Ajuntament de Reus
Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni
ANUNCI DE LICITACIÓ
BM-0247/2018
Aprovat per Decret del Regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Generals, de data 16 de
maig de 2019, i rectificat per Decret del Regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Generals,
de data 23 de maig de 2019, el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que
haurà de regir la contractació, mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació
harmonitzada, i caràcter ordinari, de l'adquisició d'emissores portàtils Tetra i els seus
carregadors, per al servei de la Guàrdia Urbana de Reus, connectades a la xarxa RESCAT de la
Generalitat de Catalunya, així com el manteniment d'aquests equips durant 4 anys.
S’anuncia la convocatòria de la licitació pública, d’acord amb l’article 135 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:
1. Poder adjudicador
1.1 Nom i adreces
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Organisme: Ajuntament de Reus
Número d'identificació: P4312500D
Adreça: Plaça Mercadal 1
Localitat: Reus
Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Aprovisionaments, Contractació i
Patrimoni.
Codi Postal: 43201
Codi Nuts: ES514
Telèfon: 977.010.008
Fax: 977.010.208
Correu electrònic: contractacio@reus.cat
Adreces d'internet
Adreça principal: www.reus.cat
Adreça del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=reus&idCap=1502462&ambit=&

1.2 Contractació conjunta / central de compres: No
1.3 Comunicació
Accés lliure, directe, complet i gratuït als plecs de la contractació a l'adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=reus&idCap=1502462&ambit=&
Pot obtenir-se més informació a l'adreça esmentada a dalt.
Les ofertes o sol·licituds de participació han d'enviar-se per via electrònica a
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=reus&idCap=1502462&ambit=&
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1.4 Tipus de poder adjudicador: Administració Pública local
1.5 Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals
2 . Objecte
2.1 Àmbit de la contractació
a) Denominació: Adquisició d'emissores portàtils Tetra i els seus carregadors, per al
servei de la Guàrdia Urbana de Reus, connectades a la xarxa RESCAT de la
Generalitat de Catalunya, així com el manteniment d'aquests equips durant 4 anys.
b) Codi CPV: 32237000-3: Emissores – receptores portàtils.
50333000-8: Serveis de manteniment d’equips de radiocomunicacions.
c) Tipus de contracte: Mixt de subministrament i serveis
d) Descripció: L’objecte d’aquesta licitació és el subministrament mitjançant compra
de 75 terminals portàtils basat en tecnologia TETRA que puguin operar en la xarxa
RESCAT de la Generalitat de Catalunya, amb els seus corresponents 75 carregadors
individuals, tots els quals han de ser compatibles amb els equips i accessoris que la
Guàrdia Urbana de Reus té actualment, i que es puguin configurar amb una
interfície igual a la dels equips que utilitza actualment, en concret Terminals
portàtils marca SEPURA model STP9038 amb GPS activat, per tal d'homologar el
funcionament del total dels equips policials d'aquest cos, així com el manteniment
d'aquests equips durant 4 anys.
e) Valor estimat del contracte: 42.544,58 euros (més l'IVA que li correspongui)
f) Pressupost base de licitació: 51.478,94 euros / anuals (IVA inclòs).
g) Informació relativa als lots: No s'ha dividit en lots, ja que això podria comportar
dificultats importants des del punt de vista tècnic a l’hora de coordinar als diferents
contractistes adjudicataris, en primer lloc per haver-hi interrelació de les
configuracions entre els terminals i els carregadors, i en segon lloc perquè
difícilment podria fer el manteniment una empresa diferent de la que hagi estat
adjudicatària del subministrament i atès que cada empresa farà la seva oferta
econòmica basada amb els equips que subministra.
h) Lloc d’execució: Reus. Codi NUTS ES514
i) Criteris d'adjudicació: Es detallen a l'apartat H del quadre de característiques i són:
A) CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA 89 punts
B) CRITERIS DE VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICI DE VALOR 11 punts
A. CRITERIS OBJECTIUS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (de 0 a 89 punts)
La puntuació d’aquest criteri s’atorgarà aplicant els criteris de proporcionalitat exclusivament
respecte a l’oferta econòmica més reduïda, a la qual s’atribuirà la màxima puntuació, és a dir
89 punts, calculant la ponderació de les altres ofertes d’acord amb la fórmula següent:
(Import màxim de licitació – Oferta que es valora)
------------------------------------------------------------------- X punts màxims que s'atorguen
(Import màxim de licitació – Oferta més baixa)
Les ofertes que no presentin cap millora obtindran 0 punts.
Els càlculs s'arrodoniran a dos decimals.
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a) Millor oferta econòmica (0 a 85 punts).



Menor preu de subministrament dels equips de radiotransmissió i els seus carregadors
……… fins a 75 punts



Menor preu del cost mensual del manteniment durant 48 mesos dels equips
subministrats …………… fins a 10 punts

b) Menor termini de lliurament (0 a 4 punts)
La puntuació en aquest criteri s’atorgarà aplicant un criteri de proporcionalitat en dies natu rals exclusivament respecte de la proposició que ofereixi un menor termini de lliurament
que no podrà ser superior a 60 dies naturals, a la qual s’atribuirà la màxima puntuació és a
dir, 4 punts, calculant la ponderació de les altres ofertes, d'acord amb la fórmula indicada.
B. CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR (de 0 a 11 punts)
Proposta tècnica, fins a 11 punts:
Es valorarà l'oferta de millora en les característiques tècniques i ergonòmiques dels equips
terminals oferts atenent a les característiques que es preveu expressament en el plec de
prescripcions tècniques i es farà segons els següents subcriteris i puntuació:
Es valorarà fins a un màxim de 11 punts respecte de la qualitat i característiques tècniques
dels equips oferts, la qual es realitzarà valorant l'oferiment dels requeriments opcionals i les
millores que consten en el plec tècnic presentats pel licitador i segons les puntuacions que
s’especifiquen en el quadre següent:

Codi

CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT
JUDICIS DE VALOR

Fins a 11 punts
Fins a
10 punts

OTP

PROPOSTA TÈCNICA DELS TERMINALS PORTÀTILS

OTPC

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

OTPC1

Es valorarà que la protecció contra elements exteriors sigui IP67 o
superior.

De 0 a 0,60

OTPC2

Es valorarà protecció en ambient salí en aigua i boira salina.

De 0 a 0,60

OTPC3

Es valorarà que el pes del terminal amb bateria sigui igual o inferior
als 300 grams

De 0 a 0,60

OTPC4

Es valorarà que la trucada d'emergència permeti l'activació automàtica del mode de transmissió sense pulsació de PTT durant un
temps programable.

De 0 a 0,60

OTPC5

Es valorarà que tingui la possibilitat de generar diferents nivells de
prioritat en trucades d’emergència

De 0 a 0,60

OTPP

ESPECIFICACIONS DE PANTALLA

OTPP1

Es valorarà la possibilitat de definir fins a 3 tamanys de text

De 0
punts

a

3,00

De 0 a 0,60
punts
De 0 a 0,10
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OTPP2

Es valorarà que dugui una pantalla TFT apte per tot tipus de llums
ambientals

De 0 a 0,10

OTPP3

Es valorarà que la Pantalla tingui més de 250.000 colors i una resolució de la pantalla de 38.000 píxels o superiors.

De 0 a 0,10

OTPP4

Es valorarà mida de la pantalla igual o superior a 1,5 polzades en
diagonal

De 0 a 0,10

OTPP5

Es valorarà que tingui la funció Zoom per a la visualització d'imatge
millorada.

De 0 a 0,10

OTPP6

Es valorarà que el terminal ofertat permeti la Il·luminació de pantalla.

De 0 a 0,10

OTPT

TECLAT I POLSADORS

OTPT1

Capacitat de seqüència de tecles ràpides per tal de gestionar de forma eficaç i simple tasques complexes

OTPT2

Botons i teclat alfanumèric programable per l’accés ràpid a les funcions més utilitzades (pas de mode trunking a mode directe i viceversa, canvi de grup de treball, etc.).

OTPA

AGENDA, SO TONS, INDICADORS I VIBRACIÓ

OTPA1

Es valorarà que el terminal pugui emmagatzemar 1900 contactes o
més.

OTPA2

Es valorarà el registre de les últimes trucades entrants, sortints, perdudes, missatges no atesos i/o llum dedicada a esdeveniments perduts.

De 0
punts

a

0,20

De 0 a 0,10
De 0 a 0,10

De 0
Punts

a

0,60

De 0 a 0,10
De 0 a 0,10

OTPA3

Es valorarà que el terminal ofert disposi d'opció de vibrador acompanyant a l'avís de trucada

De 0 a 0,10

OTPA4

Es valorarà la disponibilitat de diversos tons audibles configurables
associats a diferents estats del terminal.

De 0 a 0,10

OTPA5

Es valorarà que el terminal tingui microaltaveu remot avançat amb
antena integrada i botons programables

De 0 a 0,10

OTPA6

Es valorarà que tingui una alta Potència d'àudio

De 0 a 0,10

OTPV

SERVEIS DE VEU I DADES

OTPV1

Es valorarà que el terminal proporcioni informació de recepció i lliurament de missatge de dades curts.

De 0 a 0,10

OTPV2

El terminal proporcioni la capacitat de dades per paquets en mode
multislot

De 0 a 0,10

OTPV3

Es valorarà que el terminal ofertat proporcioni identificació del número trucant i la del participant en trucades de grup.

De 0 a 0,10

OTPV4

Es valorarà que es puguin programar configurar més de 5000 grups
organitzats en fins a 3 nivells de carpetes

De 0 a 0,10

De 0 a 1,40
punts
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OTPV5

OTPV6

Es valoraran les següents prestacions en DMO:
a) Trucades individuals.

De 0 a 0,10

b) Entrada tardana per a trucades de grup.

De 0 a 0,10

c) Identificació de qui truca.

De 0 a 0,10

d) Trucades amb prioritat.

De 0 a 0,10

e) Transmissió i recepció de missatges d'estat i missatges curts.

De 0 a 0,10

Es valoraran les següents prestacions en mode degradat o "fallback":
a) Entrada tardana per a trucades de grup.

De 0 a 0,10

b) Identificació de qui truca.

De 0 a 0,10

c) Trucades d'emergència

De 0 a 0,10

d) Trucades amb prioritat.

De 0 a 0,10

OTPV7

Es valorarà que el terminal permeti fer Trucades a la xarxa Telefònica bàsica

De 0 a 0,10

OTPSL

SERVEIS DE LOCALITZACIÓ

OTPSL1

Es valorarà permetre el doble destí GPS amb possibilitat de canviar
via ràdio el segon destí.

De 0 a 0,70

OTPSL2

Es valorarà que els equips tinguin GPS ultra sensitiu i ephemeris
predictiva.

De 0 a 0,70

OTPSL3

Es valorarà la possibilitat d’integració en sistemes de posicionament
interior

De 0 a 0,60

OTPS

SEGURETAT

OTPS1

Es valorarà que els equips tinguin Xifrat End to End (E2EE) AES 128
ALGORITME 137. En el cas d’oferir aquesta funcionalitat com a millora, caldrà aportar un PC portàtil a l'oficina RESCAT amb el software i llicències necessàries per a la gestió de les Claus de xifrat.

De 0 a 0,50

OTPS2

En cas que l’adjudicatari representés un fabricat que ja hagués subministrat un equip per gestionar les Claus de xifrat a l'oficina RESCAT, aquesta partida s’haurà de substituir per l’increment de les llicències en els programaris associats

De 0 a 0,50

OTPAV

ALTRES PRESTACIONS VALORABLES

OTPAV1

Permetre l’execució remota de les tasques següents a través de
missatges d’estat o SDS:

De 0
punts

De 0
punts

De 0
punts

a

a

a

2,00

1,00

1,20

a) Forçar el canvi de grup a un grup concret el número del qual
s’envia a través d’un SDS específic

De 0 a 0,10

b) Sol·licitar informació del grup actualment seleccionat pel termi-

De 0 a 0,10
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nal
c) Sol·licitat informació de cobertura estació base, nivell de senyal
C1 i veïna.

De 0 a 0,10

OTPAV2

Es valorarà que es proporcioni amb cada terminal llicència activada
per a la funcionalitat home a terra

De 0 a 0,10

OTPAV3

Es valorarà que l’Interfície d’usuari sigui igual en terminals portàtils,
mòbils i fixes

De 0 a 0,10

OTPAV4

Possibilitat d’allotjar targeta micro SD per visualitzar imatges.

De 0 a 0,10

OTPAV5

Possibilitat de definir tres tipus de menú (GSM, Smartphone, altres)

De 0 a 0,10

OTPAV6

Possibilitat d’arrencada amb el botó d’emergència vermell

De 0 a 0,10

OTPAV7

Possibilitat de Tag RFID per a aplicacions

De 0 a 0,10

OTPAV8

Possibilitat que els terminals disposin de Bluetooth intern amb dos
canals de comunicació per interconnectar un dispositiu de dades i
un d'àudio simultàniament (PEI).

De 0 a 0,10

OTPAV9

Es valorarà que la sortida del transmissor sigui com a mínim de 1,8
W.

De 0 a 0,10

OTPAV10 Possibilitat de rebre imatges directament per la interfície aire.

De 0 a 0,10

ALTRES MILLORES

Fins a 1,00 punts

OSP

REQUERIMENTS OPCIONALS SOFTWARE DE PROGRAMACIÓ

De 0
punts

OSP1

Es valorarà l’aportació per part del licitador d’aplicacions per la programació remota dels terminals. El licitador descriurà detalladament
aquesta funcionalitat en cas de disposar-ne.

OSP1

Possibilitat de definir diferents perfils d’usuari de l’aplicació de programació.

a

1,00

De 0 0,50

De 0 0,50

j) Termini d'execució/ Durada: El termini màxim de lliurament de les emissores i de
tot el subministrament serà de seixanta (60) dies naturals, a comptar des de
l'endemà la data de formalització de contracte. Pel que fa al manteniment dels
equips, la seva durada serà de 48 mesos a comptar des de la data de l'acta de
recepció del subministrament.
k) Variants: No s'admeten
l) El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: No
3. Informació de caràcter jurídic, econòmic, financer i tècnic
3.1 Condicions de participació
a) Classificació orientativa: No procedeix.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: De conformitat
amb l'apartat G del quadre de característiques del contracte.
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SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
S'acreditarà pel mitjà següent:
Volum anual de negocis referit a l'any de major número de negoci, dels tres últims
exercicis conclosos. Almenys en una de les tres anualitats, el volum anual de negocis
haurà de ser igual o superior a 63.816,87 €.
El volum anual de negocis serà acreditat mitjançant els seus comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en l'esmentat registre, i en
cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits al Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis,
mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
S'acreditarà pel mitjà següent:
Relació dels principals subministraments realitzats pel licitador en el curs dels tres últims
anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon a l'objecte del contracte
que inclogui imports, dates i destinataris públics o privats dels mateixos, avalats per
certificats de bona execució.
Els subministraments efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents que acreditin la realització de la prestació. En el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l‘òrgan de contractació per l’autoritat competent.
L'import acumulat d'aquests treballs, en l’any de major execució, haurà de ser igual o superior a 29.781,20 euros.
c) Altres requisits específics. No s'exigeixen.
d) Contracte reservats: No.
3.2 Condicions relatives al contracte
a) Condicions d'execució del contracte: Previstes a l'apartat M del quadre de
característiques del contracte que figura al plec de clàusules administratives
particulars.
Primera. Compliment de les condicions laborals i socials de les persones treballadores
que executin el contracte durant tot el període contractual, segons el conveni que
sigui d’aplicació. El responsable del contracte pot requerir al contractista que declari
formalment que ha complert l’obligació. Així mateix, podrà requerir als òrgans de
representació de les persones treballadores que informin al respecte.
Segona. L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les
regles de conducta, així els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions
següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
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d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
Aquesta condició té el caràcter d’obligació contractual essencial i, per tant, el seu
incompliment és una causa de resolució del contracte.
4. Procediment
4.1 Descripció
a) Tipus de procediment: Obert, no subjecte a regulació harmonitzada
b) És aplicable l'ACP al contracte: No
4.2 Informació administrativa
Data límit de presentació d'ofertes: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la
publicació de l’anunci de licitació al Perfil del Contractant.
Si l’últim dia del termini de presentació fos inhàbil, aquest s’entendrà prorrogat el
primer dia hàbil següent.
a) Llengües en les que s'han de redactar les ofertes: Català o castellà.
b)Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos a
comptar del següent de l'obertura de les proposicions.
c) Modalitat de presentació d'ofertes: Únicament presentació electrònica descrita a la
clàusula onzena del plec, a l'adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=reus&idCap=1502462&ambit=& o bé a
través de l’enllaç de la web www.reus.cat
Els licitadors, dins del termini de presentació de les pliques, hauran de trametre
al Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni de l'Ajuntament de Reus
(adreça: Raval de Robuster, 43, 2n pis 43204 Reus), una mostra de cada un dels
elements proveïts programats i operatius a la xarxa RESCAT, els quals s'hauran
de lliurar en embatatge tancat identificant a l'exterior el nom del licitador i la
referència de la licitació.
d) Obertura d’ofertes:
Adreça. Carrer Sant Llorenç 25 Edifici d’Hisenda Municipal
Localitat i codi postal. Reus – 43201
Data i hora. La que s’indiqui expressament en el perfil del contractant
Persones autoritzades a assistir a l'obertura: L'acte d'obertura de les proposicions és
públic.
e) S'utilitzen comandes electròniques: No procedeix.
f) S'accepta la facturació electrònica: Sí
g) S'utilitzarà el pagament electrònic: Sí
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5. Informació complementària
5.1 Recursos: Previst a la clàusula trenta-novena del plec.
5.2 Data d’enviament de l’anunci al “Diari Oficial de la Unió Europea”: No procedeix.
El Secretari General,
Jaume Renyer Alimbau
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