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AJUNTAMENT
D’ESPARREGUERA

INFORME
Assumpte: Subministrament, en règim d’arrendament, d’equips de radio transmissió
digitals per operar en la xarxa d’emergències RESCAT pel servei de la policia local
d’Esparreguera (expedient de contractació 14.02.53). Valoració de les ofertes
presentades i adaptació al plec de clàusules tècniques.
Josep Sánchez Cubeles, inspector cap de la policia local, en relació a l’assumpte de
la capçalera, informa:
Que a l’expedient del contracte de subministrament, en règim d’arrendament,
d’equips de radio transmissió digitals per operar en la xarxa d’emergències
RESCAT pel servei de la policia local d’Esparreguera (expedient de
contractació 14.02.53) figuren els plecs de prescripcions tècniques i
administratives que han d’acomplir els equips a subministrar.
En aquest procediment de contractació només ha presentat oferta la empresa
Zenon Digital Radio S.L. amb NIF B-65135410
La proposta presentada per la comercial Zenon Digital Radio S.L. s’ajusta al
plec de condicions tècniques. Ofereix com a millora el terminal de gama alta
SPT 9038 de SEPURA i la opció de recompra dels terminals antics.
La valoració de la oferta presentada, d’acord amb els aspectes de negociació
continguts en la clàusula 1.11) del plec de condicions administratives, és la
següent:
Condicions dels Plecs
Oferta econòmica

29.947,50 € (màxim)

Oferta Zenon digital S.L.
23.658,53 €

CRITERI
Oferta econòmica
Solució tècnica de l’aplicatiu GPS
Valor residual per opció de compra
Altres millores
TOTAL VALORACIÓ

Fins a 6 punts
Fins a 2 punts
Fins a 1 punt
Fins a 1 punt

6,0 punts
1,5 punts
1,0 punts
0,5 punts
9,0 punts

La oferta presentada per Zenon Digital Radio S.L. s’adapta als plecs de
condicions tècniques i administratives i resulta la més avantatjosa atenent que
és l’única oferta presentada.
Josep Sánchez Cubeles
Inspector Cap de la Policia Local
Esparreguera, 30 de novembre de 2015
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