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Informe proposta requeriment documentació oferta més avantatjosa contracte xarxa RESCAT
Interessats

B65135410 Zenon Digital Radio, SL
Expedient / Tràmit

26787-Contractació (servei, subm, obra s.proj. negociat sense publicitat)

FRANCESC
FERNÁNDEZ
D’ESPARREGUERA

FERRAN,

SECRETARI

DE

L’AJUNTAMENT

CERTIFICO: Que Eduard Rivas Mateo , alcalde de l’Ajuntament d’Esparreguera ha dictat en
data 10 de desembre de 2015 el Decret núm. 2793/15, que diu textualment:
Identificació de l’expedient
Contracte de subministrament, mitjançant arrendament, d’equips de radio transmissió
digitals per operar en la xarxa rescat d’emergències pel servei de la policia local, núm.
expedient 14.02.53
Fets
1. El 21 d’octubre de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de contractació i
els plecs de clàusules administratives particular i de prescripcions tècniques reguladores
del contracte de subministrament, mitjançant arrendament, d’equips de radio transmissió
digitals per operar en la xarxa rescat d’emergències pel servei de la policia local,
mitjançant procediment negociat sense publicitat.
2. El 26 d’octubre de 2015 s’expedeixen les invitacions dirigides a les empreses a
continuació indicades, als efectes de convidar-les a participar en la licitació d’aquest
contracte:
•
•
•

TRADESEGUR, SA
DEXTRON Ingenieria de la Telecomunicació, SA
ZENON Digital Radio

R.S.6918
R.S.6920
R.S.6921

3. El 19 de novembre de 2015 va concloure el termini de presentació de proposicions,
havent-se presentat les següents:
PROPOSTA
1

EMPRESA
Zenon Digital Ràdio, SL

NIF
B-65135410
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4. El 24 de novembre de de 2015 es procedeix a l’obertura de les propostes presentades.
5. El 30 de novembre de 2015 l’Inspector en Cap de la Policia Local emet informe en el
qual es procedeix a la puntuació dels criteris de valoració de la única proposta
presentada a la licitació del contracte de subministrament, mitjançant arrendament,
d’equips de radio transmissió digitals per operar en la xarxa rescat d’emergències pel
servei de la policia local. El mateix document estableix que l’oferta presentada s’ajusta al
plec de prescripcions tècniques.
Fonaments de Dret
1.

Article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

2.

Clàusules 1.11), 1.17) i 1.18) del plec de d’administratives particulars del contracte de
subministrament, mitjançant arrendament, d’equips de radio transmissió digitals per
operar en la xarxa rescat d’emergències pel servei de la policia local.

3.

L’Alcalde President és l’òrgan competent per a adoptar els acords corresponents a
contractacions quan el seu import no sigui superior el 10% dels recursos ordinaris del
Pressupost, ni en qualsevol cas, els sis milions d’euros, incloses les de caràcter
plurianual, quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import
acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat - referit als
recurs del pressupost del primer exercici ni la indicada quantia, segons estableix la
disposició addicional segona del TRLCSP, i el corresponent tràmit no hagin estat objecte
de delegació a favor d’un altre òrgan municipal.

RESOLUCIÓ,
Primer: PROCEDIR a la valoració dels aspectes econòmics i tècnics objecte de negociació
de la única proposta admesa a la licitació del contracte de de subministrament, mitjançant
arrendament, d’equips de radio transmissió digitals per operar en la xarxa rescat
d’emergències pel servei de la policia local, d’acord amb el següent:

Criteri

Puntuació
màxima

Puntuació
proposta núm.1

Oferta
econòmica
Assegurança
Canvi
pneumàtics
Millores

6,00
2,00

6,00
1,50

1,00
1,00

1,00
0,50

TOTAL

10,00

9,00

Segon: REQUERIR a Zenon Digital Ràdio, SL, NIF B-65135410, únic licitador que ha
concorregut a la licitació del contracte de subministrament, mitjançant arrendament, d’equips
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de radio transmissió digitals per operar en la xarxa rescat d’emergències pel servei de la
policia local, perquè en el termini dels deu dies hàbils següents a la notificació d’aquest
acord procedeixi a la presentació de la següent documentació (mitjançant originals o còpies
compulsades) i a la realització dels tràmits a continuació indicats:
a) Escriptura de constitució i aquella en què consti el darrer objecte social vigent,
DNI i escriptura de nomenament del seu representat
b) Certificats acreditatius de trobar-se al corrent amb el compliment de les
obligacions tributàries amb l’Agència Tributària estatal, hisenda municipal i
Seguretat Social.
c) Documents acreditatius de la solvència econòmica i financera i professional i
tècnica, així com la documentació que acrediti la disposició dels mitjans que es
va comprometre a adscriu al contracte, si s’escau.
d) Constitució de garantia definitiva per import de 977,63 € (nou-cents setanta-set
euros amb seixanta-tres cèntims), quantitat corresponent al 5% del preu
d’adjudicació, fixat en 19.552,51 € (dinou mil cinc-cents cinquanta-dos euros amb
cinquanta-un cèntims).
L’esmentada garantia s’haurà de dipositar a la Tresoreria municipal en horari de
8:00 a 10:00 hores de dilluns a divendres, i en cas que es presenti mitjançant
aval bancari, per a la seva constitució, haurà d’estar bastantejat.
Tercer: NOTIFICAR aquests acords a les mercantils interessades; comunicar-lo a la Policia i
a la Tresoreria municipal.

I perquè consti als efectes escaients, lliuro aquesta certificació, d’ordre i amb el vist-i-plau de
l´alcalde, a Esparreguera, el dia 11 de desembre de 2015.
Vist i plau,
L´alcalde,
Eduard Rivas Mateo

El secretari,
Francesc Fernández Ferran
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