INFORME EN RELACIÓ AMB EL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN
FUNCIONAMENT D’UNA MÀQUINA DE CLIMA PEL CPD DEL SERVEI METEOROLÒGIC DE
CATALUNYA
L’objecte d’aquest document és l’adquisició, instal·lació i posada en marxa d’equipament de
climatització de la sala de servidors del Servei Meteorològic de Catalunya.
Per a la refrigeració de la sala CPD de la planta quarta, actualment existeixen dues unitats de
tractament d’aire específica per sales d’informàtica una de les quals s’ha de substituir pel seu
deteriorament. Es preveu el muntatge d’una unitat idèntica a l’actual per disposar d’un sistema
de climatització redundant.
Es proposa iniciar un procediment ordinari per a l’adquisició d’equips i serveis per un total màxim
de 22.000 € IVA exclòs.
Els preus de sortida dels equips que inclou aquest plec s’han obtingut a través dels pressupostos
demanats durant els exercicis 2020 i 2021.
Tots els equips que s’inclouen en el Plec hauran de ser subministrats amb la documentació que
cada fabricant lliura habitualment (manual d’usuari, especificacions tècniques i certificat de garantia,
com a mínim).

1. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS
Tot i que el Plec diverses tasques a realitzar, la màquina de climatització és un únic sistema, amb
una funció clara i específica, motiu pel qual es descarta la divisió en lots.
2. GARANTIA DEL SISTEMA
L’adjudicatari ha d’incloure una garantia mínima de tres anys en tots els elements del sistema, a
comptar des del dia de posada en marxa i un període de garantia de la instal·lació d’1 any.
3. LLOC, TERMINI DE LLIURAMENT I CONDICIONS
Lliurament a les oficines de l’SMC. Tot el material s’haurà d’entregar en el termini màxim de 30 dies
hàbils a comptar a partir de la de signatura del contracte. L’empresa adjudicatària està obligada a
retirar la màquina actual com a condició del contracte.
4. SOLVÈNCIA TÈCNICA
La solvència tècnica i professional s’acreditarà pels mitjans previstos als articles 89 de la LCSP,
que s’ocupa de la solvència en els contractes de subministrament. En particular, caldrà aportar la
relació dels principals subministraments i instal·lacions efectuats durant els tres últims anys en
sales de servidors, indicant-ne l’import, dates i destinatari públic o privat.
5. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
a) Preu: 80 %
La puntuació màxima serà de 80 punts.

Per obtenir les puntuacions econòmiques es procedirà a avaluar l’oferta de manera que la més
econòmica que no presenti un valor superior al fixat pel plec, anormal o desproporcionat se li
assignen 80 punts. Totes les altres ofertes s’avaluaran amb la puntuació obtinguda mitjançant la
següent expressió:
Pv = (1− (Ov – Om / IL) × (1 / VP) × P
Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
VP = Valor de ponderació (1,8)
b) Termini de lliurament: 20 %
La puntuació màxima serà de 20 punts.
Obtindrà la màxima puntuació aquella oferta que ofereixi un termini de lliurament més curt en dies
hàbils. La resta d’ofertes es valoraran de manera directament proporcional als terminis presentats
respecte del termini de l’oferta valorada amb la màxima puntuació, d’acord amb la següent
formula:
20 X termini més baix
Puntuació de cada termini ofert =
Termini que es valora

6. PENALITATS
En cas que el contractista incorri en demora respecte al compliment del termini de lliurament i
instal·lació, com sia que aquest es tracta d’un criteri d’adjudicació del present contracte, l’SMC
podrà imposar penalitats amb el que estableix l’article 193.3 LCSP
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