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PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
DATA:
03/09/2019
EXP:
28877/2019
V. EXP:
BM-0247/2018
Amb motiu de l’expedient BM-0247/2018, tramitat per a la contractació mitjançant concurs públic
amb procediment obert no harmonitzat, per al 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, així com el manteniment d'aquests equips durant 4 anys, us emetem
informe de valoració de la única proposta presentada per la empresa ZENON DIGITAL RADIO SL
amb justificació de la puntuació atorgada, segons es detalla a continuació, atenent als criteris de
valoració indicats en el punt H. apartat A Criteris Quantificables de forma automàtica, del Plec de
Clàusules Administratives i Tècniques Particulars.

CRITERIS OBJECTIUS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (de 0 a 89 punts)
a) Millor oferta econòmica (0 a 85 punts).
• Menor preu de subministrament dels equips de radiotransmissió i els seus
carregadors ……… fins a 75 punts.
La empresa ZENON DIGITAL RADIO S.L., ha fet la següent oferta:
Equips subministrats

PREU UNITARI

UNITATS

IMPORT TOTAL

Terminals Portatils

422,00 €

75

31.650,00 €

Carregadors Individuals

54,00 €

75

4.050,00 €

IMPORT TOTAL

35.700,00 €

IVA

7.497,00 €

IMPORT TOTAL IVA INCLÒS

43.197,00 €

IMPORT LICITACIÓ IVA INCLÒS

44.999,39 €

Una vegada aplicada la formula corresponent dona com a resultat el següent:
44.999,39 x 43.197,00/44.999,39 x 43.197,00 x 75 = 75 punts
En aquest subapartat la empresa Zenon Digital Radio S.L. ha obtingut 75 punts

• Menor preu del cost mensual del manteniment durant 48 mesos dels equips
subministrats …………… fins a 10 punts
La empresa ZENON DIGITAL RADIO S.L., ha fet la següent oferta:
Manteniment

Import unitari/mes

UNITATS

IMPORT TOTAL

Terminals Portatils

1,25 €

75

93,75 €

Carregadors Individuals

0,18 €

75

13,50 €

IMPORT TOTAL

5.148,00 €

IVA

1.081,00 €

IMPORT TOTAL IVA INCLÒS

6.229,00 €

IMPORT LICITACIÓ IVA INCLÒS

6.479,55 €

Una vegada aplicada la formula corresponent dona com a resultat el següent:
6.479,55 x 6.229,00/6.479,55 x 6.229,00 x 10 = 10 punts
En subapartat la empresa Zenon Digital Radio S.L. ha obtingut 10 punts

b) Menor termini de lliurament (0 a 4 punts)
En aquest apartat la empresa ZENON DIGITAL RADIO S.L., ha ofert un termini de
lliurament de 15 dies per la qual cosa una vegada aplicada la formula a l’objecte de
calcular la ponderació i tenint en compta que la única oferta presentada es la de Zenon
Digital Radio, dona com a resultat el següent:
60x15/60x15 x4= 4 punts
En aquest apartat la empresa Zenon Digital Radio S.L. ha obtingut 4 punts
RESUM CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA (0 A 89 punts)
Concepte

Millor
oferta
econòmica
(0 a 85
punts)

Màxim
establert al
plec
Menor
preu
de 44.999,39 €
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

Menor termini de lliurament (0 a 4 punts)

Oferta
ZENON
DIGITAL
RADIO

Puntuació
màxima

Valoració
ZENON
DIGITAL
RADIO

43.197,00 €

75

75

6.479,55 €

6.229,00 €

10

10

60

15

4

4

TOTAL PUNTUACIÓ OBTINGUDA

89

PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (CARACTERfSTIQUES I AVANTATGES)
Vista la puntuació obtinguda per la empresa ZENON DIGITAL RADIO SL, única empresa presentada
a la licitació, la qual acompleix amb les prescripcions tècniques demanades al plec i a més
presenta les avantatges i millores que es detallen a continuació:
Redueix el preu de subministrament dels equips de radiotransmissió amb els seus carregadors de
44.999,39 € a 43.197,00 € (iva inclòs) la qual cosa suposa un estalvi de 1.802,39 € respecte al
preu de licitació del contracte
Redueix el cost mensual del manteniment de 6.479,55 € a 6.229,00 € iva inclòs, la qual cosa
suposa un estalvi de 250,55 € respecte al preu de licitació del contracte.
Redueix el termini de lliurament en 45 dies respecte al demanat en el plec ja que es demanen 60
dies i Zenon digital Radio S.L. ofereix un termini de lliurament de 15 dies.
Ofereix les següents millores en els terminals equips i manteniment respecte als requisits
establerts en el plec, segons el detall següent:
REQUERIMENTS OPCIONALS PER ALS TERMINALS PORTÀTILS
OTPC
OTPC1

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Ofereix que la protecció contra elements exteriors sigui IP67 o superior.

OTPC2

Ofereix protecció en ambient salí en aigua i boira salina.

OTPC3
OTPC4

Ofereix que el pes del terminal amb bateria sigui igual o inferior als 300 grams
Ofereix que la trucada d'emergència permeti l'activació automàtica del mode de transmissió sense pulsació de PTT durant
un temps programable.

OTPC5

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

OTPP
OTPP1

PANTALLA
Ofereix la possibilitat de definir fins a 3 tamanys de text

OTPP2

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

OTPP3

Ofereix que la Pantalla tingui més de 250.000 colors i una resolució de la pantalla de 38.000 pixels o superiors.

OTPP4

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

OTPP5

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

OTPP6

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

OTPT
OTPT1
OTPT2
OTPA
OTPA1

TECLAT I POLSADORS
Ofereix de seqüència de tecles ràpides per tal de gestionar de forma eficaç i simple tasques complexes
Ofereix 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.).
AGENDA, SO, TONS, INDICADORS I VIBRACIÓ
Ofereix que el terminal pugui emmagatzemar 1900 contactes o més.

OTPA2

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

OTPA3

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

OTPA4

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

OTPA5

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

OTPA6

Ofereix que tingui una alta Potència d'àudio

OTPV
OTPV1

SERVEIS DE VEU, DADES
Ofereix que el terminal proporcioni informació de recepció i lliurament de missatge de dades curts.

OTPV2

Ofereix que el terminal proporcioni la capacitat de dades per paquets en mode multislot

OTPV3

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

OTPV4

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

OTPV7

Ofereix que el terminal permeti fer Trucades a la xarxa Telefònica bàsica

OTPSL

SERVEIS DE LOCALITZACIÓ
Ofereix permetre el doble destí GPS amb possibilitat de canviar via ràdio el segon destí.

OTPSL1

Ofereix que els equips tinguin GPS ultra sensitiu i ephemeris predictiva.
Ofereix la possibilitat d’integració en sistemes de posicionament interior

OTPSL2
OTPSL3
OTPS
OTPS1

SEGURETAT
Ofereix 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.

OTPS2

Ofereix que 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

OTPAV

ALTRES PRESTACIONS VALORABLES

OTPAV1

Ofereix que els terminals STP9038 permetin l’execució remota de les tasques següents a través de missatges d’estat o
SDS:
• Forçar el canvi de grup a un grup concret el número del qual s’envia a través
d’un SDS específic
• Sol·licitar informació del grup actualment seleccionat pel terminal
• Sol·licitat informació de cobertura estació base, nivell de senyal C1, i veïna.

OTPAV2

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

OTPAV3

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

OTPAV4

Ofereix Possibilitat d’allotjar targeta micro SD per visualitzar imatges.

OTPAV5

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

OTPAV6

Ofereix Possibilitat d’arrencada amb el botó d’emergència vermell

OTPAV7

Ofereix Possibilitat de Tag RFID per a aplicacions

OTPAV8

Ofereix 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).

OTPAV9

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

OTPAV10

Ofereix Possibilitat de rebre imatges directament per la interfície aire.

OSP
OSP1

REQUERIMENTS OPCIONAL SOFTWARE DE PROGRAMACIÓ
Ofereix 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.

OSP2

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

RESUM PUNTUACIÓNS
RESUM CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA (0 A 89 punts)
Concepte

Millor
oferta
econòmica
(0 a 85
punts)

Màxim
establert
plec

Oferta
al ZENON
DIGITAL
RADIO

Puntuació
màxima

Valoració
ZENON
DIGITAL
RADIO

Menor
preu
de 44.999,39 € 43.197,00 €
subministrament dels equips
de radiotransmissió i els seus
carregadors fins a 75 punts.

75

75

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

Menor termini de lliurament (0 a 4 punts)

6.479,55 €

6.229,00 €

10

10

60

15

4

4

TOTAL PUNTUACIÓ OBTINGUDA CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA

89

Codi

CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT
JUDICIS DE VALOR

FINS A
PUNTS

11

SEGONS PLEC

ZENON
DIGITAL
RADIO SL

Fins a
9,10 punts
10,00 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

0,60

OTPC2

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

De 0 a 0,60

0,60

OTPC3

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

De 0 a 0,60

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

0,60

OTPC5

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

De 0 a 0,60

0,60

OTPP

ESPECIFICACIONS DE PANTALLA

OTPP1

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

De 0 a 0,10

0,10

OTPP2

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

De 0 a 0,10

0,10

OTPP3

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

De 0 a 0,10

0,10

OTPP4

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

De 0 a 0,10

0,10

OTPP5

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

De 0 a 0,10

0,10

OTPP6

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

De 0 a 0,10

0,10

OTPT

TECLAT I POLSADORS

OTPT1

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

De 0 a 0,10

0,10

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.).

De 0 a 0,10

0,10

OTPA

AGENDA, SO TONS, INDICADORS I VIBRACIÓ

OTPA1

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

De 0 a 0,10

0,10

OTPA2

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

De 0 a 0,10

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

0,10

OTPA4

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

De 0 a 0,10

0,10

OTPA5

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

De 0 a 0,10

0,10

OTPA6

Es valorarà que tingui una alta Potència d'àudio

De 0 a 0,10

0,10

De 0
punts

a

3,00

De 0 a 0,60
punts

De 0
punts

De 0
Punts

a

a

0,20

0,60

3,00 punts

0,60 punts

0,20 punts

0,60 punts

De 0 a 1,40
punts

0,50 punts

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

0,10

OTPV2

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

De 0 a 0,10

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

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

0,10

OTPV5

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

De 0 a 0,10

0,00

b) Entrada tardana per a trucades de grup.

De 0 a 0,10

0,00

c) Identificació de qui truca.

De 0 a 0,10

0,00

d) Trucades amb prioritat.

De 0 a 0,10

0,00

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

De 0 a 0,10

0,00

a) Entrada tardana per a trucades de grup.

De 0 a 0,10

0,00

b) Identificació de qui truca.

De 0 a 0,10

0,00

c) Trucades d'emergència

De 0 a 0,10

0,00

d) Trucades amb prioritat.

De 0 a 0,10

0,00

OTPV7

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

De 0 a 0,10

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

0,70

OTPSL2

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

De 0 a 0,70

0,70

OTPSL3

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

De 0 a 0,60

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

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

0,50

OTPAV

ALTRES PRESTACIONS VALORABLES

OTPAV1

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

OTPV6

OTPAV2

Es valoraran les següents prestacions en mode degradat o "fallback":

De 0
punts

De 0
punts

De 0
punts

a

a

a

2,00

1,00

1,20

2,00 punts

1,00 punt

1,20 punts

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

0,10

b) Sol·licitar informació del grup actualment seleccionat pel terminal

De 0 a 0,10

0,10

c) Sol·licitat informació de cobertura estació base, nivell de senyal C1 i veïna.

De 0 a 0,10

0,10

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

De 0 a 0,10

0,10

OTPAV3

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

De 0 a 0,10

0,10

OTPAV4

Possibilitat d’allotjar targeta micro SD per visualitzar imatges.

De 0 a 0,10

0,10

OTPAV5

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

De 0 a 0,10

0,10

OTPAV6

Possibilitat d’arrencada amb el botó d’emergència vermell

De 0 a 0,10

0,10

OTPAV7

Possibilitat de Tag RFID per a aplicacions

De 0 a 0,10

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

0,10

OTPAV9

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

De 0 a 0,10

0,10

OTPAV10

Possibilitat de rebre imatges directament per la interfície aire.

De 0 a 0,10

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.

De 0 0,50

0,50

OSP1

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

De 0 0,50

0,50

PUNTUACIÓ OBTINGUDA CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR

10,10
PUNTS

a

1,00

1,00 punt
1,00 punts

TOTAL PUNTUACIÓNS
CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA

De 0 a 89

89,00 Punts

CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR

De 0 a 11

10,10 Punts

TOTAL

99,10 Punts

Per tot I'exposat es proposa I'adjudicació del contracte subministrament mitjançant compra
d'un sistema integrat de radiocomunicacions mòbils digitals basat en tecnologia TETRA per
al servei de la Guàrdia Urbana, que puguin operar en la xarxa RESCAT de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant concurs públic amb procediment obert no harmonitzat, Expedient
BM-0247/2018, a la empresa ZENON DIGITAL RADIO SL.
Atentament,
El Sotsinspector de la Guàrdia Urbana
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TCAT P Pedro Muñoz Paz
Muñoz Paz de la de la - DNI 39865910X
2019.09.04
- DNI 39865910X Data:
12:19:53 +02'00'

Pedro Muñoz de la Paz
Reus, 03 de Setembre de 2019

