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Data de l'acord: 1 d'octubre de 2019
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: CONTRACTACIÓ, APROVISIONAMENTS I EXPROPIACIONS
Ref: RLP/cfm/pcm
Expedient: 8004330008-2018-0006953

Adjudicació de la contractació del servei d’interconnexió mitjançant xarxa virtual
privada ALTANET-BA entre la Diputació de Tarragona, els Ajuntaments i els Consells
Comarcals.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 57807DFBD75A4FF0A18DF58763488BE4 i data d'emissió 02/10/2019 a les 08:40:23

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=3164d101-65e4-4657-9c53-0312ff119811

Codi de verificació: 3164d101-65e4-4657-9c53-0312ff119811

Acord

De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets
1. Per Acord de Junta de Govern de 21 de desembre de 2018, es va aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant procediment obert, del servei d’interconnexió mitjançant la xarxa
virtual privada ALTANET-BA existent entre la Diputació de Tarragona, els Ajuntaments i els
Consells Comarcals, amb un pressupost màxim de licitació de 700.000,00 € (IVA inclòs),
dels quals, 250.000,00€ (IVA inclòs) corresponien als serveis telecomunicacions a la Seu
Central i serveis de Seguretat i Gestió de Xarxa i 450.000,00€ (IVA inclòs) als serveis de
telecomunicacions als Ens Locals
En el mateix Acord es va autoritzar la despesa de 700.000,00 € (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 9020/4910/22203
/01 per als anys 2019 i 2020 del pressupost de la Diputació, amb número d’operació
2018025159 i 2018025164, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient per
l'exercici 2019 i 2020.
2. En data 25 de gener de 2019, per Decret de presidència núm. 2019-0000229, es va
suspendre la licitació d’aquest contracte per tal de modificar els Plecs reguladors i el 16 d’
abril de 2019, per Decret de presidència núm. 2019-0001401, es va aprovar la modificació
del Plec de prescripcions tècniques i del Plec de clàusules administratives particulars i de l’
aixecament la suspensió.
3. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, en data 22 de maig de 2019, es va
constituir la Mesa de Contractació per tal d’examinar la documentació administrativa
aportada pels licitadors presentats, que són els següents:
Plica núm.

Licitador

1

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

2

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.

Tot seguit, la Mesa va examinar la documentació del sobre A dels dos licitadors presentats,
va constatar que era correcta i va acordar admetre’ls a la licitació.
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5. En data 18 de juliol de 2019, el responsable del contracte va emetre informe de valoració
de criteris avaluables mitjançant judici de valor en el que motiva que no es pot valorar l’
oferta de l’empresa VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. perquè ofereix unes tecnologies i cabals
inferiors als mínims requerits en el Plec de prescripcions tècniques. L’informe es transcriu
parcialment a continuació:
“... Vistes les dues ofertes presentades, la puntuació dels criteris de valoració de judici de
valor, corresponents a la documentació presentada, queda de la següent forma:
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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4. A continuació, en acte públic i amb la presència de la representant de l’empresa
TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, es van obrir els sobres B dels licitadors acceptats, que
contenen la documentació acreditativa de les referències tècniques per a ponderació dels
criteris d’adjudicació avaluables en base a judici de valor, i va acordar passar la
documentació al responsable del contracte perquè l’examinés i valorés d’acord amb els
criteris establerts en l’apartat 8 del quadre de característiques del Plec de clàusules
administratives particulars.

Licitador

Import licitació (IVA
inclòs)

Criteri 1
(0-8)

Criteri 2
(0-6)

Puntuació

TELEFONICA
DE
ESPAÑA, S.A.U.

Pendent en sobre C

5,75

1,70

7,45

VODAFONE
ESPAÑA, S.A.U.

Pendent en sobre C

----

---

No es pot valorar

..."
6. La Mesa de contractació en data 26 de juliol de 2019, va estudiar i assumir l’informe de
valoració dels criteris d’adjudicació basats en judici de valor, emès pel cap de secció d’
infraestructures informàtiques i va acordar excloure a VODAFONE ESPAÑA, SAU de la
licitació, atès que la seva oferta no complia amb els requisits exigits al Plec de prescripcions
tècniques. L’informe de valoració i l’acta es publicarà al Perfil de contractant.
7. A continuació, la Mesa de contractació, amb l’assistència dels representants de
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. i TELEFÒNICA DE ESPAÑA, S.A.U., va comunicar al
representant de l’empresa VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. l’exclusió de la licitació i va fer
públic el resultat de la valoració del sobre B (criteris avaluables mitjançant judici de valor).
Seguidament, la Mesa va procedir a l’obertura del sobre C de l’únic licitador acceptat,
TELEFÒNICA DE ESPAÑA, S.A.U. que conté els criteris avaluables de forma automàtica i
va acordar passar la documentació al responsable del contracte per a que l’examinés i
valorés d’acord amb els criteris establerts en l’apartat 8 del quadre de característiques del
Plec de clàusules administratives particulars.
8. En data 5 d’agost de 2019, el tècnic responsable del contracte va informar la valoració
dels criteris avaluables mitjançant fòrmules, el qual es transcriu parcialment a continuació:
“...
Vista l’única oferta, la puntuació dels criteris de valoració automàtica, corresponents a la
documentació presentada, queda de la següent forma:

Licitador

Import Licitació
serveis Seu Central
(IVA inclòs)

Import
Licitació
Serveis Ens Locals

Criteri 3
(0 - 4 )

Criteri 4
(0-12)

Puntuació
Total

TELEFONICA
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199.999,69€

258.310,80€

1,46

10,81

12,27

...”
9. La Mesa de contractació, en la sessió de data 7 d’agost de 2019, va estudiar i assumir l’
informe de valoració dels criteris avaluables de forma automàtica emès pel tècnic
responsable del contracte el qual es publicarà al perfil de Contractant.
La puntuació total que obté l’empresa TELEFÒNICA DE ESPAÑA, S.A.U., resultat dels
criteris avaluables mitjançant judici de valors i els calculats de forma automàtica és la
següent:

Licitador
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DE ESPAÑA,
SAU

Criteri 1

Criteri 2

Criteri 3

Criteri 4

Puntuació
Total

5,75

1,70

1,46

10,81

19,72

TELEFONICA
DE ESPAÑA,
SAU

Per tot l’exposat, la Mesa va acordar proposar a l'òrgan de contractació l’adjudicació del
contracte del servei d’interconnexió mitjançant xarxa virtual privada ALTANET-BA entre la
Diputació de Tarragona, els Ajuntaments i els Consells Comarcals, a l’empresa
TELEFÒNICA DE ESPAÑA, S.A.U. (plica 2), per resultar ser l’empresa que ha obtingut la
millor puntuació.
El president de la Mesa, per delegació de l’òrgan de contractació, va acceptar les propostes
d’ajudicació de la Mesa, per tal que la Unitat de Contractació, Aprovisionaments i
Expropiacions pugui requerir la documentació prèvia a l’adjudicació
10. En data 23 d’agost de 2019, l’empresa TELEFÒNICA DE ESPAÑA, S.A.U., va aportar
la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import total de 28.925,62 €,
segons carta de pagament núm. 2019000575 i la resta de documentació requerida, que va
estar trobada conforme per la secretària de la Mesa.

Fonaments de dret
1. Els articles 150 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la notificació de l’adjudicació
i la formalització del contracte.
2. La competència per a l’adjudicació d’aquest contracte correspon a la Junta de Govern
per delegació de la presidenta de la Diputació de Tarragona, efectuada per decret de
Presidència núm. 2019-0003370 de 14 d'agost de 2019.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Excloure de la licitació a l’empresa VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., per oferir
tecnologies i cabals inferiors als mínims exigits en el Plec de prescripcions tècniques.
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- Serveis a la seu central del Palau de la Diputació: 199.999,69 € (IVA inclòs)
- Serveis als Ens locals (preus unitaris): 450.000,00 € (IVA inclòs)
Tercer. Donar de baixa les autoritzacions de despesa aprovades en data 21 de desembre
de 2018 següents:
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Segon. Adjudicar el contracte del servei d’interconnexió mitjançant la xarxa virtural privada
ALTANET-BA existent entre la Diputació de Tarragona, els Ajuntaments i els Consells
Comarcals a l’empresa TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SAU (plica 2), per un import màxim de
SIS-CENTS QUARANTA-NOU MIL NOU CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-NOU CÈNTIMS 649.999,69 € (IVA inclòs), i pels preus unitaris ofertats, amb el
desglossament següent:

Aplicació pressupostària (núm operació)

Import

Any

9020-4910-22203 (2018025159-A)

234.833,40 €

2019

9020-4910-22203 (2018025164-A)

116.666,67 €

2020

Disposar la despesa, pel 2019, de 162.499,93€ amb càrrec a l'aplicació pressupostària
següent:
Aplicació pressupostària (núm operació)

Import

Any

9020-4910-22203 (2019034799-D)

162.499,93 €

2019

Autoritzar i disposar la despesa de 487.499,76€, pel 2020, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària següent:
Aplicació pressupostària

Import

Any

9020-4910-22203 (2019034800-AD)

487.499,76 €

2020

La despesa de l’exercici 2020 resta subordinada a l’aprovació del corresponent pressupost.
Quart. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d'aquesta Diputació, d'acord
amb el que preveu la clàusula 2.3.5 del Plec de clàusules administratives particulars.
Cinquè. Notificar aquesta resolució i emplaçar a als adjudicataris per a què concorrin a la
signatura de la formalització del contracte administratiu corresponent a partir del 15è dia
hàbil, a comptar des de que es faci la tramesa de la notificació de l’ adjudicació, en el
supòsit que no hi hagi hagut recurs especial. En el cas que no compleixi l’esmentat
requeriment s'estarà al que disposa l’article 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea de Coneixement i Qualitat.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
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- Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de
contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de 15
dies hàbils a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació.
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