ÀREA D’URBANISME I EDIFICACIÓ
Josep Martín i Jutglar, enginyer tècnic industrial, col·legiat 10.109, enginyer tècnic de l’Àrea d’Urbanisme i
edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa,
INFORMA:
DOCUMENTACIÓ PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MIXTE DEL SUBMINISTRAMENT I
MUNTATGE I SERVEI DE MANTENIMENT D’UN SISTEMA DE CÀMERES LECTORES DE
MATRÍCULES APORTAT PER L’EMPRESA COVERT INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS, SA
En data 16 de febrer de 2022, es va requerir la documentació prèvia a l’adjudicació del contracte mitxe del
subministrament i muntatge (amb la modallitat d’arrendament financer) i del servei de manteniment d’un
sistema de lectors de matricules a set municipis de la comarca de la Garrotxa a l’empresa COVERT
INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS, S.A, com a licitadora que va presentar l’oferta econòmicament més
avantatjosa per ser adjudicatària.
Examinada la documentació aportada en data 1 de març de 2022 (Registre d’entrada E2022001384) per
l’esmentada empresa, el 7 de març de 2022 se’ls requereix de nou per tal de donar compliment a la
documentació acreditativa exigida a la clàusula 8.2 del PCAP, així com la proposta tècnica dels aparells
que es proposen instal·lar, requeriment que és contestat el 9 de març de 2022.
Comprovada la documentació exigida als plecs que han regit la licitació i l’aportada per COVERT
INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS, S.A, s’han detectat les següents discrepàncies:
Requeriment
Solvència tècnica i professional: acreditació dels serveis o
treballs efectuats mitjançant certificats expedits o visats per
l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del
sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant
aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari
acompanyada dels documents que es troben en el seu
poder que acreditin la realització de la prestació; si escau,
aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan
de contractació per l'autoritat competent.
Equip tècnic que es proposa instal·lar:





Marca i model de la càmera de lectura.
Marca i model de la càmera d’entorn.
Característiques dels alimentadors de bateries i
durada estimada.
Característiques dels alimentadors de bateries i
durada estimada en els sistemes d'alimentació solar
(placa solar, suport i regulador).

Documentació aportada
S’aporten una acta de conformitat i un informe sobre
diferents treballs realitzats, els imports dels quals NO
arriben al mínim exigit al PCAP (mínim 38.500€, IVA
exclòs, en un any).
Als certificats aportats no queden clars els anys
d'execució dels contractes i per tant quin import s'ha
d'imputar a cada any.
Aporta una memòria tècnica on detalla el sistema,
l’arquitectura i els circuits que tindrà la informació a
tractar i que proposa instal·lar, així com les
característiques(marca/model/prestacions)
dels
diferents elements (càmera ALPR, càmera d’entorns,
sistema de càrrega de bateries tant de suport com la
solar i els elements falsos..).
El sistema de transmissió de dades NO s’ajusta a les
especificacions del plec. Les càmeres han d’enviar
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Motor de OCR instal·lat.
Tipus d’armari i mides.
Confirmar que les càmeres (carcasses) i armaris
falsos proposats són iguals que els reals.

directament la informació a Mossos, sense cap
servidor intermedi. La càmera ha de poder guardar 15
minuts d’imatges per minimitzar els efectes de la
fallada comunicacions, però sense enviar-ho al cloud.

La resta de documentació i requisits exigits s’han acreditat suficientment, però atès que no es compleix
amb la totalitat de requisits fixats al PCAP i al Plec de prescripcions tècniques, es proposa a la mesa de
contractació que rebutgi l’oferta de COVERT INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS, S.A. i proposi
l’adjudicació del contracte a l’empresa situada en la següent posició.
I això és el que informo als efectes oportuns.

Olot, la Garrotxa, data de la signatura electrònica.
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