Gerència de Seguretat i Prevenció
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
i Control de Recursos
Plaça Carles Pi i Sunyer, 8-10, 2a planta
08002 Barcelona
Telèfon: 93.291.51.53

INFORME ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 21003665 PEL SUBMINISTRAMENT DE
L’EQUIPAMENT PEL CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ (CCTV) DE PASSEIG DE GRÀCIA, AMB
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE.

1. ANTECEDENTS
El dia 23de novembre del 2021, utilitzant la plataforma de licitació telemàtica de l’Ajuntament de
Barcelona (SICE), es va realitzar la mesa de contractació on es va procedir a obrir els presentats per les
empreses licitadores al contracte 21003665 PEL SUBMINISTRAMENT DE L’EQUIPAMENT PEL CIRCUIT
TANCAT DE TELEVISIÓ (CCTV) DE PASSEIG DE GRÀCIA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
SOSTENIBLE
Es presenten dues empreses:
SOM CONTROL I SEGURETAT, S.L.
ELECNOR SEGURIDAD, S.L.

amb NIF B67318311
amb NIF B83680132

2. REVISIÓ DE LES OFERTES
2.1. OFERTA SOM CONTROL I SEGURETAT, S.L
En la seva proposta tècnica la empresa SOM CONTROL ofereix el material següent que validem a partir
de les característiques demanades en el plec:
SERVIDOR
INDICAT AL PLEC

Altura (unitats de bastidor)
Processador
Memòria RAM
Controlador
d’emmagatzemament

2U Rack Mount
1 x Intel Xeon Silver 4210
16 GB (instal·lats) DDR4

OFERTA EMPRESA
no s'indica
Processador Intel Xeon-S 20-Core
Memòria RAM serà de 32GB amb el mòdul RDIMM.

PERC H730 RAID Controller

no s'indica

Baïes de d’emmagatzematge del
12 x 3.5” LFF
servidor

12 badies en què es poden connectar 12 discos
durs de 3.5 de mida

Discos d’emmagatzematge
Disc dur per a Sistema Operatiu
Sistema Operatiu
Interfícies de xarxa
Font d’alimentació

No hi ha oferta del disc

144 TB RAW (132 TB RAID 5)
2 x M.2 240 GB SSD RAID1
Windows Server 2019 Essentials
4 x 1 Gigabit Ethernet mínimes
2 x 750 W

M .2 de 240 GB de SSD (nomes un)
Windows Server 2019 Ess
4 interfícies de xarxes Gigabit Ethernet
1 font d’alimentació de 750W nomes una

Els ítems senyalats en vermell no s’ajusten a les especificacions del plec en temes fonamentals. En el
tema processador la proposta de l’empresa està mol per sota del que es demana: el S 20 core te 1
processador i el Silver 4210 en te 10, es mes modern i necessitem capacitat de procés ja que te que
suportar fins a 60 càmeres d’alta definició
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Els ìtems que no compleixen les especificacions però no serien de gravetat fonamental estan en color
taronja.
CÀMERA
En la proposta de l’empresa indica que subministraran càmeres model PNB A9001 però la descripció de
les característiques tècniques que hi ha en l’oferta no es corresponen a les d’aquest model.
Respecte a aquest apartat demanat en el plec:
“Possibilitat d´establir una òptica varifocal de 4,1mm–9mm o 12,5mm-50mm en funció del tipus d´
instal·lació i la ubicació final de la càmera”
la proposta de l’empresa ofereix:
“zoom òptic 12x i enfocament automàtic” que no acompleix la petició d’òptica varifocal que es demana.
RESUM
Per tot l’anterior es fa patent que la proposta presentada per l’empresa SOM CONTROL I SEGURETAT,
S.L incompleix característiques tècniques fonamentals demanades en el plec tècnic, tant pel que fa al
servidor com a les càmeres, per tant demano sigui exclosa de la licitació i no es valorarà la seva oferta.
2.2. OFERTA ELECNOR SEGURIDAD, S.L.
Revisada la proposta tècnica de l’empresa ELECNOR SEGURIDAD, S.L. es veu que s’ajusta als mínims
demanats en el plec tècnic, tant pel que fa al servidor com a les càmeres, per tant procedirem a la seva
valoració

3. VALORACIÓ OFERTES ACCEPTADES A LA LICITACIÓ.

El primer criteri vinculat a l’objecte de contracte avaluable de forma automàtica és el PREU OFERT pel
contractista.
Es valora de la següent forma:
1.1. Criteri: Preu Ofert. ..........................Ponderació: 57 punts
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir,
que no sigui una oferta anormalment baixa i que tampoc no superi el pressupost net de licitació (el
pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta de licitadors la distribució de la puntuació es farà
aplicant la següent fórmula establerta per la Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny
(

)

La puntuació de les propostes corresponent a aquest criteri ha estat la següent:
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EMPRESA
ELECNOR SEGURIDAD

PREU OFERTAT sense IVA
47.930,59 €

PUNTS
57

La oferta no és anormal o desproporcionada segons els criteris de determinació de l’oferta segons allò
establert a la Instrucció de la Gerència Municipal, aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017
publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny
1.2. Criteri: extensió del període de garantia del servidor............ Ponderació: 18 punts

Es valorarà l’increment del període de garantia del servidor indicat en el punt 5 del plec tècnic fins un
màxim de 3 anys addicionals atorgant 6 punts per cada any d’increment
La puntuació de les propostes corresponent a aquest criteri ha estat la següent:
EMPRESA
ELECNOR SEGURIDAD

ANYS D'INCREMENT
GARANTIA SERVIDOR
3

PUNTS
18

1.3. Criteri: Subministrament pack adicional de 10 llicencies Milestone XPCODL+Y·XPCODL
.......................................Ponderació: 15 punts
Es valorarà el lliurament de fins un màxim de 3 packs de 10 llicències de Milestone XPCODL+Y·XPCODL
cadascun.
S’atorgaran 5 punts per cada pack de 10 llicències.
La puntuació de les propostes corresponent a aquest criteri ha estat la següent:
EMPRESA
ELECNOR SEGURIDAD

PACK'S DE 10 LLICÈNCIES
OFERTATS
3

PUNTS
15

1.4. Criteri: extensió del període de garantia de les càmeres..... Ponderació: 10 punts
Es valorarà l’increment del període de garantia de les càmeres indicat en el punt 5 del plec tècnic fins
un màxim de 2 anys addicionals atorgant 5 punts per cada any d’increment
La puntuació de les propostes corresponent a aquest criteri ha estat la següent:

EMPRESA
ELECNOR SEGURIDAD

ANYS D'INCREMENT
GARANTIA CÀMERES
2
3

PUNTS
10

2. RESUM PUNTUACIÓ CRITERIS
La puntuació total de les propostes pel que respecta als criteris no subjectes a judici de valor, únics
contemplats en aquesta licitació és:

EMPRESA
ELECNOR SEGURIDAD

ANYS D'INCREMENT
PACK'S DE 10
PREU
GARANTIA SERVIDOR LLICÈNCIES OFERTATS
(max 57 punts)
(max 18 punts)
(màx 15 punts)
57

18

ANYS D'INCREMENT
GARANTIA CÀMERES
(màx 10 punts)

TOTAL
(màx 100 punts)

10

100

15

3. PROPOSTA
A la vista dels resultats anteriors, proposo l’adjudicació del present contracte número 21003665 PEL
SUBMINISTRAMENT DE L’EQUIPAMENT PEL CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ (CCTV) DE PASSEIG DE
GRÀCIA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE a l’empresa ELECNOR SEGURIDAD,
S.L. amb NIF B83680132 que ha resultat guanyadora del concurs amb una puntuació de 100 punts sobre
un total de 100.

Josep Clotet Ciruelo
Responsable del Departament
de Sistemes d’Informació

Barcelona 25 de novembre del 2021
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Josep Clotet Ciruelo, Tècnic, el dia 29/11/2021 a les 17:18, que informa.

