentades i admeses, i va donar trasllat d’aquesta documentació a
la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius per tal que elaboressin el
corresponent informe de valoració de la documentació presentada d’acord amb els
criteris aprovats.
5. La Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, en sessió de data 3 d’abril de 2019,
va acceptar i donar lectura de l’informe tècnic emès pel Director de Serveis de
Tecnologies i Sistemes Corporatius, de data 29 de març de 2019 en el qual valora la
documentació tècnica presentada per les empreses d’acord amb els criteris que
depenien d’un judici de valor. L’informe la part del qual, en allò que interessa, es
reprodueix tot seguit:
“.../..
Els criteris que depenen d’un judici de valor per a l’adjudicació d’aquest procediment
obert i recollits en el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat a l’efecte,
són els següents:
Criteris que depenen d’un judici de valor (37%):
Criteri 1: Memòria descriptiva del plantejament i desenvolupament del
servei..........................................................................................................fins a 37 punts
S’analitzarà l’adequació de la memòria proposada als objectius fixats a la clàusula 2
del PPT, valorant els aspectes següents:
a) Descripció detallada de la proposta.......................................................fins a 20 punts
Es valorarà l’adequació de la proposta de desenvolupament del servei a
cadascuna de les condicions generals descrites en el PPT. En particular:
a.1.) Planificació de l’execució del servei amb el detall de tasques .....fins a 10 punts
Es valorarà el detall en la planificació de les tasques i els recursos humans adscrits
a cada una de les fases d’execució del contracte (posada en marxa, operativa i
devolució).
a.2.) Control de la facturació dels serveis. Abast, metodologia i eines (clàusula 4.4
PPT) ...................................................................................................... fins a 5 punts
Es valorarà la descripció detallada de la metodologia i eines emprades.
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a.3) Mecanismes de supervisió del càlcul d’ANS dels contractistes (clàusula 4.3
PPT)....................................................................................................... fins a 4 punts
Es valorarà la descripció detallada dels mecanismes de supervisió per realitzar el
càlcul i contrast dels ANS.
a.4) Relació d’eines emprades per a la gestió del servei, sense cost addicional per
la Diputació (clàusula 5 PPT)..............................................................fins a 1 punt
Els licitadors faran constar a la seva proposta tècnica les eines auxiliars que
considerin més adients per a la prestació del servei. A l’efecte, es valorarà la
funcionalitat i l’adequació de les eines proposades, específicament, d’aquelles
propostes que incloguin la utilització d’eines en els processos de negoci següents:
- Eina per a la gestió de l’inventari, amb l’objectiu de poder inventariar de forma àgil
els actius de telecomunicacions i poder fer les funcions de gestió.
- Eina per a la gestió documental, per mantenir la documentació del servei
actualitzada i accessible (wikis, portals web, etc).
b) Organització de l’equip de treball (clàusula 7 PPT)...............................fins a 10 punts
Es valorarà especialment la implicació del referent tècnic en el dia a dia del servei i en
la interlocució amb la Diputació de Barcelona i els ens locals, així com el
dimensionament dels recursos humans en les diferents fases de prestació del servei i
durant el desplegament de las CAST 2018 (clàusules 4, 5, 6 i 9 PPT).
c) Tasques addicionals, en els àmbits descrits a la clàusula 4.5 del
PPT..............................................................................................................fins a 5 punts
Els licitadors podran proposar tasques addicionals, d’algun o tots els àmbits següents:
-

Informació i formació als ens. Accions o propostes específiques, com ara
presentacions de bones pràctiques, nous serveis, etc.
Innovació: anàlisi del mercat i detecció de noves necessitats.
Gestió estratègica: anàlisi estratègica de nous serveis i actualització del pla
estratègic de l’organització.
Qualitat i millora continua: sobre els serveis, el contracte, metodologies,
quadres de comandament, etc...

S’atorgarà fins a 1,25 punts per cada tasca addicional.
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Es valorarà la idoneïtat i la viabilitat de les tasques proposades, així com el compromís
de realització. En el cas de tasques d’informació i formació als ens, també es valorarà
el programa de formació proposat.
d) Proposta de posada en marxa del servei .............................................. fins a 2 punts
Es valorarà la idoneïtat de la proposta i la millora dels nivells de servei fixats a la
clàusula 9.1.1 del PPT.
A aquest efecte, a continuació es realitzarà l’anàlisi i valoració dels criteris en base al
detall i a la qualitat de la solució descrita en cada una de les ofertes presentades:
Criteri 1: Memòria descriptiva del plantejament i desenvolupament del
servei..........................................................................................................fins a 37 punts
a) Descripció detallada de la proposta ................................................... fins a 20 punts
a.1.) Planificació de l’execució del servei amb el detall de tasques ......... fins a 10 punts
NAE la seva proposta presenta una adequada planificació de les tasques i
descripció dels processos en cadascuna de les fases del contracte. L’assignació
dels recursos humans es basa en criteris i responsabilitats vinculades a la
prestació del servei, sense assignació específica per a cada una de les fases del
contracte. De la seva lectura i anàlisi es dedueix que l’aplicació de la planificació
proposada per a la realització de les tasques necessàries per a la supervisió dels
serveis de telecomunicacions associats als dos lots de la CAST 2018 millora de
forma moderada allò requerit al PPTP.
 Puntuació atorgada: quatre (4) punts.

DEKRA la seva proposta no presenta la planificació de les fases del contracte per
la qual cosa obté zero punts en aquest subapartat.
 Puntuació atorgada: zero (0) punts.

IDOM la seva proposta presenta una adequada planificació de les tasques i
descripció dels processos en cadascuna de les fases del contracte. L’assignació
dels recursos humans es basa en criteris i responsabilitats vinculades a la
prestació del servei, sense assignació especifica per a cada una de les fases del
contracte. De la seva lectura i anàlisi es dedueix que l’aplicació de la planificació
proposada per a la realització de les tasques necessàries per a la supervisió dels
serveis de telecomunicacions associats als dos lots de la CAST 2018 millora de
forma moderada allò requerit al PPTP.
 Puntuació atorgada: quatre (4) punts.
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CONCATEL la seva proposta presenta una planificació del servei basada en
l’exposició d’objectius i criteris metodològics de les tasques per a cada una de les
fases del contracte, però és generalista quant a la definició de processos i
assignació dels recursos humans per a cada fase. De la seva lectura i anàlisi es
dedueix que l’aplicació de la planificació proposada per a la realització de les
tasques necessàries per a la supervisió dels serveis de telecomunicacions
associats als dos lots de la CAST 2018 millora mínimament allò requerit al PPTP.
 Puntuació atorgada: dos (2) punts.

ACTUALTIC la seva proposta presenta una planificació detallada de les tasques,
processos i assignació de recursos humans en base a una matriu d’assignació de
responsabilitats en l’execució de les activitats (matriu RACI, de les sigles en
anglès: Responsible, Accountable, Consulted, Informed), estructurada per a
cadascuna de les tres fases del contracte. De la seva lectura i anàlisi es dedueix
que l’aplicació de la planificació proposada per a la realització de les tasques
necessàries per a la supervisió dels serveis de telecomunicacions associats als
dos lots de la CAST 2018 millora de manera notable allò requerit al PPTP.
 Puntuació atorgada: set (7) punts.

SAYÓS&CARRERA la seva proposta detalla exhaustivament i amb precisió
(descripcions, taules i diagrames) la planificació de les tasques, metodologia,
processos i els recursos humans adscrits a cadascuna de les tres fases del
contracte. També aporta una relació d’informes de seguiment del servei, amb
proposta de contingut, que en el seu cas facilitarien l’establiment definitiu dels
continguts dels mateixos per part de la Diputació (clàusula 6 del PPTP). De la seva
lectura i anàlisi es dedueix que l’aplicació de la planificació proposada per a la
realització de les tasques necessàries per a la supervisió dels serveis de
telecomunicacions associats als dos lots de la CAST 2018 millora molt allò requerit
al PPTP.
 Puntuació atorgada: nou (9) punts.

a.2.) Control de la facturació dels serveis. Abast, metodologia i eines .......fins a 5 punts
NAE la seva proposta relaciona sintèticament l’abast i descriu els criteris de
verificació i detecció de les problemàtiques del control de la facturació per les
diferents tipologies del servei (telefonia fixa, serveis de dades i telefonia mòbil)
però no detallada la seva metodologia. Proposa utilitzar una plataforma de
bussines inteligence, anomenada NAE_TSM, que el licitador exposa haver utilitzat
en altres contractes similars però no descriu ni detalla les funcionalitats
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especifiques del control de la facturació. De la lectura i anàlisi de la proposta es
dedueix que maximitza a nivell bàsic el control de la facturació requerit al PPTP.
 Puntuació atorgada: un (1) punt.

DEKRA la seva proposta descriu amb detall l’abast i metodologia i relaciona
sintèticament les diferents tasques del seguiment i control de la facturació dels
serveis. Per realitzar-les, proposa posar a disposició de la Diputació un programari
de facility management anomenat SERVIVER_GF, desenvolupat per la pròpia
empresa, del qual es descriuen les seves funcionalitats. De la lectura i anàlisi de la
proposta es dedueix que maximitza notablement el control de la facturació requerit.
 Puntuació atorgada: tres (3) punts.

IDOM relaciona de manera molt genèrica el conjunt de processos sobre els quals
s’han de desenvolupar les tasques del control de la facturació i proposa el
desenvolupament d’una eina informàtica, on la definició de les seves funcionalitats
i processos es farà conjuntament amb la Diputació al llarg dels dos mesos
posteriors a l’inici del contracte. En aquest sentit, aporta molt poc valor a allò
requerit al PPTP.
 Puntuació atorgada: mig (0,5) punt.

CONCATEL la seva proposta descriu amb detall i precisió l’abast, metodologia i
tasques del seguiment i control de la facturació dels serveis dels dos lots de la
CAST 2018 en base a la conciliació de la facturació amb l’inventari, quotes i
consums. També proposa processos d’anàlisi de la facturació i de les tendències
d’ús per identificar ineficiències i/o sobre utilitzacions dels serveis amb l’objectiu de
facilitar la presa de decisions adreçades a la millora de l’eficiència dels serveis. A
tal efecte, proposa posar a disposició de la Diputació de Barcelona un programari
de facility management anomenat Service One, desenvolupat per la pròpia
empresa, del qual es descriuen les seves funcionalitats. De la lectura i anàlisi de la
proposta es dedueix que maximitza notablement el control de la facturació requerit
al PPTP.
 Puntuació atorgada: quatre (4) punts.

ACTUALTIC la seva proposta relaciona sintèticament l’abast i els criteris del
control de la facturació, però no detalla la seva metodologia. Proposa adaptar la
plataforma Microsoft BI com a eina per a la realització de les tasques de control de
la facturació, però sense descriure les futures funcionalitats específiques que s’han
d’implementar en aquesta eina. De la lectura i anàlisi de la proposta es dedueix
que aporta poc valor al control de la facturació requerit al PPTP.
 Puntuació atorgada: un (1) punt.
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SAYÓS&CARRERA la seva proposta descriu amb detall i precisió l’abast,
metodologia i tasques del seguiment i control de la facturació dels serveis dels dos
lots de la CAST 2018 en base a la conciliació de la facturació amb l’inventari,
quotes i consums. També proposa processos d’anàlisi de la facturació i de les
tendències d’ús per identificar ineficiències i/o sobre utilitzacions dels serveis amb
l’objectiu de facilitar la presa de decisions adreçades a la millora de l’eficiència dels
serveis. Per realitzar totes aquestes proposa posar a disposició de la Diputació la
utilització d’un programari de facility management anomenat TEM, desenvolupat
per la pròpia empresa, del qual es descriuen les seves funcionalitats. De la lectura i
anàlisi de la proposta es dedueix que maximitza notablement el control de la
facturació requerit al PPTP.
 Puntuació atorgada: quatre (4) punts.

a.3) Mecanismes de supervisió del càlcul d’ANS dels contractistes .......... fins a 4 punts
NAE proposa una metodologia genèrica i les funcionalitats d’una eina de reporting,
les quals no estan relacionades amb les característiques específiques dels ANS
del contracte CAST 2018 (tipus servei, incidències, criticitat i penalitzacions). De la
lectura i anàlisi de la proposta no es pot deduir que aporti cap valor afegit als
requisits del PPTP.
 Puntuació atorgada: zero (0) punts.

DEKRA proposa una metodologia genèrica i les funcionalitats d’una eina de
reporting, les quals no estan relacionades específicament amb les característiques
dels ANS del contracte CAST 2018 (tipus servei, incidències, criticitat i penalitats).
De la lectura i anàlisi de la proposta no es pot deduir que aporti cap valor afegit als
requisits del PPTP.
 Puntuació atorgada: zero (0) punts.

IDOM la seva proposta és escarida i generalista, i no es relaciona amb les
característiques específiques dels ANS del contracte CAST 2018 (tipus servei,
incidències, criticitat, penalitats). De la lectura i anàlisi de la proposta no es pot
deduir que aporti cap valor afegit als requisits del PPTP.
 Puntuació atorgada: zero (0) punts

CONCATEL la seva proposta descriu amb suficient detall l’abast, els objectius, la
metodologia i les funcionalitats per a la supervisió del càlcul dels ANS i seguiment
de la seva evolució. Proposa el lliurament d’una relació d’informes per tal de
facilitar a la Diputació l’anàlisi dels ANS per operador, reclamacions, penalitats i
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propostes de millora. Així mateix, proposa la utilització d’un programari
desenvolupat per la pròpia empresa, anomenat Service_ONE, del qual se’n descriu
la seva funcionalitat general en relació a la supervisió de l’ANS. De la lectura i
anàlisi de la proposta es dedueix que maximitza notablement la realització de les
tasques necessàries per a la supervisió del càlcul d’ANS dels contractistes de la
CAST 2018.
 Puntuació atorgada: tres (3) punts.

ACUALTIC la seva proposta és escarida i generalista, i no es relaciona amb les
característiques específiques dels ANS del contracte CAST 2018 (tipus servei,
incidències, criticitat, penalitats). De la lectura i anàlisi de la proposta no es pot
deduir que aporti cap valor afegit als requisits del PPTP.
 Puntuació atorgada: zero (0) punts.

SAYÓS&CARRERA la seva proposta detalla exhaustivament l’abast, els
objectius, la metodologia i les funcionalitats per a la supervisió del càlcul dels ANS
i seguiment de la seva evolució. Proposa el lliurament d’una relació d’informes i
els seus continguts per tal de facilitar a la Diputació l’anàlisi dels ANS per
operador, tipus de servei, reclamacions, penalitats i propostes de millora. Així
mateix, proposa la utilització d’un conjunt de programari desenvolupat per la
pròpia empresa, anomenat OTRS.ITSM i TEM, dels quals se’n descriuen les
seves funcionalitats en relació a les característiques de l’ANS. De la lectura i
anàlisi de la proposta es dedueix que maximitza molt notablement la realització de
les tasques necessàries per a la supervisió del càlcul d’ANS dels contractistes de
la CAST 2018.
 Puntuació atorgada: tres punts i mig (3,5).

a.4) Relació d’eines emprades per a la gestió del servei, sense cost addicional per a la
Diputació ..................................................................................................... fins a 1 punt
NAE la seva proposta aporta eines tant per a la gestió documental com per a
l’inventari, tot detallant les seves funcionalitats generals. A més, ambdues eines
maximitzen allò que es requereix al PPTP.
 Puntuació atorgada: seixanta dècimes (0,60) de punt.

DEKRA la seva proposta aporta una eina per a la gestió de l’inventari, tot detallant
les seves funcionalitats generals. L’eina proposada maximitza allò que es requereix
al PPTP.
 Puntuació atorgada: trenta dècimes (0,30) de punt.
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IDOM la seva proposta aporta eines tant per a la gestió documental com per a
l’inventari, tot detallant les seves funcionalitats generals. A més, ambdues eines
maximitzen allò que es requereix al PPTP.
 Puntuació atorgada: seixanta dècimes (0,60) de punt.

CONCATEL la seva proposta aporta eines tant per a la gestió documental com per
a l’inventari, tot detallant les seves funcionalitats generals. A més, ambdues eines
maximitzen allò que es requereix al PPTP.
 Puntuació atorgada: seixanta dècimes (0,60) de punt.

ACUALTIC la seva proposta aporta eines tant per a la gestió documental com per
a l’inventari, detallant les seves funcionalitats generals. A més, ambdues eines
maximitzen allò que es requereix al PPTP.
 Puntuació atorgada: seixanta dècimes (0,60) de punt.

SAYÓS&CARRERA la seva proposta aporta eines tant per a la gestió documental
com per a l’inventari, tot detallant les seves funcionalitats generals. A més,
ambdues eines maximitzen allò que es requereix al PPTP.
 Puntuació atorgada: seixanta dècimes (0,60) de punt.

El resum de puntuacions de l’apartat “a) Descripció detallada de la proposta” és el
següent:

Empreses
NAE
DEKRA
IDOM
CONCATEL
ACTUALTIC
SAYÓS&CARRERA

Puntuació apartat a)
Puntuació
Descripció detallada de la proposta
Total apartat a)
a1
a2
a3
a4
4
1
0
0,6
5,6
0
3
0
0,3
3,3
4
0,5
0
0,6
5,1
2
4
3
0,6
9,6
7
1
0
0,6
8,6
9
4
3,5
0,6
17,1

b) Organització de l’equip de treball ........................................................ fins a 10 punts
NAE proposa recórrer a altres perfils de l’empresa que actuarien com a tècnics de
suport, en cas de ser requerits. Aquesta proposta resulta poc precisa per
determinar la millora operativa i/o qualitativa en la prestació del servei, per això es
considera clarament insuficient.
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 Puntuació atorgada: dos (2) punts.

DEKRA no proposa cap millora al requerit al PPT.
 Puntuació atorgada: zero (0) punts.

IDOM proposa incrementar el nombre d’efectius en dos tècnics (de suport als dos
tècnics titulars), una persona per al suport a la gestió documental, i un equip de 5
assessors experts. Aquesta proposta millora poc significativament allò requerit al
PPTP per a la prestació del servei.
 Puntuació atorgada: cinc (5) punts.

CONCATEL proposa incrementar en un efectiu el nombre de tècnics (en total
seran tres). Aquest tècnic addicional, juntament amb el responsable del servei i el
referent tècnic, poden cobrir totes les necessitats del servei. Aquesta proposta
millora, encara que no de forma substancial, allò requerit al PPTP per a la
prestació del servei.
 Puntuació atorgada: quatre (4) punts.

ACTUALTIC proposa la creació d’un equip de Direcció del projecte, en què el
Responsable del servei i el Referent tècnic poden intercanviar funcions. Aquesta
proposta assegura la cobertura en tot moment del perfil del Referent tècnic, per la
qual cosa es considera que millora, de forma substancial, allò requerit al PPTP per
a la prestació del servei.
 Puntuació atorgada: sis (6) punts.

SAYÓS&CARRERA la seva proposta incrementa de manera molt significativa
l’equip de treball requerit pel PPTP, afegint-hi un Director del servei; un equip de
consultors/tècnics; l’Equip del CGO (Centre de Gestió i Operacions) i l’Equip de
suport de l’àrea d’Enginyeria, amb horari estès de 8 a 21 h i dedicació puntual,
amb la finalitat d’assumir suport i resolució d’aspectes crítics i especialització, i un
Equip de suport addicional, format per un soci director i el responsable de qualitat
de l’empresa. La proposta de l’equip de treball garanteix molt significativament la
seva capacitat i qualitat operativa per sobre del requerit al PPTP.
 Puntuació atorgada: vuit (8) punts.
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El resum de puntuacions per a l’apartat “b) Organització de l’equip de treball" és el
següent:
Empreses
NAE
DEKRA
IDOM
CONCATEL
ACTUALTIC
SAYÓS&CARRERA

Resum puntuació apartat b)
Organització de l’equip de treball
2
0
5
4
6
8

c) Tasques addicionals, en els àmbits descrits a la clàusula 4.5 del PPT...fins a 5 punts
NAE la seva proposta presenta tasques addicionals que abasten els àmbits
d’informació i accions de formació als ens, innovació, gestió estratègica, i qualitat i
millora continua. Amb caràcter general es descriuen els continguts d’aquestes
tasques. La proposta maximitza, de forma moderada, allò requerit al PPTP.
 Puntuació atorgada: dos punts i mig (2,5).

DEKRA la seva proposta presenta com a tasca addicional la gestió estratègica, la
qual l’orienta al benchmarking dels serveis. La proposta maximitza lleugerament
allò requerit al PPTP.
 Puntuació atorgada: seixanta cinc dècimes (0,65) de punt.

IDOM la seva proposta presenta tasques addicionals que abasten els àmbits
d’informació i accions de formació als ens, innovació, gestió estratègica, i qualitat i
millora continua. Amb caràcter general es descriuen els continguts d’aquestes
tasques. La proposta maximitza, de forma moderada, allò requerit al PPTP.
 Puntuació atorgada: dos punts i mig (2,5).

CONCATEL la seva proposta presenta tasques addicionals que abasten els àmbits
d’informació i accions de formació als ens, innovació, gestió estratègica, i qualitat i
millora continua. Amb caràcter general es descriuen els continguts d’aquestes
tasques. La proposta maximitza, de forma moderada, allò requerit al PPTP.
 Puntuació atorgada: dos punts i mig (2,5).
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ACTUALTIC la seva proposta presenta tasques addicionals que abasten els
àmbits d’informació i accions de formació als ens, innovació, gestió estratègica, i
qualitat i millora continua. Amb caràcter general es descriuen els continguts
d’aquestes tasques. La proposta maximitza, de forma moderada, allò requerit al
PPTP.
 Puntuació atorgada: dos punts i mig (2,5).

SAYÓS&CARRERA la seva proposta presenta tasques addicionals que abasten
els àmbits d’informació i accions de formació als ens, innovació, gestió estratègica,
i qualitat i millora continua. Amb caràcter general es descriuen els continguts
d’aquestes tasques. La proposta maximitza, de forma moderada, allò requerit al
PPTP.
 Puntuació atorgada: dos punts i mig (2,5).

El resum de puntuacions per a l’apartat “c) Tasques addicionals” és el següent:
Empreses
NAE
DEKRA
IDOM
CONCATEL
ACTUALTIC
SAYÓS&CARRERA

Puntuació apartat c)
Tasques addicionals
2,5
0,65
2,5
2,5
2,5
2,5

d) Proposta de posada en marxa del servei .............................................. fins a 2 punts
NAE la seva proposta exposa els criteris de la fase de posada en marxa en
coherència amb la seva planificació general del servei i dins dels terminis
establerts al PPTP. La proposta preveu maximitzar, de forma moderada, allò
requerit al PPTP, pel que fa als ANS.


Puntuació atorgada: mig (0,5) punt.

DEKRA la seva proposta s’ajusta al PPTP.


Puntuació atorgada: zero (0) punts.

IDOM la seva proposta descriu sintèticament les tasques de la fase de posada en
marxa, tot recolzant-se en la planificació general de l’execució del servei i
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escurçant en tres setmanes el termini màxim d’un mes requerit al PPTP. La
planificació proposada millora sensiblement l’arrancada operativa del servei.
 Puntuació atorgada: un punt (1).

CONCATEL la seva proposta s’ajusta al PPT.


Puntuació atorgada: zero (0) punts.

ACTUALTIC la seva proposta descriu detalladament les tasques de la fase de
posada en marxa del servei, escurçant a 20 dies el termini d’un mes requerit al
PPTP. La planificació proposada resulta molt avantatjosa pel detall de les accions i
la rapidesa en l’arrancada operativa del servei, per la qual cosa maximitza de
forma notable els requisits del PPTP.
 Puntuació atorgada: un punt i mig (1,5).

SAYÓS&CARRERA la seva proposta exposa en detall les tasques de la fase de
posada en marxa en coherència amb la seva planificació general del servei. La
planificació proposada millora allò requerit al PPTP, pel que fa al compromís del
compliment dels terminis per part del contractista.
 Puntuació atorgada: setanta cinc (0,75) dècimes de punt.

En conseqüència, les puntuacions d’aquest apartat “d) Proposta de posada en marxa
del servei” són les següents:
Empreses
NAE
DEKRA
IDOM
CONCATEL
ACTUALTIC
SAYÓS&CARRERA

Puntuació apartat d)
Proposta de posada en marxa del
servei
0,50
0
1
0
1,5
0,75
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El resum de la puntuació, dels criteris que depenen d’un judici de valor, obtinguda per
les empreses és el següent:
PUNTUACIÓ CRITERIS QUE DEPENEN D’UN
JUDICI DE VALOR
Empreses

apartat a)
20 punts

NAE
DEKRA
IDOM
CONCATEL
ACTUALTIC
SAYÓS&CARRERA

5,6
3,3
5,1
9.6
8,6
17,1

Criteri 1
apartat b)
apartat c)
10 punts
5 punts
2
0
5
4
6
8

2,5
0,65
2,5
2,5
2,5
2,5

PUNTUACIÓ
TOTAL

apartat d)
2 punts

s/37 punts

0,5
0
1
0
1,5
0,75

10,60
3,95
13,60
16,10
18,60
28,35

.../...”
6. En aquesta mateixa sessió de data 3 d’abril de 2019, la Mesa de Contractació de
l’Àrea de Presidència va obrir els sobres C corresponents als criteris avaluables de
forma automàtica de totes les empreses admeses, que van presentar les proposicions
següents:
- L’empresa NAE COMUNICACIONS SL va presentar l’oferta següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu màxim (3 anys)
(IVA exclòs)

Preu ofert
(3 anys)
(IVA exclòs)

600.000,00 €

430.000,00€

- L’empresa DEKRA AMBIO SAU va presentar l’oferta següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu màxim (3 anys)
(IVA exclòs)

Preu ofert
(3 anys)
(IVA exclòs)

600.000,00 €

498.708,60€
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- L’empresa IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU va
presentar l’oferta següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu màxim (3 anys)
(IVA exclòs)

Preu ofert
(3 anys)
(IVA exclòs)

600.000,00 €

450.000,00€

- L’empresa SII CONCATEL, SL va presentar l’oferta següent:
OFERTA DEL LICITADOR

-

Preu màxim (3 anys)
(IVA exclòs)

Preu ofert
(3 anys)
(IVA exclòs)

600.000,00 €

509.520,00€

L’empresa ACTUALTIC SL va presentar l’oferta següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu màxim (3 anys)
(IVA exclòs)

Preu ofert
(3 anys)
(IVA exclòs)

600.000,00 €

295.000,00€

- L’empresa SAYOS & CARRERA SL va presentar l’oferta següent:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu màxim (3 anys)
(IVA exclòs)

Preu ofert
(3 anys)
(IVA exclòs)

600.000,00 €

500.000,00€
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7. Els criteris d’adjudicació que es van tenir en compte a l’hora de considerar la
proposició econòmica més avantatjosa van ser els fixats a la clàusula 1.11) del Plec de
clàusules administratives particulars (PCAP), que es reprodueixen a continuació:
“Criteris avaluables de forma automàtica (63%)
Criteri 2: Preu............................................................................................ fins a 63 punts
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la
màxima puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació IVA exclòs i la màxima
puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:
- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta
més elevada.
- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més
de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.
- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals
a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin
superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova
mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el
nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre
les tres ofertes de menor quantia.
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels
supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en
la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a
la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article
42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més
baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
“
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8. Seguidament, en aquesta mateixa sessió de data 3 d’abril de 2019, la Mesa de
Contractació de l’Àrea de Presidència, va comprovar que, de conformitat amb
l’establert a la clàusula 1.15) del PCAP, cap oferta es trobava en situació de baixa
anormal o desproporcionada i, a continuació, va calcular la puntuació total obtinguda i
l’ordre de classificació de les empreses admeses en aquesta licitació:

Punts
criteri 2
(CA)

Punts criteri 1
(CJV)

TOTAL
PUNTS

Ordre

430.000,00 170.000,00

35,11

10,60

45,71

3

498.708,60 101.291,40

20,92

3,95

24,87

6

450.000,00 150.000,00

30,98

13,60

44,58

4

509.520,00

Preu ofertat
IVA exclòs

EMPRESES
NAE COMUNICACIONS, SL
(NAE)
DEKRA AMBIO, SAU (DEKRA)
IDOM CONSULTING
ENGINEERING
ARCHITECTURE, SAU (IDOM)
SII CONCATEL, SL

Diferència

90.480,00

18,69

16,10

34,79

5

ACTUALTIC, SL

295.000,00 305.000,00

63,00

18,60

81,60

1

SAYOS & CARRERA, SL

500.000,00 100.000,00

20,66

28,35

49,01

2

352.500,00 247.500,00

51,12

Llindar

9. Acte seguit, la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, va proposar
l’adjudicació de la contractació relativa al Servei de suport i seguiment del contracte
de Serveis de telecomunicacions per a ajuntaments, consells comarcals i altres
ens locals adherits al procés de contractació agregada de la demarcació de
Barcelona – SSCA, a l’empresa ACTUALTIC SL (NIF B66131368), d’acord amb la seva
oferta anteriorment esmentada.
10. Cal disposar la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació per un import de
356.950,00 € (IVA inclòs) i reajustar comptablement les aplicacions pressupostàries
aprovades inicialment, per adequar-les al nous efectes i a l’import de l’oferta
econòmica de l’empresa proposada com a adjudicatària, tot sotmetent la seva
efectivitat a la condició suspensiva d’existència de consignació adequada i suficient en
els pressupostos corresponents, d’acord amb el detall següent:
Exercici
2019
2020
2021
2022

Import
64.118,80 €
118.983,33 €
118.983,33 €
54.864,54 €

Orgànic
14200
14200
14200
14200

Programa
49100
49100
49100
49100
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Fonaments jurídics
1. De conformitat amb la clàusula 1.15) del Plec de clàusules administratives particulars
cap de les ofertes presentades per les empreses admeses en aquest procés de
licitació eren anormalment baixes.
2. D’acord amb la clàusula 37.2 de les Bases d’Execució del pressupost corporatiu de
l’any 2019, quan per retard en el començament de l’execució del contracte sobre el
previst en l’inici de l’expedient de contractació es produeixi un desajust entre les
anualitats establertes en el plec de clàusules administratives particulars i les
necessitats reals en l’ordre econòmic, l’òrgan de contractació haurà d’acordar el
reajustament.
3. D’acord amb l’establert a l’art. 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, es poden adquirir compromisos de despesa de caràcter pluriennal
per a exercicis posteriors al que s’autoritza, condicionats a l’existència de consignació
adequada i suficient en els corresponents pressupostos.
4. A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 150 i
concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència, amb efectes 17 de juny de
2019.
5. La competència per aprovar aquesta resolució correspon al diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, d’acord amb el que preveu
l’apartat 4.2.2 de la Refosa 1/2018 sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7048, de data 9 de juliol de 2018 (publicada en el BOPB
de 11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de
l’Àrea de Presidència, reunida en sessió de data 3 d’abril de 2019, la contractació
harmonitzada i susceptible de recurs especial en matèria de contractació, relativa al
Servei de suport i seguiment del contracte de Serveis de telecomunicacions per
a ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals adherits al procés de
contractació agregada de la demarcació de Barcelona – SSCA, a l’empresa
ACTUALTIC SL (NIF B66131368), per un import de 295.000,00 €, més 61.950,00 en
concepte de 21% d’IVA, per un període de 3 anys, d’acord amb la seva oferta
presentada.
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Segon. DISPOSAR la despesa pluriennal d’import 356.950,00 € (IVA inclòs), derivada
d’aquesta contractació, i REAJUSTAR comptablement les aplicacions pressupostàries
aprovades inicialment, per adequar-les al nous efectes i a l’import de l’oferta
econòmica de l’empresa proposada com a adjudicatària, tot sotmetent la seva
efectivitat a la condició suspensiva d’existència de consignació adequada i suficient en
els pressupostos corresponents, d’acord amb el detall següent:
Exercici
2019
2020
2021
2022

Import
64.118,80 €
118.983,33 €
118.983,33 €
54.864,54 €

Orgànic
14200
14200
14200
14200

Programa
49100
49100
49100
49100

Econòmic
22711
22711
22711
22711

Tercer. ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat
adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de l’Àrea de
Presidència, reunida en sessió de data 3 d’abril de 2019, d’acord amb el detall
següent:
Resta en segon lloc l’empresa SAYOS & CARRERA SL, en tercer lloc l’empresa NAE
COMUNICACIONS SL en quart lloc l’empresa IDOM, CONSULTING, ENGINEERING,
ARCHITECTURE SAU, en cinquè lloc l’empresa SII CONCATEL SL, en sisè i últim lloc
l’empresa DEKRA AMBIO SAU.
Quart. COMUNICAR a l’adjudicatari que haurà de formalitzar el contracte
electrònicament quan sigui requerit, en el ben entès que la dita formalització no es
produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació
de la present resolució.
Cinquè. NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el
procediment de contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil de
contractant de la Diputació de Barcelona.
Sisè. PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil de contractant de la
Diputació de Barcelona i en el Diari Oficial de la Unió Europea.
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Metadades específiques del document
Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol

2018/0002227

Objecte

Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable Altres serveis
Ref. Interna
Acte de referència

DIR. SERVEIS TECNOLOGIES I SIST. CORPOR.
Ser. Contractació
D0506SE01 Serveis obert
Decret adjudicació servei de suport i seguiment del contracte de Serveis de
telecomunicacions per a ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals
adherits al procés de contractació agregada de la demarcació de Barcelona SSCA
Adjudicar el contracte de servei de suport i seguiment del contracte de Serveis
de telecomunicacions per a ajuntaments, consells comarcals i altres ens
locals adherits al procés de contractació agregada de la demarcació de
Barcelona - SSCA
ACTUALTIC SL - B66131368
1902900258 - -51.088,89€ IVA inclòs
1902900258 - 51.088,89€ IVA inclòs
Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor.
CIS d'Hisenda, Servs. Grals. i RRHH.
AB (41551)/LR
D 14474/2018

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei Carles Manel Barnés Garcia (SIG)
Promotor
Coordinador/a
Jordi Roca Ventura (SIG)

Acte
Proposa

Data acte
25/04/2019, 13:29

Proposa

25/04/2019, 14:28

Intervenció General

CPISR-1 C Josep Abella Albiñana

Informat de
conformitat (f.l.p.)

02/05/2019, 19:33

Diputat/ada delegat/ada

CPISR-1 C Joan Carles Garcia
Cañizares
CPISR-1 C Petra Mahillo Garcia

Resol

03/05/2019, 06:12

Secretària General

Dóna fe, als efectes 03/05/2019, 09:07
de l'art. 3.2.e) del
RD 128/2018

Registre de Decrets: Decret Núm. 5384 de data 03/05/2019

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 51adeff6695f16a5295c Adreça de validació:
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