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0. INTRODUCCIÓ

El dia 10 de Setembre de 2021 es va publicar el procediment obert, distribuït en 2 lots, per al
subministrament de 850 cascos modulars i kits de comunicació, així com la seva instal·lació
en el casc per a la Direcció General de la Policia (DGP)

L’objecte del contracte és el subministrament de 850 cascos modulars i kits de comunicació,
així com la seva instal·lació en el casc per a la Direcció General de la Policia, dividit en 2
lots. La descripció dels diferents lots és la següent:



Lot 1: 600 unitats de cascos per vies interurbanes



Lot 2: 250 unitats de cascos per vies urbanes.

A continuació es relacionen les empreses que han presentat mostres per aquest
procediment:



ITURRI S.A Y CLOSA SEBASTIA SL DPG UTE A CONSTITUIR LEY 18/1982.
Presenta mostres per ambdós lots.



ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL. Presenta mostres per ambdós
lots.



MOTOCARD BIKE, S.L.. Presenta mostres per ambdós lots.
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1. LOT 1: SUBMINISTRAMENT 600 CASCOS VIES INTERURBANES
VALORACIÓ TÈCNICA CRITERIS D’ADJUDICACIÓ ESPECIFICATS EN L’ANNEX
4 DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

L’annex 2. Model de documentació a presentar per a la valoració dels criteris sotmesos a
judici de valor (Sobre B) del plec tipus de clàusules administratives particulars del contracte
de subministrament estableix que cada empresa licitadora presentarà les següents mostres
per valorar cada producte mitjançant proves reals de treball:

Material

Quantitat

Casc + kits de comunicació
Mostra dels accessoris

4
1

Talles
2-Talla 56/57
2-Talla 58/59

A continuació s’exposa la relació d’empreses que presenten les mostres requerides en el
quadre de característiques del contracte, corresponents a la present licitació:
-

ITURRI S.A Y CLOSA SEBASTIA SL DPG UTE A CONSTITUIR LEY 18/1982.
Presenta les mostres requerides en ambdós lots.

-

ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL. Presenta les mostres requerides
en per ambdós lots.

-

MOTOCARD BIKE, S.L.. Presenta mostres requerides en ambdós lots.

L’avaluació de les mostres s’ha fet seguint els criteris fixats en l’annex 4 Criteris
d’adjudicació del Plec de clàusules administratives. On s’especifica que es realitzarà una
prova pràctica de simulació amb l’equipament pertinent on comprovaran la facilitat en
obertura i tancament de la barballera, subjecció i comoditat del tancament micromètric,
facilitat en l’accionament dels sistemes de ventilació, de la visera en posició de tancament,
facilitat en l’obertura de la mentonera amb una sola mà, retenció de la mentonera en posició
elevada i en posició de tancament.
Posteriorment els diferents testadors realitzaran l’emparellament del sistema de comunicació
amb el seu telèfon mòbil i sistema de comunicacions de la PG-ME (TETRA), i realitzaran un
recorregut d’uns 31,4 quilòmetres i uns 23 minuts de durada.
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Aquesta prova pràctica de simulació ha estat realitzada per 20 motoristes de l’especialitat de
Trànsit, degudament uniformitats i amb tot el material de motorista de dotació.

1.1 VALORACIÓ DEL CASCO VIA INTERURBANA DE L’EMPRESA ITURRI S.A Y
CLOSA SEBASTIA SL DPG UTE A CONSTITUIR LEY 18/1982.
Presenta les mostres requerides en l’apartat K del Quadre de Característiques del
Contracte, concretament 4 unitats de cascos modulars marca SCHUBERTH model C3 PRO
( talles 56/57 i 58/59) equipats amb sistema de comunicació.
En relació al compliment de les característiques tècniques prescrites en la licitació, no s’han
detectat deficiències ni mancances en la documentació tècnica requerida amb tots els tests i
assajos emesos pel laboratori que certifiquen el compliment de les normes sol·licitades en el
plec de prescripcions tècniques.

1.1.1. Criteris d’adjudicació Annex 4
La valoració de cada un dels apartats dels criteris que obeeixen a judici de valor s’ha
realitzat amb les mostres presentades per l’empresa licitadora.
La valoració de cada un dels apartats que es detallen a continuació es desprèn de les
observacions realitzades per membres de la unitat promotora de l’expedient de licitació. La
valoració es farà a partir de diferents proves pràctiques amb simulació real d’ús i amb
l’equipament operatiu pertinent.
Les proves operatives les realitzaran un mínim de 20 motoristes de la Divisió de trànsit. La
mitjana dels resultats obtinguts s’incorporarà a l’informe de valoració tècnica.
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a) Valoració dels cascos:
a.1.Fins a 1 punt. Facilitat d’obertura/tancament i comoditat de la barbellera
(tancament micromètric)
La barbellera formada per dues tires amb sistema de tancament micromètric per
poder ajustar fàcilment el casc al
coll.
S’atorga una puntuació de 0,68
punts
No se li pot atorgar la màxima
puntuació atès que en base a les
proves realitzades pels efectius
s’han
detectat
els
següents
aspectes millorables:
Alguns d’ells manifesten que la peça
de tancament molesta una mica al
coll de l’usuari.
Alguns testadors coincideixen que no és fàcil obrir i tancar la barbellera amb els
guants d’hivern posats, costa una mica ja que es perd tacte.

a.2. Fins a 5 punts. Facilitat d’accionament dels sistemes de ventilació,
d’accionament de la visera solar, facilitat d’obertura de la visera, bloqueig en
posició elevada i estanqueïtat en posició tancada.
A nivell de ventilació els casc té diferents entrades d’aire, tant en la zona de la
barbeta, en la part superior del casc i en el visor, d’aquesta manera no s’acumula
diòxid de carboni. Pel que fa a les
sortides d’aire la trobem a la part
posterior del casc, la qual cosa
permet la circulació de l’aire a
l’interior.
El casc disposa d’una visera solar
per tal de garantir una protecció dels
rajos. La seva configuració ha de
portar un tractament antiratllades i
anti-baf.
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S’atorga una puntuació de 3,62 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables:
Alguns dels testadors coincideixen que la peça superior per accionar els sistemes de
ventilació és petit i dificulta el seu accionament.

a.3.Fins a 2 punts. Facilitat en l’obertura de la mentonera amb una sola mà, retenció
de la mentonera en posició elevada i en posició de tancament.

La mentonera del casc està
fabricada amb fibra de vidre, de
carboni o una combinació de
fibres.
S’haurà de permetre l’alliberació
de la mentonera amb una sola
mà, aquesta no podrà ser
desmuntable i la seva obertura
no pot ser superior a 90º.

S’atorga una puntuació de 1,53 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables:
Alguns dels testadors coincideixen que la peça per facilitar la obertura de la
mentonera és petita, fet que provoca dificultat per obrir-la i més si es porten els
guants d’hivern posats.
Pocs testadors han observat que la peça no tanca fàcilment i per tant no queda
fixada correctament.

a.4 Fins a 10 punts. Insonorització del casc a 120 Km/h.
El casc de moto és silenciós, proporciona un aïllament acústic, i evita sorolls
exteriors.
S’atorga una puntuació de 7,85 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables:
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Alguns dels testadors coincideixen que tot i que s’escolten les comunicacions quan
es va en ruta, la insonorització no és gaire bona ja que s’escolta una mica de soroll.

a.5. Fins a 3 punts. Sistema antibaf de la visera i visera solar.

La pantalla interior permet
la
instal·lació d’un sistema antibaf, la
qual s’haurà de poder substituir
sense emprar cap tipus d’eina. La
visera solar ha de dur un sistema
antibaf.
S’atorga una puntuació de 2,45
punts
No se li pot atorgar la màxima
puntuació atès que en base a les
proves realitzades pels efectius
s’han detectat els següents aspectes millorables:
No s’atorga la màxima puntuació atès que ,durant les proves, alguns testadors han
detectat que el tractament antibaf no és eficient al 100%.

a.6. Fins a 5 punts. Comoditat i sensació tèrmica de l’interior del casc.
Els teixits de l’interior del casc són totalment desmuntables per poder permetre els
seu rentat. Són teixits amb propietats antibacterianes i proporcionen traspirabilitat a
l’usuari.
S’atorga una puntuació de 3,81 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables:
Una minoria dels testadors manifesta que els cascos podrien ser una mica més
lleugers.
Altres testadors noten que els teixits interiors sobretot a la part del darrere molesten i
són una mica incòmodes.
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b) Valoració dels kits de comunicació

b.1.Fins a 2 punts .Integració dels kit de comunicació en el casc, facilitat
d’utilització, ergonomia de funcionament així com la facilitat per a
l’activació/desactivació de les prestacions addicionals del kit i la qualitat del so
del sistema de comunicacions.

El kit de comunicació està
incorporat al casc i format per 2
petits altaveus, 1 micròfon
instal.lat amb un flexo articulat
per tal que el kit de
comunicacions funcioni amb la
mentonera oberta, 1 mòdul
“Bluetooth” que facilitat la
connexió a nivell de àudio entre
el casc i l’emissora de ràdio
Tetra de la moto, 1 bateria millor
extraïble amb una capacitat de
càrrega que pugui aguantar un
torn de 8 hores

S’atorga una puntuació de 1,37 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves
realitzades pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables:
Alguns dels testadors manifesten que per poder accedir a la botonera del kit de
comunicacions s’ha d’obrir la pantalla del casc per poder accedir-hi, la qual cosa
dificulta el seu maneig.

b.2. Fins a 0,5 punts. Facilitats en l’ajustament i la qualitat dels nivells d’àudio
de sortida del micròfon i d’entrada dels auriculars.
El nivell d’àudio és regulable i permet l’escolta de converses inclús quan la
motocicleta circula a alta velocitat.
S’atorga una puntuació de 0,32 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves
realitzades pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables:
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Alguns dels testadors han comprovat que quan es circula a alta velocitat el nivells
de àudio baixen una mica.

b.3. Fins a 0,5 punts. Facilitat d’aparellament del kit de comunicacions dels casc
amb el de la moto.
L’aparellament del kit de comunicacions del casc amb la moto es fa mitjançant
“bluetooth” de manera senzilla, un cop aparellat entre ells només és
desconnectarà quan s’apagui un dels dos equips.
S’atorga una puntuació de 0,5 punts
Tots els testadors coincideixen que l’aparellament del kit de comunicacions amb
la moto mitjançant el “bluetooth” és fàcil i sense complicacions.

b.4. Fins a 0,5 punts. Cobertura del bluetooth.
El mòdul “Bluetooth” facilita la connectivitat a nivell d’àudio entre el casc i
l’emissora de ràdio Tetra de la moto.
S’atorga una puntuació de 0,20 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves
realitzades pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables:
Alguns dels testadors manifesten que la conncectivitat del kit amb el telèfon mòbil
és molt bona i enllaça perfectament, en canvi quan es vol connectar l’equip de
comunicacions amb el sistema de comunicacions TETRA alguns dels testadors
els hi ha sigut impossible.

b.5. Fins a 0,5 punts. El fet que la bateria sigui extraïble o es pugui extreure part
del kit per facilitar-ne la càrrega per separat del casc.
El kit de comunicacions està format per 1 bateria si pot ser extraïble per alimentar el
mòdul “wireless”. La capacitat de càrrega de la bateria permet mantenir el sistema de
funcionament durant un torn de 8 hores.
Es contempla la possibilitat de dues opcions de format: una amb kit de bateria
extraïble, la qual disposa d’un carregador extern i d’una segona bateria i una amb kit
extraïble, on és el propi mòdul el que s’extrau per tal de poder-lo carregar separat del
casc mitjançant un carregador extern.
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S’atorga una puntuació de 0,21 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves
realitzades pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables:
Alguns testadors consideren que és molt incòmode carregar la bateria.

1.1.2. Puntuació

Es valorarà amb un màxim de 30 punts, aquests punts estaran dividits d’acord amb els
apartats que es detallen a continuació:

a) Valoració dels cascos: màxim 26 punts
a.1) Fins a 1 punts: Facilitat d’obertura/tancament i comoditat de la barbellera
(tancament micromètric)

a.2) Fins a 5 punts. Facilitat d’accionament dels sistemes de ventilació,
d’accionament de la visera solar, facilitat d’obertura de la visera, bloqueig en
posició elevada i estanqueïtat en posició tancada.

a.3) Fins a 2 punts. Facilitat en l’obertura de la mentonera amb una sola mà,
retenció de la mentonera en posició elevada i en posició de tancament.

a.4) Fins a 10 punts. Insonorització del casc a 120 Km/h.

a.5) Fins a 3 punts. Sistema antibaf de la visera i visera solar.

a.6) Fins a 5 punts Comoditat i sensació tèrmica de l’interior del casc.

b) Valoració dels kits de comunicació: màxim 4 punts
b.1) Fins a 2 punts: Integració dels kit de comunicació en el casc, facilitat
d’utilització, ergonomia de funcionament així com la facilitat per a
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l’activació/desactivació de les prestacions addicionals del kit i la qualitat del so
del sistema de comunicacions.
b.2) Fins 0,5 punts: Facilitats en l’ajustament i la qualitat dels nivells d’àudio de
sortida del micròfon i d’entrada dels auriculars.

b.3) Fins 0,5 punts Facilitat d’aparellament del kit de comunicacions dels casc
amb el de la moto.
b.4) Fins 0,5 punts Cobertura del bluetooth.
b.5) Fins 0,5 punts El fet que la bateria sigui extraible o es pogui extreure part
del kit per facilitar-ne la càrrega per separat del casc.

Empresa

Valoració de cascos

Valoració dels kits de
comunicació

Valoració
total

A.6
(màx. 5 p.)

b.1
(màx. 2 p)

b.2
(màx. 0,5 p.)

b.3
(màx. 0,5 p.)

b.4
(màx. 0,5 p.)

b.5
(màx. 0,5 p.)

1,53

A.5
(màx. 3 p.)

(màx. 2 punts)

A.3

(màx 5 punts)

3,62

A.4
(màx. 10 p.)

0,68

A.2

(màx 1 punt)

ITURRI
S.A Y
CLOSA
SEBASTIÀ
SL

A1

Licitadora

7,85

2,45

3,81

1,37

0,32

0,5

0,20

0,21

22,54
punts

1.2 VALORACIÓ DEL CASCO VIA INTERURBANA DE L’EMPRESA ADTEL
SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL

Presenta les mostres requerides en l’apartat K del Quadre de Característiques del
Contracte, concretament 4 unitats de cascos modulars marca SHOEI model NEOTEC2 (
talles 56/57 i 58/59) equipats amb sistema de comunicació..
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En relació al compliment de les característiques tècniques prescrites en la licitació, els tests i
assajos requerits certifiquen el compliment de les normes sol·licitades en el plec de
prescripcions tècniques.

1.2.1. Criteris d’adjudicació Annex 4
La valoració de cada un dels apartats dels criteris que obeeixen a judici de valor s’ha
realitzat amb les mostres presentades per l’empresa licitadora.
La valoració de cada un dels apartats que es detallen a continuació es desprèn de les
observacions realitzades per membres de la unitat promotora de l’expedient de licitació. La
valoració es farà a partir de diferents proves pràctiques amb simulació real d’ús i amb
l’equipament operatiu pertinent.
Les proves operatives les realitzaran un mínim de 20 motoristes de la Divisió de trànsit. La
mitjana dels resultats obtinguts s’incorporarà a l’informe de valoració tècnica.

Pàg. 11 de 49

DOCUMENT
Valoració tècnica IT-2022-28

a) Valoració dels cascos:

a.1) Fins a 1 punt. Facilitat d’obertura/tancament i comoditat de la barbellera
(tancament micromètric)
La barbellera formada per dues tires
amb
sistema
de
tancament
micromètric per poder ajustar
fàcilment el casc al coll.

S’atorga una puntuació de 0,97
punts
No se li pot atorgar la màxima
puntuació atès que en base a les
proves realitzades pels efectius
s’han
detectat
els
següents
aspectes millorables:
En aquest cas casi obté la màxima puntuació, només hi ha hagut un testador que ha
notat dificultat al obrir i tancar la barbellera amb els guants d’hivern posats.

a.2) Fins a 5 punts. Facilitat d’accionament dels sistemes de ventilació,
d’accionament de la visera solar, facilitat d’obertura de la visera, bloqueig en
posició elevada i estanqueïtat en
posició tancada.
A nivell de ventilació els casc té
diferents entrades d’aire, tant en la
zona de la barbeta, en la part
superior del casc i en el visor,
d’aquesta manera no s’acumula
diòxid de carboni. Pel que fa a les
sortides d’aire la trobem a la part
posterior del casc, la qual cosa
permet la circulació de l’aire a
l’interior.
El casc disposa d’una visera solar
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per tal de garantir una protecció dels rajos. La seva configuració ha de portar un
tractament antiratllades i anti-baf.

S’atorga una puntuació de 4,56 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables:
Una minoria de testadors coincideixen que el botó d’accionament de la visera solar
es troba massa a prop de la bateria de comunicació.

a.3) Fins a 2 punts. Facilitat en l’obertura de la mentonera amb una sola mà,
retenció de la mentonera en posició elevada i en posició de tancament.

La mentonera del casc està
fabricada amb fibra de vidre, de
carboni o una combinació de fibres.
S’haurà de permetre l’alliberació de
la mentonera amb una sola mà,
aquesta no podrà ser desmuntable i
la seva obertura no pot ser superior
a 90º.

S’atorga una puntuació de 1,97
punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables:
L’obertura de la mentonera amb una sola mà ha estat ben valorada per tots els
testadors, no han trobat cap dificultat i queda ben fixada tan en posició elevada com
tancada, però Un testador ha referenciat que l’espuma de la mentonera li provocava
molèsties en el moment d’obrir i tancar-la, ja que aquesta provocava una mica de
fregament a la barbeta.

a.4) Fins a 10 punts. Insonorització del casc a 120 Km/h.
El casc de moto és silenciós, proporciona un aïllament acústic, i evita sorolls
exteriors.
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S’atorga una puntuació de 9 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables:
La majoria de testadors han fet constar que la insonorització del casc és molt bona,
s’escolten les comunicacions perfectament quan es va en ruta, però algun testador
ha fet constar que sentia un lleuger soroll.

a.5) Fins a 3 punts. Sistema antibaf de la visera i visera solar.

La pantalla interior permet
la
instal·lació d’un sistema antibaf, la
qual s’haurà de poder substituir
sense emprar cap tipus d’eina. La
visera solar ha de dur un sistema
antibaf.
S’atorga una puntuació de 2,45
punts

No se li pot atorgar la màxima
puntuació atès que en base a les
proves realitzades pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables:
No s’atorga la màxima puntuació atès que ,durant les proves, alguns testadors han
detectat que el tractament antibaf no és eficient al 100%.
a.6) Fins a 5 punts. Comoditat i sensació tèrmica de l’interior del casc.
Els teixits de l’interior del casc són totalment desmuntables per poder permetre els
seu rentat. Són teixits amb propietats antibacterianes i proporcionen traspirabilitat a
l’usuari.
S’atorga una puntuació de 4,56 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables:
Alguns dels testadors tot i que coincideixen que el casc dona una sensació de
comoditat i un bon encoixinat, el troben una mica pesat sense ser exageradament
molest.

Pàg. 14 de 49

DOCUMENT
Valoració tècnica IT-2022-28

b) Valoració dels kits de comunicació

b.1) Fins a 2 punts. Integració dels kit de comunicació en el casc, facilitat
d’utilització, ergonomia de funcionament així com la facilitat per a
l’activació/desactivació de les prestacions addicionals del kit i la qualitat del so
del sistema de comunicacions.
El kit de comunicació està incorporat al casc i format per 2 petits altaveus, 1 micròfon
instal.lat amb un flexo articulat per tal que el kit de comunicacions funcioni amb la
mentonera oberta, 1 mòdul “Bluetooth” que facilitat la connexió a nivell de àudio entre
el casc i l’emissora de ràdio Tetra de la moto, 1 bateria millor extraïble amb una
capacitat de càrrega que pugui aguantar un torn de 8 hores

S’atorga una puntuació de 1, 71 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables:
Una minoria de testadors coincideixen que amb els guants d’hivern posats costa
utilitzar la botonera.

b.2) Fins a 0,5 punts. Facilitats en l’ajustament i la qualitat dels nivells d’àudio
de sortida del micròfon i d’entrada dels auriculars.

El nivell d’àudio és regulable i
permet l’escolta de converses inclús
quan la motocicleta circula a alta
velocitat.

S’atorga una puntuació de 0,46 punts
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No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables:
Una petita minoria de testadors manifesten que el micròfon al poder-se moure
produeix fregaments al mentó de l’usuari i molesta una mica, estaria millor que fos
fixe.

b.3) Fins a 0,5 punts Facilitat d’aparellament del kit de comunicacions dels casc
amb el de la moto.
L’aparellament del kit de comunicacions del casc amb la moto es fa mitjançant
“bluetooth” de manera senzilla, un cop aparellat entre ells només és desconnectarà
quan s’apagui un dels dos equips.
S’atorga una puntuació de 0,5 punts
Tots els testadors coincideixen que l’aparellament del kit de comunicacions amb la
moto mitjançant el “bluetooth” és fàcil i sense complicacions.

b.4) Fins a 0,5 punts Cobertura del bluetooth.
El mòdul “Bluetooth” facilita la
connectivitat a nivell d’àudio
entre el casc i l’emissora de
ràdio Tetra de la moto.
S’atorga una puntuació de 0,42
punts
No se li pot atorgar la màxima
puntuació atès que en base a les
proves realitzades pels efectius
s’han detectat els següents
aspectes millorables:
Pocs testadors coincideixen que
tot i que l’equip de comunicació enllaça correctament tant amb el telèfon mòbil com
amb el sistema de comunicació TETRA algunes vegades s’escolten sorrols que
molesten una mica.
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b.5) Fins a 0,5 punts El fet que la bateria sigui extraible o es pogui extreure part
del kit per facilitar-ne la càrrega per separat del casc.

El kit de comunicacions està format
per 1 bateria si pot ser extraible per
alimentar el mòdul “wireless”. La
capacitat de càrrega de la bateria
permet mantenir el sistema de
funcionament durant un torn de 8
hores.
Es contempla la possibilitat de dues
opcions de format: una amb kit de
bateria extraible, la qual disposa d’un
carregador extern i d’una segona
bateria i una amb kit extraible, on és el propi mòdul eu nque s’estrau per tal de poderlo carregar separat del casc mitjançant un carregador extern.

S’atorga una puntuació de 0,43 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables:
Alguns dels testadors coincideixen que la bateria extraible s’hauria d’assegurar una
mica més, ja que la pestanya per accionar l’extracció d’aquesta es molt fàcil tocar-la
amb el perill de que caigui la batreria accidentalment.

1.2.2. Puntuació

Es valorarà amb un màxim de 30 punts, aquests punts estaran dividits d’acord amb els
apartats que es detallen a continuació:

a) Valoració dels cascos: màxim 26 punts
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a.1) Fins a 1 punts: Facilitat d’obertura/tancament i comoditat de la barbellera
(tancament micromètric)

a.2) Fins a 5 punts. Facilitat d’accionament dels sistemes de ventilació,
d’accionament de la visera solar, facilitat d’obertura de la visera, bloqueig en
posició elevada i estanqueïtat en posició tancada.

a.3) Fins a 2 punts. Facilitat en l’obertura de la mentonera amb una sola mà,
retenció de la mentonera en posició elevada i en posició de tancament.

a.4) Fins a 10 punts. Insonorització del casc a 120 Km/h.

a.5) Fins a 3 punts. Sistema antibaf de la visera i visera solar.

a.6) Fins a 5 punts Comoditat i sensació tèrmica de l’interior del casc.

b) Valoració dels kits de comunicació: màxim 4 punts
b.1) Fins a 2 punts: Integració dels kit de comunicació en el casc, facilitat
d’utilització, ergonomia de funcionament així com la facilitat per a
l’activació/desactivació de les prestacions addicionals del kit i la qualitat del so
del sistema de comunicacions.
b.2) Fins 0,5 punts: Facilitats en l’ajustament i la qualitat dels nivells d’àudio de
sortida del micròfon i d’entrada dels auriculars.
b.3) Fins 0,5 punts Facilitat d’aparellament del kit de comunicacions dels casc
amb el de la moto.
b.4) Fins 0,5 punts Cobertura del bluetooth.
b.5) Fins 0,5 punts El fet que la bateria sigui extraible o es pogui extreure part
del kit per facilitar-ne la càrrega per separat del casc.
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Empresa

Valoració de cascos

Valoració dels kits de
comunicació

Valoració
total

A.6
(màx. 5 p.)

b.1
(màx. 2 p)

b.2
(màx. 0,5 p.)

b.3
(màx. 0,5 p.)

b.4
(màx. 0,5 p.)

b.5
(màx. 0,5 p.)

1,97

A.5
(màx. 3 p.)

(màx. 2 punts)

A.3

(màx 5 punts)

4,56

A.4
(màx. 10 p.)

0,97

A.2

(màx 1 punt)

ADTEL
SISTEMAS
DE
TELECOM
UNICACIÓ
N SL.

A1

Licitadora

9

2,45

4,56

1,71

0,46

0,5

0,42

0,43

1.3 VALORACIÓ DEL CASCO VIA INTERURBANA
BIKE, SL

27,03
punts

DE L’EMPRESA MOTORCARD

Presenta les mostres requerides en l’apartat K del Quadre de Característiques del
Contracte, concretament concretament 4 unitats de cascos modulars marca HJC model
RPHA90S ( talles 56/57 i 58/59) equipats amb sistema de comunicació..
En relació al compliment de les característiques tècniques prescrites en la licitació, els tests i
assajos requerits certifiquen el compliment de les normes sol·licitades en el plec de
prescripcions tècniques.
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1.3.1. Criteris d’adjudicació Annex 4
La valoració de cada un dels apartats dels criteris que obeeixen a judici de valor s’ha
realitzat amb les mostres presentades per l’empresa licitadora.
La valoració de cada un dels apartats que es detallen a continuació es desprèn de les
observacions realitzades per membres de la unitat promotora de l’expedient de licitació. La
valoració es farà a partir de diferents proves pràctiques amb simulació real d’ús i amb
l’equipament operatiu pertinent.
Les proves operatives les realitzaran un mínim de 20 motoristes de la Divisió de trànsit. La
mitjana dels resultats obtinguts s’incorporarà a l’informe de valoració tècnica.

a) Valoració dels cascos:
a.1) Fins a 1 punt. Facilitat
d’obertura/tancament i comoditat de
la
barbellera
(tancament
micromètric)La barbellera formada per
dues tires amb sistema de tancament
micromètric per poder ajustar fàcilment
el casc al coll.
S’atorga una puntuació de 0,68
punts
No se li pot atorgar la màxima
puntuació atès que en base a les
proves realitzades pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables:
Alguns dels testadors coincideixen que els hi és difícil manipular la barbellera amb la
utilització dels guants d’hivern.
Una minoria de provadors han comprovat que la peça metàl·lica no tanca bé.
a.2) Fins a 5 punts. Facilitat d’accionament dels sistemes de ventilació,
d’accionament de la visera solar, facilitat d’obertura de la visera, bloqueig en
posició elevada i estanqueïtat en posició tancada.
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A nivell de ventilació els casc té
diferents entrades d’aire, tant en la
zona de la barbeta, en la part
superior del casc i en el visor,
d’aquesta manera no s’acumula
diòxid de carboni. Pel que fa a les
sortides d’aire la trobem a la part
posterior del casc, la qual cosa
permet la circulació de l’aire a
l’interior.
El casc disposa d’una visera solar
per tal de garantir una protecció
dels rajos. La seva configuració ha
de
portar
un
tractament
antiratllades i anti-baf.
S’atorga una puntuació de 3,25 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables:
Altres testadors manifesten que amb els guants d’hivern posats costa una mica obrir i
tancar els elements, ja sigui el botó d’accionament d ela visera solar com els del
sistemes de ventilació.
.
a.3) Fins a 2 punts. Facilitat en l’obertura de la mentonera amb una sola mà,
retenció de la mentonera en posició elevada i en posició de tancament.
La mentonera del casc està fabricada
amb fibra de vidre, de carboni o una
combinació de fibres.
S’haurà de permetre l’alliberació de la
mentonera amb una sola mà, aquesta
no podrà ser desmuntable i la seva
obertura no pot ser superior a 90º.

S’atorga una puntuació de 1,25
punts
No se li pot atorgar la màxima
puntuació atès que en base a les
proves realitzades pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables:
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Alguns dels testadors coincideixen que l’encoixinat de la mentonera frega amb la
barbeta provocant petites molèsties en el moment d’obrir i tancar. També han
detectat que la mentonera toca amb el micròfon, s’hauria de posicionar més a prop
de la boca.
Alguna minoria de provadors també ha detectat que en el moment de col·locar la
mentonera en posició elevada no és gaire suau.

a.4) Fins a 10 punts. Insonorització del casc a 120 Km/h.
El casc de moto és silenciós, proporciona un aïllament acústic, i evita sorolls
exteriors.
S’atorga una puntuació de 8 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables:
Tot i que la majoria de testadors han valorat positivament la insonorització del casc,
alguns testadors han fet constar que s’escolta una mica de soroll quan circulen a
aquestes velocitats.

a.5) Fins a 3 punts. Sistema antibaf de la visera i visera solar.

La pantalla interior permet
la
instal·lació d’un sistema antibaf, la
qual s’haurà de poder substituir
sense emprar cap tipus d’eina. La
visera solar ha de dur un sistema
antibaf.
S’atorga una puntuació de 2,45
punts
No se li pot atorgar la màxima
puntuació atès que en base a les
proves realitzades pels efectius
s’han
detectat
els
següents
aspectes millorables:
No s’atorga la màxima puntuació atès que ,durant les proves, alguns testadors han
detectat que el tractament antibaf no és eficient al 100%
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a.6) Fins a 5 punts. Comoditat i sensació tèrmica de l’interior del casc.
Els teixits de l’interior del casc són totalment desmuntables per poder permetre els
seu rentat. Són teixits amb propietats antibacterianes i proporcionen traspirabilitat a
l’usuari.
S’atorga una puntuació de 3,87 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables:
Alguns dels testadors tot i que coincideixen que el casc dona una sensació de
comoditat i un bon encoixinat, alguns dels testadors coincideixen en què la part
superior queda una mica solta.
b) Valoració dels kits de comunicació
b.1) Fins a 2 punts. Integració dels kit de comunicació en el casc, facilitat
d’utilització, ergonomia de funcionament així com la facilitat per a
l’activació/desactivació de les prestacions addicionals del kit i la qualitat del so
del sistema de comunicacions.
El kit de comunicació està incorporat al casc i format per 2 petits altaveus, 1 micròfon
instal.lat amb un flexo articulat per tal que el kit de comunicacions funcioni amb la
mentonera oberta, 1 mòdul “Bluetooth” que facilitat la connexió a nivell de àudio entre
el casc i l’emissora de ràdio Tetra de la moto, 1 bateria millor extraïble amb una
capacitat de càrrega que pugui aguantar un torn de 8 hores
S’atorga una puntuació de 1,5 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació
atès que en base a les proves
realitzades pels efectius s’han detectat
els següents aspectes millorables
Alguns usuaris coincideixen que el kit de
comunicacions a l’hora d’utilitzar-lo amb
els guants d’hivern rellisca.
D’altres testadors consideren que el kit
de comunicació a la zona on està
instal·lat queda molt exposat a caigudes
accidentals del casc.
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b.2) Fins a 0,5 punts. Facilitats en l’ajustament i la qualitat dels nivells d’àudio
de sortida del micròfon i d’entrada dels auriculars.
El nivell d’àudio és regulable i permet l’escolta de
motocicleta circula a alta velocitat.

converses inclús quan la

S’atorga una puntuació de 0,41 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables
Tot i que ha obtingut una puntuació alta, una minoria de testadors consideren que
seria millor que el micròfon es col·loqués a la part esquerre per poder manipular-lo
amb la mà.
b.3) Fins a 0,5 punts Facilitat d’aparellament del kit de comunicacions dels casc
amb el de la moto.
L’aparellament del kit de comunicacions del casc amb la moto es fa mitjançant
“bluetooth” de manera senzilla, un cop aparellat entre ells només és desconnectarà
quan s’apagui un dels dos equips.
S’atorga una puntuació de 0,5 punts
Tots els testadors coincideixen que l’aparellament del kit de comunicacions amb la
moto mitjançant el “bluetooth” és fàcil i sense complicacions.

b.4) Fins a 0,5 punts Cobertura del bluetooth.
El mòdul “Bluetooth” facilita la connectivitat a nivell d’àudio entre el casc i l’emissora
de ràdio Tetra de la moto.
S’atorga una puntuació de 0,38 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables
Alguns dels testadors coincideixen que ha sigut impossible connectar el sistema de
comunicacions amb la moto.

b.5) Fins a 0,5 punts El fet que la bateria sigui extraible o es pogui extreure part
del kit per facilitar-ne la càrrega per separat del casc.
El kit de comunicacions està format per 1 bateria si pot ser extraible per alimentar el
mòdul “wireless”. La capacitat de càrrega de la bateria permet mantenir el sistema de
funcionament durant un torn de 8 hores.

Pàg. 24 de 49

DOCUMENT
Valoració tècnica IT-2022-28

Es contempla la possibilitat de dues opcions de format: una amb kit de bateria
extraible, la qual disposa d’un carregador extern i d’una segona bateria i una amb kit
extraible, on és el propi mòdul eu nque s’estrau per tal de poder-lo carregar separat
del casc mitjançant un carregador extern.
S’atorga una puntuació de 0,3 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables
Alguns dels testadors manifesten que és complicat treure la bateria del kit de
comunicacions.

1.3.2. Puntuació

Es valorarà amb un màxim de 30 punts, aquests punts estaran dividits d’acord amb els
apartats que es detallen a continuació:

a) Valoració dels cascos: màxim 26 punts
Fins a 1 punts: Facilitat d’obertura/tancament i comoditat de la barbellera
(tancament micromètric)

Fins a 5 punts. Facilitat d’accionament dels sistemes de ventilació, d’accionament
de la visera solar, facilitat d’obertura de la visera, bloqueig en posició elevada i
estanqueïtat en posició tancada.

Fins a 2 punts. Facilitat en l’obertura de la mentonera amb una sola mà, retenció de
la mentonera en posició elevada i en posició de tancament.

Fins a 10 punts. Insonorització del casc a 120 Km/h.

Fins a 3 punts. Sistema antibaf de la visera i visera solar.

Fins a 5 punts Comoditat i sensació tèrmica de l’interior del casc.
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b) Valoració dels kits de comunicació: màxim 4 punts
b.1) Fins a 2 punts: Integració dels kit de comunicació en el casc, facilitat
d’utilització, ergonomia de funcionament així com la facilitat per a
l’activació/desactivació de les prestacions addicionals del kit i la qualitat del so
del sistema de comunicacions.
b.2 ) Fins 0,5 punts: Facilitats en l’ajustament i la qualitat dels nivells d’àudio de
sortida del micròfon i d’entrada dels auriculars.
b.3) Fins 0,5 punts Facilitat d’aparellament del kit de comunicacions dels casc
amb el de la moto.
b.4) Fins 0,5 punts Cobertura del bluetooth.
b.5) Fins 0,5 punts El fet que la bateria sigui extraible o es pogui extreure part
del kit per facilitar-ne la càrrega per separat del casc.

Empresa

Valoració de cascos

Valoració dels kits de
comunicació

Valoració
total

A.6
(màx. 5 p.)

b.1
(màx. 2 p)

b.2
(màx. 0,5 p.)

b.3
(màx. 0,5 p.)

b.4
(màx. 0,5 p.)

b.5
(màx. 0,5 p.)

1,25

A.5
(màx. 3 p.)

(màx. 2 punts)

A.3

(màx 5 punts)

3,25

A.4
(màx. 10 p.)

0,68

A.2

(màx 1 punt)

MOTOCARD
BIKE, SL.

A1

Licitadora

8

2,45

3,87

1,5

0,41

0,5

0,38

0,3

22,59
punts
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2. LOT 2 : SUBMINISTRAMENT 250 CASCOS VIES URBANES
VALORACIÓ TÈCNICA CRITERIS D’ADJUDICACIÓ ESPECIFICATS EN L’ANNEX
4 DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

L’annex 2. Model de documentació a presentar per a la valoració dels criteris sotmesos a
judici de valor (Sobre B) del plec tipus de clàusules administratives particulars del contracte
de subministrament estableix que cada empresa licitadora presentarà les següents mostres
per valorar cada producte mitjançant proves reals de treball:

Material

Quantitat

Casc + kits de comunicació
Mostra dels accessoris

2
1

Talles
1-Talla 56/57
1-Talla 58/59

A continuació s’exposa la relació d’empreses que presenten les mostres requerides en el
quadre de característiques del contracte, corresponents a la present licitació:
-

ITURRI S.A Y CLOSA SEBASTIA SL DPG UTE A CONSTITUIR LEY 18/1982.
Presenta mostres per ambdós lots.

-

ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL. Presenta mostres per ambdós
lots.

-

MOTOCARD BIKE, S.L.. Presenta mostres per ambdós lots.

L’avaluació de les mostres s’ha fet seguint els criteris fixats en l’annex 4 Criteris
d’adjudicació del Plec de clàusules administratives. On s’especifica que es realitzarà una
prova pràctica de simulació amb l’equipament pertinent on comprovaran la facilitat en
obertura i tancament de la barballera, subjecció i comoditat del tancament micromètric,
facilitat en l’accionament dels sistemes de ventilació, de la visera en posició de tancament,
facilitat en l’obertura de la mentonera amb una sola mà, retenció de la mentonera en posició
elevada i en posició de tancament.
Posteriorment els diferents testadors realitzaran l’emparellament del sistema de comunicació
amb el seu telèfon mòbil i sistema de comunicacions de la PG-ME (TETRA), i realitzaran un
recorregut d’uns 31,4 quilòmetres i uns 23 minuts de durada.
Aquesta prova pràctica de simulació ha estat realitzada per 10 motoristes de la PG-ME
degudament uniformitats i amb tot el material de motorista de dotació.
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2.1 VALORACIÓ DEL CASCO VIA URBANA DE L’EMPRESA ITURRI S.A Y CLOSA
SEBASTIA SL DPG UTE A CONSTITUIR LEY 18/1982.
Presenta les mostres requerides en l’apartat K del Quadre de Característiques del
Contracte, concretament 4 unitats de cascos modulars marca SCHUBERTH model C3 PRO
( talles 56/57 i 58/59) equipats amb sistema de comunicació.
En relació al compliment de les característiques tècniques prescrites en la licitació, no s’han
detectat deficiències ni mancances en la documentació tècnica requerida amb tots els tests i
assajos emesos pel laboratori que certifiquen el compliment de les normes sol·licitades en el
plec de prescripcions tècniques.

2.1.1. Criteris d’adjudicació Annex 4
La valoració de cada un dels apartats dels criteris que obeeixen a judici de valor s’ha
realitzat amb les mostres presentades per l’empresa licitadora.
La valoració de cada un dels apartats que es detallen a continuació es desprèn de les
observacions realitzades per membres de la unitat promotora de l’expedient de licitació. La
valoració es farà a partir de diferents proves pràctiques amb simulació real d’ús i amb
l’equipament operatiu pertinent.
Les proves operatives les realitzaran un mínim de 10 motoristes de diferents unitats de
seguretat ciutadana la PG-ME durant un recorregut urbà en motocicleta. La mitjana dels
resultats obtinguts s’incorporarà a l’informe de valoració tècnica.
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a) Valoració del kit de comunicació:

a.1) Fins a 2 punts: Integració del kit de comunicacions de casc. Facilitat
d’utilització. Ergonomia de funcionament així com la facilitat per a
l’activació/desactivació de les prestacions addicionals del kit. Qualitat del so del
sistema de comunicacions
El kit de comunicació està incorporat al
casc i format per 2 petits altaveus, 1
micròfon instal·lat amb un flexo
articulat per tal que el kit de
comunicacions
funcioni
amb
la
mentonera oberta, 1 mòdul “Bluetooth”
que facilitat la connexió a nivell de
àudio entre el casc i l’emissora de
ràdio Tetra de la moto, 1 bateria millor
extraïble amb una capacitat de càrrega
que pugui aguantar un torn de 8 hores
S’atorga una puntuació de 1,5
punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables
Una minoria de testadors manifesten que tot i que el so i les comunicacions amb la
mentonera baixada són bones, s’escolta una mica de “soroll blanc”

a.2) Fins a 0,5 punts: Facilitat d’ajustament i qualitat dels nivells d’àudio de sortida
del micròfon i entrada dels auriculars.
El nivell d’àudio és regulable i permet l’escolta de converses inclús quan la
motocicleta circula a alta velocitat.

S’atorga una puntuació de 0,35 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables
Alguns dels testadors han comprovat que només t’escolten de manera clara si la
mentonera està en posició baixada.
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a.3) Fins a 0,5 punts: Facilitat en l’aparellament del kit de comunicacions del casc
amb la moto.
L’aparellament del kit de comunicacions del casc amb la moto es fa mitjançant
“bluetooth” de manera senzilla, un cop aparellat entre ells només és desconnectarà
quan s’apagui un dels dos equips.

S’atorga una puntuació de 0,5 punts
Tots els testadors coincideixen que l’aparellament del kit de comunicacions amb la
moto mitjançant el “bluetooth” és fàcil i sense complicacions.

a.4) Fins a 0,5 punts: Cobertura del Bluetooth.
El mòdul “Bluetooth” facilita la connectivitat a nivell d’àudio entre el casc i l’emissora
de ràdio Tetra de la moto.

S’atorga una puntuació de 0,35 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables:
Tot i que la majoria de testadors han valorat positivament el sistema de
comunicacions, algun testador ha detectat alguna desconnexió puntual del bluetooth
al l’equip de comunicacions TETRA.

a.5) Fins a 0,5 punts: Bateria extraïble o que es pugui extreure part del kit per
facilitar-ne la càrrega per separat del casc.
El kit de comunicacions està format per 1 bateria si pot ser extraïble per alimentar el
mòdul “wireless”. La capacitat de càrrega de la bateria permet mantenir el sistema de
funcionament durant un torn de 8 hores.
Es contempla la possibilitat de dues opcions de format: una amb kit de bateria
extraïble, la qual disposa d’un carregador extern i d’una segona bateria i una amb kit
extraïble, on és el propi mòdul el que s’extrau per tal de poder-lo carregar separat del
casc mitjançant un carregador extern.

S’atorga una puntuació de 0,4 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables
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Alguns testadors consideren que és una mica incòmode carregar la bateria.

b) Valoració del casc:
b.1) Fins a 2 punts: Facilitat d’accionament dels sistemes de ventilació. Facilitat
d’accionament de la visera solar.
A nivell de ventilació els casc té diferents entrades d’aire, tant en la zona de la
barbeta, en la part superior del casc i en el visor, d’aquesta manera no s’acumula
diòxid de carboni. Pel que fa a les sortides d’aire la trobem a la part posterior del
casc, la qual cosa permet la circulació de l’aire a l’interior.
El casc disposa d’una visera solar per tal de garantir una protecció dels rajos. La
seva configuració ha de portar un tractament antiratllades i anti-baf.

S’atorga una puntuació de 1,41
punts
No se li pot atorgar la màxima
puntuació atès que en base a les
proves realitzades pels efectius s’han
detectat els següents aspectes
millorables
Alguns dels usuaris en el moment de
manipular la peça d’accionament dels
sistemes de ventilació han comprovat
que la peça va una mica dura i s’encalla una mica per tan no facilita l’obertura ni el
tancament dels sistemes de ventilació.

b.2) Fins 2 punts: Comoditat i sensació tèrmica de l’interior del casc.
Els teixits de l’interior del casc són totalment desmuntables per poder permetre el
seu rentat. Són teixits amb propietats antibacterianes i proporcionen
transpirabilitat a l’usuari.
S’atorga una puntuació de 1,58 punts
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No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables:
Una minoria de testadors consideren que els encoixinats interiors del casc apreten
una mica i són incòmodes.
b.3) Fins 2 punts Protector del mentó, facilitat d’obertura i qualitat dels matèria

La mentonera del casc està
fabricada amb fibra de vidre, de
carboni o una combinació de fibres.
S’haurà de permetre l’alliberació de
la mentonera amb una sola mà,
aquesta no podrà ser desmuntable i
la seva obertura no pot ser superior
a 90º.

S’atorga una puntuació de 1 punt
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables
La majoria dels testadors coincideixen en que la peça per facilitar l’obertura de la
mentonera és molt petita i el mecanisme d’accionament bastant dur.

2.1.2. Puntuació

Es valorarà amb un màxim de 10 punts, aquests punts estaran dividits d’acord amb els
apartats que es detallen a continuació:

a) Valoració del kit de comunicació: màxim 4 punts

a.1) Fins a 2 punts: Integració del kit de comunicacions de casc. Facilitat
d’utilització. Ergonomia de funcionament així com la facilitat per a
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l’activació/desactivació de les prestacions addicionals del kit. Qualitat del so del
sistema de comunicacions

a.2) Fins a 0,5 punts: Facilitat d’ajustament i qualitat dels nivells d’àudio de sortida
del micròfon i entrada dels auriculars.

a.3) Fins a 0,5 punts: Facilitat en l’aparellament del kit de comunicacions del casc
amb la moto.

a.4) Fins a 0,5 punts: Cobertura del Bluetooth.

a.5) Fins a 0,5 punts: Bateria extraïble o que es pugui extreure part del kit per
facilitar-ne la càrrega per separat del casc.

b) Valoració del casc: màxim 6 punts
b.1) Fins a 2 punts: Facilitat d’accionament dels sistemes de ventilació. Facilitat
d’accionament de la visera solar.
b.2) Fins 2 punts: Comoditat i sensació tèrmica de l’interior del casc.
b.3) Fins 2 punts Protector del mentó, facilitat d’obertura i qualitat dels
materials.

Empresa

Valoració dels kits de
comunicació

Valoració del casc

Valoració
total

1,41

1,58

b.3
(màx. 2 p.)

0,4

b.2
(màx. 2 p.)

A.5
(màx. 0,5 p.)

0,35

b.1
(màx. 2 p)

A.4
(màx. 0,5 p.)

0,5

A.3

(màx 0,5p)

0,35

(màx. 0,5 p.)

1,5

A.2

(màx 2 punt)

ITURRI
S.A Y
CLOSA
SEBASTIÀ
SL

A1

Licitadora

1

7,09
punts
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a. VALORACIÓ DEL CASCO VIA URBANA DE L’EMPRESA ADTEL
SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL

Presenta les mostres requerides en l’apartat K del Quadre de Característiques del
Contracte, concretament concretament 4 unitats de cascos modulars marca SHOEI model
NEOTEC2 ( talles 56/57 i 58/59) equipats amb sistema de comunicació.
En relació al compliment de les característiques tècniques prescrites en la licitació, els tests i
assajos requerits certifiquen el compliment de les normes sol·licitades en el plec de
prescripcions tècniques.

2.2.1. Criteris d’adjudicació Annex 4
La valoració de cada un dels apartats dels criteris que obeeixen a judici de valor s’ha
realitzat amb les mostres presentades per l’empresa licitadora.
La valoració de cada un dels apartats que es detallen a continuació es desprèn de les
observacions realitzades per membres de la unitat promotora de l’expedient de licitació. La
valoració es farà a partir de diferents proves pràctiques amb simulació real d’ús i amb
l’equipament operatiu pertinent.
Les proves operatives les realitzaran un mínim de 20 motoristes de la Divisió de trànsit. La
mitjana dels resultats obtinguts s’incorporarà a l’informe de valoració tècnica.
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a) Valoració del kit de comunicació:

a.1) Fins a 2 punts: Integració del kit de comunicacions de casc. Facilitat
d’utilització. Ergonomia de funcionament així com la facilitat per a
l’activació/desactivació de les prestacions addicionals del kit. Qualitat del so del
sistema de comunicacions
El kit de comunicació està incorporat al casc i format per 2 petits altaveus, 1 micròfon
instal·lat amb un flexo articulat per tal que el kit de comunicacions funcioni amb la
mentonera oberta, 1 mòdul “Bluetooth” que facilitat la connexió a nivell de àudio entre el
casc i l’emissora de ràdio Tetra de la moto, 1 bateria millor extraïble amb una capacitat
de càrrega que pugui aguantar un torn de 8 hores
S’atorga una puntuació de 1,25 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables
Alguns dels testadors coincideixen que els inicis de les comunicacions comencen
amb un to bastant baix i a mesura que passa el temps va augmentant de volum.

a.2) Fins a 0,5 punts: Facilitat d’ajustament i qualitat dels nivells d’àudio de sortida
del micròfon i entrada dels auriculars.
El nivell d’àudio és regulable i
permet l’escolta de converses
inclús quan la motocicleta
circula a alta velocitat.

S’atorga una puntuació de 0,43
punts
No se li pot atorgar la màxima
puntuació atès que en base a les
proves realitzades pels efectius
s’han
detectat
els
següents
aspectes millorables:
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Una petita minoria dels testadors coincideixen que si parla l’altre binomi no se li
escolta gaire bé, en canvi si la comunicació prové de sala o d’un altre company el so
és clar i entenedor.

a.3) Fins a 0,5 punts: Facilitat en l’aparellament del kit de comunicacions del casc
amb la moto.
L’aparellament del kit de comunicacions del casc amb la moto es fa mitjançant
“bluetooth” de manera senzilla, un cop aparellat entre ells només és desconnectarà
quan s’apagui un dels dos equips.

S’atorga una puntuació de 0,5 punts
Tots els testadors coincideixen que l’aparellament del kit de comunicacions amb la
moto mitjançant el “bluetooth” és fàcil i sense complicacions.

a.4) Fins a 0,5 punts: Cobertura del Bluetooth.
El mòdul “Bluetooth” facilita la connectivitat a nivell d’àudio entre el casc i l’emissora
de ràdio TETRA de la moto.

S’atorga una puntuació de 0,21
punts
No se li pot atorgar la màxima
puntuació atès que en base a les
proves realitzades pels efectius s’han
detectat els següents aspectes
millorables
Alguns dels testadors han comprovat
que la connectivitat del kit a nivell
d’àudio amb el telèfon mòbil o amb els sistema de comunicacions TETRA
bluetooth es desconnecta de tant en tant.

el

a.5) Fins a 0,5 punts: Bateria extraïble o que es pugui extreure part del kit per
facilitar-ne la càrrega per separat del casc.
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El kit de comunicacions està format
per 1 bateria si pot ser extraïble per
alimentar el mòdul “wireless”. La
capacitat de càrrega de la bateria
permet mantenir el sistema de
funcionament durant un torn de 8
hores.
Es contempla la possibilitat de dues
opcions de format: una amb kit de
bateria extraïble, la qual disposa d’un
carregador extern i d’una segona
bateria i una amb kit extraïble, on és
el propi mòdul el que s’extrau per tal de poder-lo carregar separat del casc mitjançant
un carregador extern.

S’atorga una puntuació de 0,5 punts
Se li atorga la màxima puntuació atès que els usuaris que han realitzat les proves no
han manifestat cap aspecte negatiu.
b) Valoració del casc:
1) Fins a 2 punts: Facilitat d’accionament dels sistemes de ventilació. Facilitat
d’accionament de la visera solar.
A nivell de ventilació els casc té
diferents entrades d’aire, tant en la
zona de la barbeta, en la part
superior del casc i en el visor,
d’aquesta manera no s’acumula
diòxid de carboni. Pel que fa a les
sortides d’aire la trobem a la part
posterior del casc, la qual cosa
permet la circulació de l’aire a
l’interior.
El casc disposa d’una visera solar
per tal de garantir una protecció dels
rajos. La seva configuració ha de portar un tractament antiratllades i anti-baf.
S’atorga una puntuació de 2 punts
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Se li atorga la màxima puntuació atès que tots els usuaris que han realitzat les
proves no han detectat cap aspecte a millorar.
b.2) Fins 2 punts: Comoditat i sensació tèrmica de l’interior del casc.
Els teixits de l’interior del casc són totalment desmuntables per poder permetre el
seu rentat. Són teixits amb propietats antibacterianes i proporcionen
transpirabilitat a l’usuari.
S’atorga una puntuació de 2 punts
Se li atorga la màxima puntuació atès que tots els usuaris que han realitzat les
proves no han detectat cap aspecte a millorar.

b.3) Fins 2 punts Protector del mentó, facilitat d’obertura i qualitat dels matèria

La mentonera del casc està fabricada amb fibra de vidre, de carboni o una
combinació de fibres.
S’haurà de permetre l’alliberació de la mentonera amb una sola mà, aquesta no
podrà ser desmuntable i la seva obertura no pot ser superior a 90º.

S’atorga una puntuació de 2 punts
Se li atorga la màxima puntuació atès que tots els usuaris que han realitzat les
proves no han detectat cap aspecte a millorar.
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2.1.2. Puntuació

Es valorarà amb un màxim de 10 punts, aquests punts estaran dividits d’acord amb els
apartats que es detallen a continuació:

a) Valoració del kit de comunicació: màxim 4 punts

a.1) Fins a 2 punts: Integració del kit de comunicacions de casc. Facilitat
d’utilització. Ergonomia de funcionament així com la facilitat per a
l’activació/desactivació de les prestacions addicionals del kit. Qualitat del so del
sistema de comunicacions

a.2) Fins a 0,5 punts: Facilitat d’ajustament i qualitat dels nivells d’àudio de sortida
del micròfon i entrada dels auriculars.

a.3) Fins a 0,5 punts: Facilitat en l’aparellament del kit de comunicacions del casc
amb la moto.

a.4) Fins a 0,5 punts: Cobertura del Bluetooth.

a.5) Fins a 0,5 punts: Bateria extraïble o que es pugui extreure part del kit per
facilitar-ne la càrrega per separat del casc.

b) Valoració del casc: màxim 6 punts
b.1) Fins a 2 punts: Facilitat d’accionament dels sistemes de ventilació. Facilitat
d’accionament de la visera solar.
b.2) Fins 2 punts: Comoditat i sensació tèrmica de l’interior del casc.
b.3) Fins 2 punts Protector del mentó, facilitat d’obertura i qualitat dels matèria
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Empresa

Valoració dels kits de
comunicació

Valoració del casc

Valoració
total

A.4
(màx. 0,5 p.)

A.5
(màx. 0,5 p.)

b.1
(màx. 2 p)

b.2
(màx. 2 p.)

b.3
(màx. 2 p.)

0,5

0,21

0,5

2

2

2

A.3

(màx 0,5p)

0,43

(màx. 0,5 p.)

1,25

A.2

(màx 2 punt)

ADTEL
SISTEMAS
DE
TELECOM
UNICACIÓ
N SL.

A1

Licitadora

8,89
punts
(màx )

2.3 VALORACIÓ DEL CASCO VIA URBANA DE L’EMPRESA MOTORCARD BIKE, SL
Presenta les mostres requerides en l’apartat K del Quadre de Característiques del
Contracte, concretament 4 unitats de cascos modulars marca HJC model RPHA90S ( talles
56/57 i 58/59) equipats amb sistema de comunicació.
En relació al compliment de les característiques tècniques prescrites en la licitació, els tests i
assajos requerits certifiquen el compliment de les normes sol·licitades en el plec de
prescripcions tècniques.

2.3.1. Criteris d’adjudicació Annex 4
La valoració de cada un dels apartats dels criteris que obeeixen a judici de valor s’ha
realitzat amb les mostres presentades per l’empresa licitadora.
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La valoració de cada un dels apartats que es detallen a continuació es desprèn de les
observacions realitzades per membres de la unitat promotora de l’expedient de licitació. La
valoració es farà a partir de diferents proves pràctiques amb simulació real d’ús i amb
l’equipament operatiu pertinent.
Les proves operatives les realitzaran un mínim de 20 motoristes de la Divisió de trànsit. La
mitjana dels resultats obtinguts s’incorporarà a l’informe de valoració tècnica.

a) Valoració del kit de comunicació:

a.1) Fins a 2 punts: Integració del kit de comunicacions de casc. Facilitat
d’utilització. Ergonomia de funcionament així com la facilitat per a
l’activació/desactivació de les prestacions addicionals del kit. Qualitat del so del
sistema de comunicacions
El kit de comunicació està incorporat al
casc i format per 2 petits altaveus, 1
micròfon instal·lat amb un flexo articulat
per tal que el kit de comunicacions
funcioni amb la mentonera oberta, 1
mòdul “Bluetooth” que facilitat la
connexió a nivell de àudio entre el casc
i l’emissora de ràdio Tetra de la moto, 1
bateria millor extraïble amb una
capacitat de càrrega que pugui
aguantar un torn de 8 hores

S’atorga una puntuació de 1,75 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables
Alguna minoria coincideix que el kit de comunicacions a l’hora d’utilitzar-lo amb els
guants d’hivern resulta una mica dificultós.

a.2) Fins a 0,5 punts: Facilitat d’ajustament i qualitat dels nivells d’àudio de sortida
del micròfon i entrada dels auriculars.
El nivell d’àudio és regulable i permet l’escolta de converses inclús quan la
motocicleta circula a alta velocitat.
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S’atorga una puntuació de 0,45 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables:
Tot i que ha obtingut una puntuació alta, una minoria de testadors consideren que
han tingut una mica de dificultats per escoltar l’emissora durant la circulació.

a.3) Fins a 0,5 punts: Facilitat en l’aparellament del kit de comunicacions del casc
amb la moto.
L’aparellament del kit de comunicacions del casc amb la moto es fa mitjançant
“bluetooth” de manera senzilla, un cop aparellat entre ells només és desconnectarà
quan s’apagui un dels dos equips.

S’atorga una puntuació de 0,5 punts
Tots els testadors coincideixen que l’aparellament del kit de comunicacions amb la
moto mitjançant el “bluetooth” és fàcil i sense complicacions.

a.4) Fins a 0,5 punts: Cobertura del Bluetooth.
El mòdul “Bluetooth” facilita la connectivitat a nivell d’àudio entre el casc i l’emissora
de ràdio Tetra de la moto.

S’atorga una puntuació de 0,46 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables
Els testadors han valorat molt positivament el sistema de comunicacions, però algun
d’ells ha informat que ha detectat un petit retard al comunicar missatges via bluetooth
a sistema TETRA.

a.5) Fins a 0,5 punts: Bateria extraïble o que es pugui extreure part del kit per
facilitar-ne la càrrega per separat del casc.
El kit de comunicacions està format per 1 bateria si pot ser extraible per alimentar el
mòdul “wireless”. La capacitat de càrrega de la bateria permet mantenir el sistema de
funcionament durant un torn de 8 hores.
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Es contempla la possibilitat de dues opcions de format: una amb kit de bateria
extraïble, la qual disposa d’un carregador extern i d’una segona bateria i una amb kit
extraïble, on és el propi mòdul el que s’extrau per tal de poder-lo carregar separat del
casc mitjançant un carregador extern.

S’atorga una puntuació de 0,4 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables
Alguns dels testadors manifesten que és complicat treure la bateria del kit de
comunicacions.

b) Valoració del casc:
b.1) Fins a 2 punts: Facilitat d’accionament dels sistemes de ventilació. Facilitat
d’accionament de la visera solar.
A nivell de ventilació els casc té
diferents entrades d’aire, tant en la
zona de la barbeta, en la part
superior del casc i en el visor,
d’aquesta manera no s’acumula
diòxid de carboni. Pel que fa a les
sortides d’aire la trobem a la part
posterior del casc, la qual cosa
permet la circulació de l’aire a
l’interior.
El casc disposa d’una visera solar
per tal de garantir una protecció dels
rajos. La seva configuració ha de
portar un tractament antiratllades i anti-baf.
S’atorga una puntuació de 1,83 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves realitzades
pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables:
Altres testadors manifesten que amb els guants d’hivern posats costa una mica obrir i
tancar els elements, ja sigui el botó d’accionament d ela visera solar com els del
sistemes de ventilació.
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b.2) Fins 2 punts: Comoditat i sensació tèrmica de l’interior del casc.
Els teixits de l’interior del casc són totalment desmuntables per poder permetre el
seu rentat. Són teixits amb propietats antibacterianes i proporcionen
transpirabilitat a l’usuari.
S’atorga una puntuació de 1,75 punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves
realitzades pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables:
Algun testador considera que en la part frontal i superior, tot i ser de la seva talla,
no el nota totalment comfortable.

b.3) Fins 2 punts Protector del mentó, facilitat d’obertura i qualitat dels materials
La mentonera del casc està
fabricada amb fibra de vidre, de
carboni o una combinació de
fibres.
S’haurà de permetre l’alliberació
de la mentonera amb una sola
mà, aquesta no podrà ser
desmuntable i la seva obertura no
pot ser superior a 90º.

S’atorga una puntuació de 1,83
punts
No se li pot atorgar la màxima puntuació atès que en base a les proves
realitzades pels efectius s’han detectat els següents aspectes millorables:
Alguns dels testadors coincideixen que la peça per facilitar la obertura de la
mentonera és petita, fet que provoca dificultat per obrir-la i més si es porten els
guants d’hivern posats.

2.3.2. Puntuació

Es valorarà amb un màxim de 10 punts, aquests punts estaran dividits d’acord amb els
apartats que es detallen a continuació:
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a) Valoració del kit de comunicació: màxim 4 punts

a.1) Fins a 2 punts: Integració del kit de comunicacions de casc. Facilitat
d’utilització. Ergonomia de funcionament així com la facilitat per a
l’activació/desactivació de les prestacions addicionals del kit. Qualitat del so del
sistema de comunicacions

a.2) Fins a 0,5 punts: Facilitat d’ajustament i qualitat dels nivells d’àudio de sortida
del micròfon i entrada dels auriculars.

a.3) Fins a 0,5 punts: Facilitat en l’aparellament del kit de comunicacions del casc
amb la moto.

a.4) Fins a 0,5 punts: Cobertura del Bluetooth.

a.5) Fins a 0,5 punts: Bateria extraïble o que es pugui extreure part del kit per
facilitar-ne la càrrega per separat del casc.

b) Valoració del casc: màxim 6 punts
b.1) Fins a 2 punts: Facilitat d’accionament dels sistemes de ventilació. Facilitat
d’accionament de la visera solar.
b.2) Fins 2 punts: Comoditat i sensació tèrmica de l’interior del casc.
b.3) Fins 2 punts Protector del mentó, facilitat d’obertura i qualitat dels materia
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Empresa

Valoració dels kits de
comunicació

Valoració del casc

Valoració
total

A.4
(màx. 0,5 p.)

A.5
(màx. 0,5 p.)

b.1
(màx. 2 p)

b.2
(màx. 2 p.)

b.3
(màx. 2 p.)

0,5

0,46

0,4

1,83

1,75

1,83

A.3

(màx 0,5p)

0,45

(màx. 0,5 p.)

1,75

A.2

(màx 2 punt)

MOTOCAR
D BIKE,
SL.

A1

Licitadora

8,97
punts
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5. RESUM
A continuació s’adjunten, per a cada un dels 2 lots, quadres resum de les puntuacions
obtingudes en la fase de valoració de les mostres presentades per les empreses licitadores
d’aquest procediment.

Lot 1: 600 Cascos per agents que circulen preferentment en vies interurbanes

Empresa

Valoració de cascos

Valoració dels kits de
comunicació

Valoració
total
b.5
(màx. 0,5 p.)

0,5

0,42

0,43

b.5
(màx. 0,5 p.)

0,46

b.4
(màx. 0,5 p.)

1,71

b.3
(màx. 0,5 p.)

4,56

b.2
(màx. 0,5 p.)

2,45

b.1
(màx. 2 p)

9

A.6
(màx. 5 p.)

b.5
(màx. 0,5 p.)

b.4
(màx. 0,5 p.)

0,21

b.4
(màx. 0,5 p.)

b.3
(màx. 0,5 p.)

0,20

b.3
(màx. 0,5 p.)

b.2
(màx. 0,5 p.)

0,5

b.2
(màx. 0,5 p.)

b.1
(màx. 2 p)

0,32

b.1
(màx. 2 p)

A.6
(màx. 5 p.)

1,37

A.6
(màx. 5 p.)

A.5
(màx. 3 p.)

3,81

A.5
(màx. 3 p.)

A.4
(màx. 10 p.)

2,45

A.4
(màx. 10 p.)

(màx. 2 punts)

A.3
A.3

(màx. 2 punts)
(màx. 2 punts)

1,25

7,85

A.5
(màx. 3 p.)

3,25

1,97

A.3

A.2

(màx 5 punts)
(màx 5 punts)

A.2

4,56

1,53

A.4
(màx. 10 p.)

0,68

3,62

(màx 5 punts)

(màx 1 punt)
(màx 1 punt)

MOTOCARD
BIKE, SL.

0,97

A1

ADTEL
SISTEMAS
DE
TELECOM
UNICACIÓ
N SL.

A1

0,68

A.2

(màx 1 punt)

ITURRI
S.A Y
CLOSA
SEBASTIÀ
SL

A1

Licitadora

8

2,45

3,87

1,5

0,41

0,5

0,38

0,3

22,54
punts

27,03
punts

22,59
punts
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Lot 2: 250 Cascos per agents que circulen preferentment per vies urbanes
Empresa

Valoració dels kits de
comunicació

Valoració del casc

Valoració
total

b.3
(màx. 2 p.)

b.2
(màx. 2 p.)
2

1,83

2

8,89
punts

1,83

8,97
punts

b.3
(màx. 2 p.)

0,4

7,09
punts

2

1,75

b.3
(màx. 2 p.)

A.5
(màx. 0,5 p.)

0,46

b.2
(màx. 2 p.)

A.4
(màx. 0,5 p.)

0,5

1

1,58

b.2
(màx. 2 p.)

0,5

b.1
(màx. 2 p)

A.5
(màx. 0,5 p.)
A.5
(màx. 0,5 p.)

0,21

b.1
(màx. 2 p)

A.4
(màx. 0,5 p.)
A.4
(màx. 0,5 p.)

0,5

1,41

b.1
(màx. 2 p)

(màx. 0,5 p.)
(màx. 0,5 p.)

A.3

0,4

A.3

A.2

(màx 0,5p)
(màx 0,5p)

A.2

0,45

0,35

(màx. 0,5 p.)

1,75

0,43

0,5

A.3

(màx 2 punt)

MOTOCAR
D BIKE,
SL.

A1

1,25

0,35

(màx 0,5p)

(màx 2 punt)

ADTEL
SISTEMAS
DE
TELECOM
UNICACIÓ
N SL.

A1

1,5

A.2

(màx 2 punt)

ITURRI
S.A Y
CLOSA
SEBASTIÀ
SL

A1

Licitadora

Intendent Josep Saumell Garcia
Cap de la Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat

Sabadell, 17 de febrer de 2022
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