Informe tècnic de valoració de sobre B i proposta d’adjudicació
que s’emet a petició de la Mesa de Contractació del contracte del
Servei de Manteniment de Terminals i Accessoris Sepura
(exp. CTTI-2019-20095)

Vocals tècnics:

Valentí Arroyo Peña - Director d’Aprovisionament i Seguiment de la Contractació
del CTTI
Núria Abancó Sors – Directora d’Operacions
Isidre Faijes Simona – Tècnic de la Unitat de Serveis de Radiocomunicacions
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1. Objecte
L’objecte d’aquesta contractació és el servei de manteniment de l’equipament, terminals
i accessoris Sepura, que fan servir els usuaris del Departament d’Interior que utilitzen la
Xarxa Rescat (PG-ME, Protecció Civil i Bombers de la Generalitat).
La contractació d’aquest subministrament es fa per procediment obert simplificat:
Descripció
Servei de manteniment de terminals i accessoris Sepura
En aquest informe de valoració es procedeix a la valoració dels criteris objectius de
l’oferta presentada pel licitador.

2. Empreses licitadores
L’empresa que ha presentat oferta a la licitació d’aquest contracte i que inicialment ha
estat admesa una vegada revisada la documentació administrativa i tècnica (sobre A)
és
NIF
B-65135410

Empreses licitadores admeses
ZENON DIGITAL RADIO S.L.U.

Alies
ZENON

3. Empreses proposades per exclusió
De l’anàlisi de l’oferta presentada, aquesta ponència tècnica no detecta cap
incompliment.
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4. Valoració de criteris avaluables mitjançant un judici de valor (sobre A)
La valoració de la proposta tècnica es va realitzar seguint els criteris de valoració
avaluables mitjançant un judici de valor establerts a l’Annex 4 del plec de clàusules
administratives particulars.
A continuació es detalla la puntuació dels criteris subjectius obtinguda per la proposta
valorada d’acord amb l’informe emès per aquesta ponència tècnica i que va aprovar la
Mesa de Contractació en data 17 de desembre de 2019.

Empreses
licitadores
admeses
ZENON
DIGITAL
RADIO, S.L.U.

Aspecte a valorar

Puntuació
Puntuació
Obtinguda
màxima

Logística, emmagatzematge i embalatge de
l’equipament

4

3,75

Recursos personals tècnics

5

5

Recursos materials

5

5

Formació acreditada i continuada

5

5

19

18,75

Total
Taula resum – Valoració subjectiva

5. Valoració de criteris avaluables mitjançant fórmules (sobre B)
La valoració dels criteris avaluables mitjançant fórmules (sobre B) s’ha fet seguint els
criteris de valoració establerts a l’Annex 4 del plec de clàusules administratives
particulars.
D’acord amb el procediment descrit al plec clàusules administratives, s’ha determinat la
puntuació de tots els apartats per cada una de les ofertes

5.1. Ofertes anormalment baixes
Previ a la valoració dels criteris avaluables mitjançant fórmules, s’ha portat a terme
l’anàlisi de la proposta per si es pot trobar en el supòsit de presumpta temeritat o oferta
anormalment baixa, d’acord amb l’establert en el plec de clàusules administratives
particulars, quan concorre a la licitació una única empresa, tal com es detalla a
continuació:
“En el cas que concorri a la licitació 1 única empresa, quan el preu ofert sigui inferior al
pressupost de licitació en un percentatge superior al 50%.”
Aquesta ponència tècnica no ha detectat que l’oferta incorri en aquest supòsit de
presumpta temeritat i per tant s’ha procedit a la valoració dels criteris avaluables
mitjançant fórmules.
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5.2. Valoració de l’oferta (fins un màxim de 81 punts)
Es puntuarà cada aspecte segons la taula següent:
Aspecte

Puntuació màxima

Oferta econòmica

49 punts

Presentació Certificat Distribuidor Oficial Sepura

5 punts

Termini de Lliurament Elements Reparats

20 punts

Declaració Elements irreparables

7 punts

Total

81 punts

1. Oferta econòmica (fins un màxim de 49 punts)
1.1. Oferta econòmica pel servei de manteniment de terminals i accessoris Sepura

En aquest apartat es valorarà la proposta econòmica presentada.
Les ofertes de preu que superin el pressupost màxim de licitació quedaran
excloses de la licitació.
S’aplicarà la següent fórmula pel càlcul de la puntuació de l’oferta per a cadascun
dels licitadors:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ×

𝑃𝑥𝑄 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎
𝑃𝑥𝑄 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑟

On:
- Pmax : puntuació màxima de l’apartat
- PxQ ofertat
presentada

Oferta més baixa

: Preu unitari total de l’oferta més baixa

- PxQ ofertat Oferta a puntuar : Preu unitari total de l’oferta a puntuar
La precisió de les puntuacions assignades estarà limitada a dos (2) xifres
decimals, aplicant un arrodoniment simètric.
Pel que fa a la proposta econòmica, prèviament a la valoració, s’ha validat que
cap dels preus unitaris proposats superi el import unitari màxim establert.
Els preus oferts pels els serveis a prestar són els següents:
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Concepte

Quantitat

Reparacions sense
intervenció de hardware
(Restauració de software,
Verificació sense presencia
d'avaria)
Reparacions d’elements
externs (Cargoleria,
Carcassa)
Reparacions de connectors
(GPS, BNC)
Reparacions d’alimentació
(Mòdul alimentació,
Protecció sobretensió)
Reparacions d’àudios i RF
(Àudio, RX, TX)
Reparacions de qualsevol
avaria del microaltaveu 3000017
Reparacions de qualsevol
avaria del carregador de
bateries individual (1+1)
Reparacions de qualsevol
avaria del carregador
múltiple 12
Reparacions de qualsevol
avaria del carregador
múltiple 24

Import
màxim de
Reparació

Import total
màxim

Import
Ofertat
Reparació

Total
Contracte
Ofertat

Preu ofert
inferior o
igual a
l’import
màxim

30

60,00 €

1.800,00 €

58,00 €

1.740,00 €

SI

200

112,00 €

22.400,00 €

111,00 €

22.200,00 €

SI

60

136,00 €

8.160,00 €

135,00 €

8.100,00 €

SI

40

159,00 €

6.360,00 €

158,90 €

6.356,00 €

SI

125

215,00 €

26.875,00 €

210,00 €

26.250,00 €

SI

400

45,00 €

18.000,00 €

43,80 €

17.520,00 €

SI

200

36,00 €

7.200,00 €

35,90 €

7.180,00 €

SI

40

139,00 €

5.560,00 €

138,50 €

5.540,00 €

SI

12

185,00 €

2.220,00 €

184,50 €

2.214,00 €

SI

97.100,00 €

SI

98.575,00 €

Total

La puntuació obtinguda per l’oferta en aplicar la fórmula de càlcul ha estat la següent:

49 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑠 = 49 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑠 ×

Empresa licitadora admesa
ZENON DIGITAL RADIO S.L.U.

Aspecte a valorar
Valoració Oferta
econòmica

97.100,00 €
97.100,00 €
Oferta
Puntuació Puntuació
econòmica màxima Obtinguda
97.100 €

49 punts

49 punts
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2. Altres criteris objectius (fins un màxim de 32 punts)
2.1. Presentació del Certificat Distribuïdor Oficial Sepura (fins un màxim 5 punts)
Es valorarà que el licitador disposi d’un certificat del Fabricant Sepura conforme
està homologat per fer les reparacions i el manteniment dels diferents elements
dintre del contracte.

Presentació Certificat
Distribuïdor Oficial Sepura

Puntuació

NO

0 punts

SÍ

5 punts

La puntuació obtinguda per l’oferta ha estat la següent:
Empresa licitadora admesa

Presentació del Certificat
distribuïdor Oficial Sepura

Puntuació
màxima

Puntuació
Obtinguda

ZENON DIGITAL RADIO S.L.U.

Sí

5 punts

5 punts

2.2. Termini de lliurament dels elements enviats a reparar (fins un màxim de 20
punts)
Es valorarà la reducció del termini de lliurament dels elements enviats a reparar
(nombre de dies des que s’informa a l’adjudicatari de la disposició d’un element
avariat fins que el torna reparat).

Termini de lliurament Màxim

Puntuació

10 dies laborals

0 punts

8 dies laborals

6 punts

6 dies laborals

12 punts

5 dies laborals

20 punts

La puntuació obtinguda per l’oferta ha estat la següent:
Empresa licitadora admesa

Termini de Lliurament dels
elements enviats a reparar

Puntuació
màxima

Puntuació
Obtinguda

ZENON DIGITAL RADIO S.L.U.

5 dies laborals

20 punts

20 punts
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2.3. Declaració d’elements irreparables (fins a un màxim de 7 punts)
Es valorarà el criteri per declarar un element com a irreparable, com el
percentatge del valor del cost de reparació (CR) respecte al cost de l’element
(CE) a partir del qual es considera que aquest és irreparable.
Percentatge de consideració
d’element irreparable (CR sobre CE)

Puntuació

CR ≤ 50% del valor de l’element

0 punts

50% < CR ≤ 60% del valor de l'element

3 punts

CR > 60% del valor de l'element

7 punts

La puntuació obtinguda per l’oferta ha estat la següent:
Empresa licitadora admesa

Percentatge de
consideració d’element
irreparable

Puntuació
màxima

Puntuació
Obtinguda

ZENON DIGITAL RADIO S.L.U.

60,50 %

7 punts

7 punts
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6. Resum de la puntuació sobre B
Un cop analitzada l’oferta admesa, d’acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars i els criteris de valoració objectiva establerts en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que regiran aquest contracte, la proposició presentada ha
obtingut les següents puntuacions parcials i totals:

Aspecte valorat
(Criteris Objectius)

Puntuació obtinguda
Puntuació màxima

ZENON DIGITAL RADIO
S.L.U.

Oferta econòmica

49

49

Certificat distribuïdor Oficial Sepura

5

5

Termini de lliurament

20

20

Declaració elements irreparables

7

7

81

81

(Màxim 81 punts)

TOTAL PUNTUACIÓ OBJECTIVA

7. Resum de la valoració final. Criteris subjectius (sobre A) i objectius
(sobre B)
Puntuació obtinguda
Puntuació

Puntuació màxima

ZENON DIGITAL
RADIO S.L.U.

Total Puntuació criteris subjectius

19,00

18,75

Total Puntuació criteris objectius

81,00

81,00

100,00

99,75

TOTAL PUNTUACIÓ FINAL
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8. Conclusió
Un cop analitzada l’oferta admesa, d’acord amb els criteris de valoració establerts en el
plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest contracte, la proposició
valorada ha obtingut la següent puntuació total:

Empresa licitadora

Puntuació total

1. ZENON DIGITAL RADIO S.L.U.

99,75

L‘oferta presentada per l’empresa Zenon Digital Radio S.L.U. amb CIF B-65135410,
ha quedat estat l’única que s’ha presentat, per tant es determina com a proposta
adient per a la prestació de l’objecte amb les característiques següents:
Empresa adjudicatària :

Zenon Digital Radio S.L.U.

CIF adjudicatari:

B-65135410
Import base €

IVA €

Import total €

Import licitació :
98.575,00 €
Import adjudicació. D’acord als
98.575,00 €
preus unitaris oferts fins a un màxim
de:
Termini d’execució :
36 mesos
Possibilitat de pròrroga:
No

20.700,75€

119.275,75 €

20.700,75€

119.275,75 €

Import Manteniment

Les característiques i els avantatges més destacables que han comportat que l’oferta
de l’empresa Zenon Digital Radio S.L.U sigui l’adient per la prestació de l’objecte són:


És l’única que s’ha presentat.



Disposa d’una infraestructura i una logística adients pel servei que es vol
contractar.



Disposa dels medis personals i tècnics adients pel servei que es vol contractar.



Ofereix el termini de lliurament d’elements reparats més baix, de 5 dies.

Signat digitalment a l’Hospitalet de Llobregat

Isidre Faijes Simona

Núria Abancó Sors

Valentí Arroyo Peña

Tècnic de la Unitat de Serveis de
Radiocomunicacions

Directora d’Operacions

Director d’Aprovisionament i
Seguiment de la Contractació del
CTTI
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