INFORME EN RELACIÓ AMB EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA DE TRES RECEPTORSPROCESSADORS I PEL SUBMINISTRAMENT D’UN EMISSOR PER A LA XARXA DE
RADARS METEOROLÒGICS DEL SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

1. INTRODUCCIÓ I NECESSITATS ADMINISTRATIVES

Correspon al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) pronosticar, vigilar i fer el seguiment de les
situacions meteorològiques de perill (SMP), coordinadament amb el Centre d’Emergències de
Catalunya (Llei 15/2001, de 14 de novembre, de Meteorologia). Amb aquesta finalitat, l’SMC
disposa d'una Xarxa de Radars Meteorològics (d’ara endavant XRAD) com a instrument
fonamental pel seguiment i predicció a molt curt termini de precipitacions intenses i altres
fenòmens meteorològics, com són les pedregades o les nevades. Així mateix, i segons la citada
llei, també correspon a l’SMC gestionar i mantenir la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la
Generalitat de Catalunya (XEMEC), en la qual es troba integrada la XRAD.
La XRAD es compon de quatre radars meteorològics de tipus Doppler (Taula 1), amb polarització
simple, que disposen d’un sistema d’emissió de baixa potència basat amb l’amplificació del senyal
per tub ressonador (travelling wave tube, TWT) i que emeten a la banda “C” de l’espectre
electromagnètic. La tecnologia dels quatre radars és molt similar, amb un receptor coherent basat
en el model superheterodí, i amb els diferents subsistemes (emissor, receptor i antena)
assemblats a partir de models de diferents fabricants.
El model de referència dels radars és l’EXTOP-03, assemblat i instal·lat per l’empresa MCV, S.A.
Aquest radar consta d’un emissor de baixa potència, basat en TWT, model 177C del fabricant
Applied Systems Eng., un conjunt processador-receptor-controlador del fabricant Vaisala, i un
sistema d’antena, model AL-4017-1, del fabricant Orbit i amb el controlador AL-2613-3JB
corresponent.
Taula 1. Radars de la Xarxa de Radars Meteorològics de l’SMC. Nom dels radars, ubicació (topònim
més proper), codi identificador i municipi. En aquest document s’utilitza el “codi” per designar
abreujadament cada radar.
Nom del radar
Radar de Vallirana
Radar de Puig d’Arques
Radar de la Panadella
Radar de Tivissa-Llaberia

Ubicació
Puig Bernat
Puig d’Arques
Creu del Vent
La Miranda

Codi
PBE
PDA
CDV
LMI

Municipi
Vallirana
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura
Montmaneu
Tivissa

Els radars de la XRAD funcionen gràcies a l’energia que generen i emeten. En particular, tenen un
sistema emissor o amplificador del senyal de microones basat en tub ressonador o TWT (de
l’anglès, Travelling Wave Tube - TWT). Per aquest motiu, el sistema emissor dels radars de la
XRAD s’anomena TWTA (de l’anglès, TWT Amplifier). Actualment, per tal d’economitzar el cost i
optimitzar-ne el manteniment, els amplificadors (TWTA) i els tubs (TWT) són els mateixos models
per a tots els radars, excepte únicament per PBE, que està pendent d’actualitzar tan bon punt el

sistema actual, ja obsolet, deixi de funcionar, o se’n pugui afrontar el cost segons les diverses
prioritats.
Així doncs, els emissors - o TWTA - de la XRAD es corresponen amb el model 177C del fabricant
Applied Systems Engineering (en endavant Applied) i requereixen un tub TWT específic, model
MEC-3094A Teledyne subministrat per Applied. Concretament, aquests tubs TWT, si bé són
fabricats d’origen per Teledyne, necessiten una modificació i adaptació final per a l’emissor TWTA177C de la qual se n'ocupa directament el fabricant de l’emissor, Applied.
Per tant, cal tenir present que l’únic subministrador final dels emissors TWTA necessaris per
a la XRAD és l’empresa Applied.
Aquests TWTA són imprescindibles pel funcionament continuat de la XRAD ja que quan apareix
una avaria cal disposar d’un recanvi disponible mentre el sistema avariat es retira i s’envia a
reparar al fabricant (procediment que com a mínim pot durar de l’ordre de tres mesos).
El fet que actualment no es tingui cap emissor TWTA de recanvi en plenes garanties (i que
alguns dels instal·lats presentin dubtes sobre el seu òptim funcionament) compromet el
bon funcionament de la XRAD. A més a més, l’emissor de PBE està obsolet i en qualsevol
moment pot deixar de funcionar, de manera que també faci necessari de disposar de, com a
mínim, un emissor nou de la mateixa tecnologia.
Així doncs, es proposa l’adquisició d’un emissor TWTA.
En referència al conjunt processador-receptor, tres dels quatre radars de la XRAD (tots menys el
de Vallirana, que es va canviar l’any 2018) estan equipats amb la versió número 8 del model
Receiver Video Processor (RVP8TM) del fabricant internacional de radars VAISALA (originalment
de tecnologia SigmetTM) que han quedat obsolets tecnològicament. Cal tenir present que els
radars de la XRAD porten en funcionament amb aquest model des de fa més de deu anys, i que
des de l’1 de gener del 2016 el fabricant VAISALA ja no en fabrica cap unitat. A més a més,
tampoc dóna suport a aquests equipaments perquè n’ha esgotat tots els recanvis.
Pels motius exposats, l’SMC va engegar l’any 2016 un projecte d’actualització d’aquests
subsistemes dels radars amb la finalitat d’anar adaptant els radars a la tecnologia actual,
substituint els components RVP8 obsolets i les targetes digitalitzadores IFD per models RVP900TM
de VAISALA. Per diversos motius, però, l’any 2016 no es va poder fer la primera actualització, de
manera que va ser el 2017 que es va contractar el primer canvi, que es va executar a principis del
2018.
Per actualitzar els RVP8TM, VAISALA subministra una nova versió de processador/receptor, el
Sigmet Digital Receiver and Signal Processor (RVP900TM). Aquest component també digitalitza el
senyal, incorporant principalment les funcions de la targeta digitalitzadora, Intermediate Frequency
Digitizer (IFD), així com les pròpies del RVP8, entre altres.
Per tant, l’actualització a la tecnologia RVP900TM implica un canvi que va més enllà de la
substitució del RVP8.
També cal esmentar que el processador/receptor del radar allotja el software principal del radar, el
Vaisala Sigmet Interactive Radar Information System (IRIS), que és l’utilitzat a l’SMC. Aquest
software és igual per a tots els radars, dona format a les dades i és compatible únicament amb un

processador/receptor de VAISALA (RVP900 o RVP8). Cal afegir, a més, que el controlador del
radar (RCP8) també és del mateix fabricant i ha de ser totalment compatible amb el
receptor/processador.
Finalment, pel que fa al subministrament de cadascun dels equips i als components referenciats a
l’apartat 3 del Plec de Prescripcions Tècniques, cal aclarir que cada RVP900TM és un únic equip,
malgrat que se citin diversos components auxiliars complementaris: sense aquests no funcionaria
cap de les parts i, a més a més, totes les subministra un únic fabricant.
Pel que fa a la instal·lació, des de l’SMC no es té l’experiència suficient en la instal·lació
d’aquest component en tractar-se de nova tecnologia.
És imprescindible, per tant, que es contracti un tècnic amb l’expertesa suficient.
Així doncs, també es proposa l’adquisició, instal·lació i posada en marxa de 3 unitats del
model RVP900TM de VAISALA, amb els components complementaris necessaris per a la seva
correcta adaptació, a tres radars de la XRAD.
Taula 2. Equips a adquirir i/o instal·lar

LOT

Quantitat

Descripció

Fabricant

Referència

Instal·lació i posada
en marxa

1

1

Emissor TWTA Applied banda C

Applied

TWTA-177C

No

2

3

Receptor Processador RVP900

TM

Vaisala

TM

RVP900

Sí

Per tot el que s’ha exposat fins ara, doncs, i d’acord amb l’article 126 de la Llei de Contractes del
Sector Públic, es fa imprescindible enumerar les marques dels equips a subministrar per tal de
garantir el correcte funcionament de la xarxa, la seva qualitat i l’homogeneïtat mínima
indispensable dels equips i sensors existents en la Xarxa de Radars (XRAD).
Els preus de sortida dels equips que inclou aquest plec s’han obtingut a través dels
pressupostos demanats durant els exercicis 2018 i 2019.

2. SOLVÈNCIA TÈCNICA
La solvència tècnica i professional s’acreditarà pels mitjans previstos als articles 76, 89 i 90 de la
LCSP, que s’ocupa de la solvència en els contractes de serveis i de subministrament. En
particular, caldrà aportar la relació dels principals subministraments i instal·lacions efectuats
durant els tres últims anys, indicant-ne l’import, dates i destinatari públic o privat.

Per altra banda, el licitador haurà d’estar capacitat per fer la recepció del component i certificar
que funciona correctament abans del període de finalització de garantia. D’aquesta manera, podrà
gestionar la seva devolució al fabricant per un nou component que garanteixi el compliment de les
especificacions tècniques, en cas que sigui necessari.

3.

IMPORT

L’import total del contracte objecte d'aquest plec és de QUATRE-CENTS QUARANTA-SET MIL
SET-CENTS euros, IVA no inclòs (265.500 + 182.200 = 447.700 euros).
LOT 1
L’import màxim pel subministrament d’un emissor Applied TWTA 177C és de CENT
VUITANTA-DOS MIL DOS-CENTS euros (182.200 €, IVA no inclòs).
LOT 2
L’import màxim pel subministrament i la instal·lació a tres radars de la XRAD de 3 receptors
processadors Vaisala RVP900 és de DOS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL CINC-CENTS euros
(265.500 €, IVA no inclòs).
En aquest cas es preveu que el cost del subministrament és aproximadament del 85% sobre
l’import total. El tant per cent restant es correspon al cost de la instal·lació.

4. EMPLAÇAMENT, CONDICIONS DE LLIURAMENT I TERMINI D’EXECUCIÓ

LOT 1
El lliurament es farà o a les instal·lacions dels radars o en un altre indret que indiqui el Servei
Meteorològic de Catalunya (magatzem propi o de l’empresa responsable del manteniment de la
xarxa de radars).
La data d’entrega màxima serà de 28 setmanes des de la signatura del contracte
LOT 2

Emplaçament
Els radars en els quals s’ha d’instal·lar l’equipament seran:
-

La Panadella (CDV) [N 41º 36' 10,0'' E 1º 24' 13,4'']
Tivissa-Llaberia (LMI) [N 41º 05' 30,24", E 0º 51' 48,58"]
Puig d’Arques (PDA) [N 41º 53' 19,7'', E 2º 59' 49,5'']

L’accés al radar de la Panadella es pot fer amb un vehicle utilitari o furgoneta industrial.
Als radars de Tivissa-Llaberia i Puig d’Arques es recomana l’ús d’un vehicle 4x4.
Condicions de lliurament
Pel que fa al lliurament, l’empresa adjudicatària es farà càrrec de tot l’equipament i elements
auxiliars fins a la seva instal·lació i posada en marxa. El conjunt RVP900TM i material auxiliar haurà
d’anar degudament embalat i protegit per a ser transportat i emmagatzemat fins a la seva
instal·lació, i ha de contenir, com a mínim, la seva referència (fabricant, garantia, prescripcions
tècniques i data de lliurament).

L’SMC requerirà a l’adjudicatari, en la formalització del contractem que en l’albarà de lliurament i la
posterior factura quedi desglossat l’equipament lliurat amb el número de sèrie i el corresponent
import.
Mentre no es compleixin totes les condicions exposades, l’SMC no en farà la recepció
corresponent i no en podrà certificar la correcta instal·lació i posada en marxa.
Termini d’execució
El termini d’execució serà com a màxim de 20 setmanes (es calculen 14 setmanes pel
subministrament i 6 setmanes per a la instal·lació). Com ja s’ha comentat, és responsabilitat de
l’empresa adjudicatària l’emmagatzematge temporal i trasllat al punt d’instal·lació.
5.

PAGAMENT

LOT 1
El pagament es realitzarà contra la presentació de la factura corresponent i prèvia certificació del
Servei Meteorològic de Catalunya.
LOT 2
Segons el que preveu l’article 198 del Text refós de la LCSP, es realitzaran dos pagaments:
-

Un 30% quan es faci el subministrament, instal·lació i posada en marxa del primer RVP900
a la Panadella, prèvia certificació del Servei Meteorològic de Catalunya.

-

Un 70% quan es completi el subministrament, instal·lació i posada dels tres RVP900
objecte del contracte, prèvia certificació del Servei Meteorològic de Catalunya.

6.

GARANTIA

La garantia mínima per ambdós lots serà la que preveu la llei, 1 any.
7.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

LOT 1
Els criteris d'adjudicació seran els següents:
A) Preu

70%

B) Garantia

20%

C) Termini de lliurament

10%

7.1 Preu
La puntuació màxima del preu serà de 70 punts.

Per obtenir les puntuacions econòmiques es procedirà a avaluar l’oferta de manera que la
més econòmica que no presenti un valor anormal o desproporcionat se li assignen 70 punts.
Totes les ofertes s’avaluaran amb la puntuació obtinguda mitjançant la següent expressió:
70 X preu de l’oferta més econòmica
Puntuació de cada oferta =
Preu de l’oferta que es puntua
La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal.

7.2. Garantia
Es valorarà amb un màxim de 20 punts aquelles ofertes que augmentin el temps de
garantia a 2 anys o més, i 0 punts aquelles ofertes que no augmentin el temps de garantia
mínim d’1 any.
Qualsevol temps de garantia que estigui entre 1 i 2 anys es valorarà amb una puntuació
proporcional entre els dos valors esmentats.
7.2 Termini de lliurament
La puntuació màxima del termini de lliurament i instal·lació serà de 10 punts.
El termini de lliurament serà com a màxim de 28 setmanes, a comptar des de la data
d’adjudicació del contracte.
Per cada setmana de reducció del termini esmentat s’atorgaran 2 punts, amb un màxim de
10 punts.

LOT 2

Els criteris d'adjudicació seran els següents:
A) Preu

70%

B) Garantia

20%

C) Termini de lliurament i instal·lació

10%

7.3 Preu
La puntuació màxima del preu serà de 70 punts.
Per obtenir les puntuacions econòmiques es procedirà a avaluar l’oferta de manera que la
més econòmica que no presenti un valor anormal o desproporcionat se li assignen 70 punts.
Totes les ofertes s’avaluaran amb la puntuació obtinguda mitjançant la següent expressió:

70 X preu de l’oferta més econòmica
Puntuació de cada oferta =
Preu de l’oferta que es puntua
La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal.

7.2. Garantia
Es valorarà amb un màxim de 20 punts aquelles ofertes que augmentin el temps de
garantia a 2 anys o més, i 0 punts aquelles ofertes que no augmentin el temps de garantia
mínim d’1 any.
Qualsevol temps de garantia que estigui entre 1 i 2 anys es valorarà amb una puntuació
proporcional entre els dos valors esmentats.

7.4 Termini de lliurament i instal·lació
La puntuació màxima del termini de lliurament i instal·lació serà de 10 punts.
El termini de lliurament i instal·lació serà com a màxim de 20 setmanes, a comptar des de
la data d’adjudicació del contracte. Per cada setmana de reducció del termini esmentat
s’atorgaran 2 punts, amb un màxim de 10 punts.
8.

PENALITZACIONS

En cas d’incórrer en demora per part del contractista respecte al compliment del termini de
lliurament, com sia que aquest es tracta d’un criteri d’adjudicació del present contracte, l’SMC
podrà imposar penalitats per import del 5% del pressupost del lot del contracte que es tracti
d’acord amb el que estableix l’article 193.3 LCSP.
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