INFORME TÈCNIC SOBRE LA DOCUMENTACIÓ APORTADA PELS LICITADORS
EN EL SOBRE 1 (DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT A CRITERIS
D’AVALUACIÓ NO QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT) I PROPOSTA DE
VALORACIÓ DE CONFORMITAT AMB ELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
DEFINITS EN L’ANNEX 3 DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
Tipus de contracte:

Serveis

Contractació:

Contractació del servei de manteniment del sistema de vigilància
del circuit tancat de televisió interior i exterior de l’edifici del
Parlament de Catalunya

Núm. d'expedient:

PARLC-2020-00144 (TEEC)

Procediment:

Obert simplificat (art. 159.1 a 5 de la LCSP)

Seguint les indicacions de la mesa de contractació en la sessió tinguda el 9 de setembre de
2020, a fi de complir la clàusula 21.5 del plec de clàusules administratives que regeixen el
procediment licitatori per a la contractació mitjançant procediment obert simplificat del servei
de manteniment del sistema de vigilància del circuit tancat de televisió interior i exterior de l’edifici
del Parlament de Catalunya (expedient núm. PARLC-2020-00144), el sotasignat emet aquest

informe tècnic sobre la documentació aportada per l’empresa licitadora en el sobre 1,
corresponent a criteris d’adjudicació no quantificables automàticament.
Es procedeix a fer un anàlisi detallat de la documentació aportada per cada empresa
licitadora (per ordre de registre), de conformitat amb els requeriments establerts en l’apartat
13 del quadre de característiques del plec de clàusules administratives (en endavant PCA).
En l’informe es fa, primerament, una descripció dels diferents documents i, posteriorment,
se’n fa una valoració i una proposta de puntuació.

VALORACIÓ DELS CRITERIS NO QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT
La puntuació màxima de 25 punts es distribuirà de la manera següent:

1. Memòria executiva de l’oferta
«Es valora, de 0 a 15 punts, el pla per a la realització del manteniment de les instal·lacions que
comprenen el CTTV de manera integral. S’han d’especificar, de conformitat amb els requeriments
del plec de prescripcions tècniques, per a cadascuna de les instal·lacions i els equips, les actuacions
que s’han de fer, la metodologia que s’ha d’emprar i la periodicitat dels treballs que s’han de dur a
terme, amb la corresponent vinculació del personal i els mitjans que hi destinarà l’empresa
licitadora, la qualitat i el control del servei, i també la coherència en la planificació. Es valoraran la
correcció de les solucions i cadències proposades per a les diferents tipologies d’instal·lacions i
també la completesa dels aspectes tractats. Es tindrà en compte la coherència entre els diversos
punts i la practicitat i viabilitat de la proposta, i també la coherència del pla de transició, tenint en
compte les característiques i els usos de l’edifici i l’entrada i sortida del servei, així com els diferents
protocols d’actuació, els terminis i els procediments, que s’analitzaran i valoraran d’acord amb llur
abast i detall i la resposta proposada.»
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Catalana de Seguretat i Comunicacions, SL.
L’empresa presenta una memòria executiva de l’oferta basada en una instal·lació de grans
dimensions. Proposa un pla de manteniment i informes d’estat fora d’escala que planteja fer
actuacions diàries que no corresponen a la tipologia del manteniment proposat.
Manifesta que usarà un programari de gestió, però presenta dues tipologies en diferents
punts. No hi ha cadència d’actuació trimestral ni definició de la periodicitat dels treballs.
Es considera correcte la proposta de control de qualitat i execució que proposa.
Pel que fa a la transició entre contractes, es considera vàlid el que proposen per l’entrada,
no per la sortida, que no es menciona.
Es considera suficient la proposta de protocols i procediments.
És molt correcte la proposta que fa de personal i mitjans, i es valora positivament la
disposició 24/365 amb telèfon preestablert. No consta però que serà personal habitual i
coneixedor de les instal·lacions qui farà tasques.
Es considera la proposta viable.

Per aquest apartat es proposa una puntuació de 8,50 punts (4 punts pel pla de manteniment
i 4,50 punts pels mitjans tècnics i auxiliars adscrits).

Control d’accés i Temps Balear, S.L.
L’empresa presenta una memòria executiva coherent i metodològica mantenint les
freqüències trimestrals i explicant les tasques a realitzar de manera breu, clara però
suficient, així com els seus objectius i garanties.
Manca definició en la proposta de control de qualitat i execució que proposa.
Pel que fa a la transició entre contractes, proposta de protocols i procediment es considera
que manca informació i és insuficient.

No detalla organigrama ni qualificació del personal adscrit, però es valora que sempre estarà
prèviament familiaritzat amb les instal·lacions. Els mitjans són molt correctes, especialment
la inclusió d’elevador.
A trets generals, es considera la proposta viable.

Per aquest apartat es proposa una puntuació de 8,50 punts (4,50 punts pel pla de
manteniment i 4,00 punts pels mitjans tècnics i auxiliars adscrits).

Elecnor Seguridad, S.L.
L’empresa presenta una memòria molt executiva, coherent i metodològica, mantenint les
freqüències trimestrals i explicant les tasques a realitzar de manera suficient per cada
tipologia d’equipament tant pel que fa al manteniment preventiu com correctiu.
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És correcta la proposta de control de qualitat i execució que proposa.
Pel que fa a la transició entre contractes, es considera vàlid el que proposen per l’entrada,
no per la sortida, que no es menciona.
Pel que fa a la proposta de protocols i procediment específics, es considera que manca
informació.
Detalla l’organigrama empresarial i assistència 24/365. Es considera que manca la definició
del personal directament adscrit. Els mitjans són correctes i suficients.
A trets generals, es considera la proposta viable.

Per aquest apartat es proposa una puntuació de 9,00 punts (5,00 punts pel pla de
manteniment i 4,00 punts pels mitjans tècnics i auxiliars adscrits).

Inserty Instal·lacions, S.L.
L’empresa fa una presentació inicial de la companyia.
Presenta una memòria executiva coherent i metodològica, mantenint les freqüències
trimestrals i explicant les tasques a realitzar de manera suficient per cada tipologia
d’equipament.
És molt correcta la proposta de control de qualitat i execució procedimental que proposa.
Pel que fa a la transició entre contractes, es considera vàlid el que proposen per l’entrada,
no per la sortida, que no es menciona.
La proposta que fa de personal adscrit directament és poc concreta, tot i que es valora en
aquest apartat la disponibilitat 24/365. Els mitjans tècnics són suficients.
A trets generals, es considera la proposta suficient en viabilitat.

Per aquest apartat es proposa una puntuació de 8,25 punts (5 punts pel pla de manteniment
i 3,25 punts pels mitjans tècnics i auxiliars adscrits).

Ditec Comunicaciones, S.L.
L’empresa presenta una memòria molt executiva, coherent i metodològica, mantenint i
explicitant les freqüències trimestrals i explicant les tasques a realitzar de manera exhaustiva
per cada tipologia d’equipament tant pel que fa al manteniment preventiu com correctiu. Fa
un plantejament que es considera molt correcte.
Es considera correcta la proposta de control de qualitat i execució que proposa.
Pel que fa a la transició entre contractes manca informació suficient i no és correcte.
Pel que fa a la proposta de protocols i procediments específics, es considera que manca
informació.
Detalla l’organigrama empresarial i defineix i aporta qualificació del personal directament
adscrit. Garanteix que qui actuarà serà habitual i prèviament familiaritzat amb les
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instal·lacions. Es valora positivament el temps de resposta en el manteniment amb
intervenció immediata en 2h per les urgents i 4 per a les no urgents, així com la disponibilitat
24/365.
En la descripció dels mitjans, es valora el fet que aporta partida de recanvis específics per
actuacions immediates.
Es considera la proposta viable.

Per aquest apartat es proposa una puntuació de 10,50 punts (6,00 punts pel pla de
manteniment i 4,50 punts pels mitjans tècnics i auxiliars adscrits).

UTE Clece-Clece Seguridad
L’empresa presenta inicialment una memòria basada en una oficina tècnica de
desenvolupament que no correspon a l’objecte principal del contracte, que és el
manteniment; a més a més, l’oferta està basada en una instal·lació de grans dimensions i
sembla un document tipus adaptat a l’objecte d’aquesta licitació.
El pla de manteniment que desenvolupa a posteriori, es valora positivament ja que proposa
tres revisions que manté freqüències trimestrals i explica les tasques a realitzar per fases i
equips, tant pel que fa al manteniment preventiu com en cas d’incidència.
Es considera suficient la proposta de control de qualitat i execució que proposa.
Pel que fa a la transició entre contractes, es considera vàlid el que proposen per l’entrada,
no per la sortida, que no es menciona.
Pel que fa a la proposta de protocols i procediments específics, és suficient el plantejament
que fa per a les diferents fases en cas d’incidència.
Detalla l’organigrama i qualificació dels integrants d’una oficina tècnica que donarà suport
en l’elaboració i confecció de projectes relacionats amb el contracte, però no de l’equip que
realitzarà i controlarà les tasques que es contracten i que s’ha de detallar i adscriure
expressament. Es valora positivament la disponibilitat 24/365 per incidències.
No aporta descripció de mitjans.
Es considera la proposta suficient.

Per aquest apartat es proposa una puntuació de 7,50 punts (5 punts pel pla de manteniment
i 2,50 punts pels mitjans tècnics i auxiliars adscrits).

En resum, la puntuació que es proposa per la memòria executiva de l’oferta per a cada
empresa licitadora és la següent:
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Empresa licitadora

Puntuació
(sobre 15 punts)

Catalana de Seguretat i Comunicacions, S.L.

8,50 punts

Control d’Accés i Temps Balear, S.L.

8,50 punts

Elecnor Seguridad, S.L.

9,00 punts

Inserty Instal·lacions S.L.

8,25 punts

Ditec Comunicaciones, S.L.

10,50 punts

UTE Clece-Clece Seguridad

7,50 punts

2. Serveis addicionals i millores proposades
La puntuació màxima de 10 punts es repartirà segons els criteris següents:
«4.2.1. Es valoren, de 0 a 7 punts, les millores en les infraestructures. Es valoren les propostes de
serveis addicionals i les millores que els licitadors es comprometin a adoptar durant l’execució del
contracte i que no es demanin en el plec de prescripcions tècniques, d’acord amb els criteris
següents:
- Les millores i els serveis addicionals han de comportar un increment del benefici en la prestació
del servei i en la qualitat i quantitat de les instal·lacions existents del Parlament de Catalunya, però
sempre dins del marc previst pel plec de prescripcions tècniques, i s’han de quantificar
econòmicament per a ajudar l’òrgan de contractació a establir l’impacte de l’avantatge amb relació
a l’objecte del contracte.
- La puntuació serà proporcional als avantatges addicionals que es consideri que aporten les
propostes dels licitadors i que a criteri de l’òrgan de contractació són convenients per a l’execució
del servei i, per tant, acceptades.
- Només es puntuaran les millores que, a criteri del Parlament, tinguin una incidència en la prestació
i que estiguin relacionades amb els àmbits detallats en les condicions especificades en el plec de
prescripcions tècniques.
- No es valorarà la informació que no sigui necessària o que no aporti valor a la prestació.»

Catalana de seguretat i comunicacions S.L.
L’empresa presenta millores en les infraestructures interessants per l’aplicació en les
instal·lacions del Parlament i amb una valoració econòmicament alta: substitució
d’alimentadors i bateries de fonts d’alimentació, canvi de totes les caixes de connexionat
exterior per caixes IP67 i instal·lació de ventiladors amb termòstat al rack.

Per aquest apartat es proposa una puntuació de 6,00 punts.

Control d’accés i Temps Balear, S.L.
L’empresa presenta millores en les infraestructures interessants per l’aplicació en les
instal·lacions del Parlament: Certificació de les línies de fibra òptica, millora dels temps de
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resposta a 12 i 36h, millora de les instal·lacions, estocatge de material i proposta per un
anàlisi de desenvolupament i millora del sistema.

Per aquest apartat es proposa una puntuació de 4,50 punts.

Elecnor Seguridad, S.L.
L’empresa presenta millores en les infraestructures interessants per l’aplicació en les
instal·lacions del Parlament: auditoria i proposta d’evolució del sistema, estudi de seguretat
i ciberseguretat de la xarxa i sistemes de protecció respecte de les aus.

Per aquest apartat es proposa una puntuació de 3,50 punts.

Inserty Instal·lacions, S.L.
L’empresa no presenta millores en les infraestructures.

Per aquest apartat es proposa una puntuació de 0,00 punts.

Ditec Comunicaciones, S.L.
L’empresa presenta millores en les infraestructures interessants per l’aplicació en les
instal·lacions del Parlament pel rendiment de la solució global ja que proposa canviar els
fuetons a format de FO OM4, canvi de cablejat coaxial per cablejat de format digital per
evolució futura, cablejat de xarxa TCP/IP CAT 6A. Per millores en la seguretat de la solució
ofereix la implementació de canvis en els nivells de protecció d’accés i protocols de seguretat
i funcionalitat. Per millores de l’entorn digital proposa la migració progressiva al nou entorn
per xarxa IP.

Per aquest apartat es proposa una puntuació de 5,00 punts.

UTE Clece-Clece Seguridad
L’empresa presenta millores en les infraestructures molt interessants pel Parlament: sistema
de reconeixement de matrícules autònom amb dues càmeres, l’aportació d’un un monitor de
55” i la creació d’un estoc de seguretat d’elements considerats crítics. Aquests darrer punt
es facturaria en cas d’utilització.

Se li atorga la màxima puntuació i per aquest apartat es proposa una puntuació de 7,00
punts.
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En resum, la puntuació que es proposa per les millores en infraestructures per a cada
empresa licitadora és la següent:
Empresa licitadora

Puntuació
(sobre 7 punts)

Catalana de Seguretat i Comunicacions, S.L.

6,00 punts

Control d’Accés i Temps Balear, S.L.

4,50 punts

Elecnor Seguridad, S.L.

3,50 punts

Inserty Instal·lacions S.L.

0,00 punts

Ditec Comunicaciones, S.L.

5,00 punts

UTE Clece-Clece Seguridad

7,00 punts

«4.2.2. Es valoren, de 0 a 3 punts, les millores en l’àmbit energètic i ambiental. Es valoren les
mesures de gestió ambiental encaminades a aconseguir una eficiència energètica més gran de les
instal·lacions, amb la definició dels procediments i mètodes ecològics degudament integrats en el
pla de manteniment, l’anàlisi de paràmetres d’instal·lacions existents i el detall de l’estudi econòmic
de cada actuació proposada.»

Catalana de seguretat i comunicacions S.L.
Pel que fa a l’àmbit energètic, es valora la política de no usar paper.

Per aquest apartat es proposa una puntuació de 0,50 punts.

Control d’accés i Temps Balear, S.L.
Pel que fa a l’àmbit energètic i mediambiental, es valora positivament l’actuació que proposa
per la il·luminació o fatiga visual a la cambra de control de càmeres. No es valora l’elevador
elèctric atès que ha estat valorat en altres apartats.

Per aquest apartat es proposa una puntuació de 1,00 punts.

Elecnor Seguridad, S.L.
Pel que fa a l’àmbit energètic i mediambiental, es valora positivament l’ús de productes
biodegradables i ecològics en les actuacions de manteniment.

Per aquest apartat es proposa una puntuació de 0,50 punts.
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Inserty Instal·lacions S.L.
Pel que fa a l’àmbit energètic i mediambiental, es valora positivament l’aplicació de la política
mediambiental de l’empresa, tot i que es generalista i no l’adapta al servei.

Per aquest apartat es proposa una puntuació de 1,00 punts.

Ditec Comunicaciones, S.L.
L’empresa substituirà monitors i fonts d’alimentació per a que compleixin normativa Energy
star i proposa dur a terme i adoptar mesures i accions que concreta tant per l’activitat de
manteniment com envers els sistemes de TVCC.

Per aquest apartat es proposa una puntuació de 2,00 punts.

UTE Clece-Clece Seguridad
L’empresa proposa la instal·lació de plaques solars a tres càmeres i addicionalment fa
propostes informatives relatives a actuacions futures que es podrien tenir en compte en cas
de canvis en l’equipament.

Per aquest apartat es proposa una puntuació de 2,00 punts.

En resum, la puntuació que es proposa per les millores en l’àmbit energètic i ambiental per
a cada empresa licitadora és la següent:
Empresa licitadora

Puntuació
(sobre 3 punts)

Catalana de Seguretat i Comunicacions, S.L.

0,50 punts

Control d’accés i Temps Balear, S.L.

1,00 punts

Elecnor Seguridad, S.L.

0,50 punts

Inserty Instal·lacions S.L.

1,00 punts

Ditec Comunicaciones, S.L.

2,00 punts

UTE Clece-Clece Seguridad

2,00 punts

Finalment, la puntuació total que es proposa pels serveis addicionals i millores proposades
per a cada empresa licitadora és la següent:
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Puntuació

Empresa licitadora

(sobre 10 punts)

Catalana de Seguretat i Comunicacions, S.L.

6,50 punts

Control d’accés i Temps Balear, S.L.

5,50 punts

Elecnor Seguridad, S.L.

4,00 punts

Inserty Instal·lacions, S.L.

1,00 punts

Ditec Comunicaciones, S.L.

7,00 punts

UTE Clece-Clece Seguridad

9,00 punts

CONCLUSIÓ:
La puntuació global que es proposa per a cada empresa licitadora és la següent:
Puntuació

Empresa licitadora

(sobre 25 punts)

Catalana de Seguretat i Comunicacions, S.L.

15,00 punts

Control d’accés i Temps Balear, S.L.

14,00 punts

Elecnor Seguridad, S.L.

13,00 punts

Inserty Instal·lacions S.L.

9,25 punts

Ditec Comunicaciones, S.L

17,50 punts

UTE Clece-Clece Seguridad

16,50 punts

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2020

Blai Lliso i Garcia
Responsable d’instal·lacions
Equipaments i Seguretat

i

de

climatització

del

Departament

d’Infraestructures,

(Aquest document és una còpia idèntica de l’original signat)
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ANNEX: PUNTUACIÓ GLOBAL OBTINGUDA PER LES PROPOSTES FETES PER
LES EMPRESES LICITADORES
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