INFORME JUSTITICATIU PER AL SUBMINISTRAMENT DE DOS TUBS D‘ONES
PROGRESSIVES, UN RECEPTOR – PROCESSADOR I UN TR-LIMITER PER A LA XARXA
DE RADARS METEOROLÒGICS PER L’ANY 2020
Correspon al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) pronosticar, vigilar i fer el seguiment de les
situacions meteorològiques de risc, coordinadament amb el Centre d’Emergències de Catalunya
(Llei 15/2001, de 14 de novembre, de Meteorologia). Amb aquesta finalitat principal, l’SMC disposa
d'una Xarxa de Radars Meteorològics (d’ara endavant, l’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), a la qual pertany la XRAD.
La XRAD està formada per quatre radars meteorològics ubicats estratègicament en diferents indrets
del país (Taula 1), de manera que permeten una bona cobertura per a la realització de la vigilància
meteorològica. A més a més, aquesta Xarxa ha estat dissenyada per proporcionar estimacions
quantitatives de pluja amb prou qualitat per al seu ús meteorològic i hidrològic, cobrint la pràctica
totalitat del territori.
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

Per tal de garantir un funcionament correcte i continuat dels equips que conformen els radars
meteorològics de l’XRAD, l’SMC disposa d’un conjunt de peces de recanvi en estoc per utilitzar en
cas d’avaria amb l’objectiu de minimitzar el temps sense servei de qualsevol dels radars en cas d’un
funcionament irregular o de parada sobtada.
L’SMC gestiona el conjunt de recanvis disponibles de l’XRAD amb ajuda tècnica de l’empresa de
manteniment encarregada de garantir el seu funcionament. A finals del 2019, juntament amb el
personal responsable, s’ha revisat l’estoc de recanvis disponibles i s’ha elaborat una llista
d’elements necessaris seguint els següents criteris: disposar, com a mínim, d’un recanvi per cada
element fungible o que presenta desgast i considerar el temps de vida útil per aquells elements
fungibles o crítics, el temps de subministrament dels quals és massa llarg. A més a més, s’han
dimensionat les necessitats en funció del nombre de radars i l’estat actual de la Xarxa.

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 2019 i 2020.
Es proposa iniciar un procediment obert per a l’adquisició d’equips i sensors destinats a la XEMA,
gestionada pel Servei Meteorològic de Catalunya, per un total de DOS-CENTS VINT-I-VUIT MIL
SET-CENTS DISSET euros (228.717 €) (sense IVA).
Aquest pressupost es desglossa, per a cada lot, de la següent manera:

LOT 1

Tubs d’ones progressives Teledyne MEC-3094A
Descripció

Quantitat

Preu Unitari

TWT Applied banda C

2

54.113 €
108.226 €

TOTAL

LOT 2

Receptor-processador model RVP900TM de VAISALA
Descripció

Quantitat

Preu Unitari

Receptor-processador model RVP900TM de VAISALA

1

102.091 €
102.091 €

TOTAL

LOT 3

Protector de microones del receptor (TR-Limiter)
Descripció

Quantitat

Preu Unitari

TR-Limiter model VDC-1659 del fabricant CPI o de
equivalent

1

18.400 €

TOTAL

18.400 €

1. LLOC, TERMINI DE LLIURAMENT I CONDICIONS
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.
Els components hauran d’estar degudament documentats, incloent-hi les especificacions tècniques
i/o els requeriments del fabricant, la data de fabricació, així com amb el test d’acceptació de fàbrica.
Cada component inclourà una còpia d’aquesta documentació.
Per altra banda, l’SMC haurà de fer la recepció corresponent, certificant que es compleixen les
especificacions de fàbrica del component. Així doncs, l’SMC pot efectuar els tests necessaris per a
realitzar correctament aquesta certificació, que consistiran a fer una prova de funcionament a una
de les instal·lacions dels radars meteorològics i que durarà, com a mínim, 48 hores (24 h per a la
posada a punt, i 24 h de funcionament vàlid). Aquesta prova s’efectuarà dins del període de garantia
corresponent per cada unitat.
Si no es compleixen totes les prestacions, l’SMC considerarà que el material subministrat no és
vàlid a tots els efectes.

LOT 2
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 14 setmanes des de la signatura del contracte.
LOT 3
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 30 setmanes des de la signatura del contracte.

2. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES
•

Les empreses licitadores han de presentar les seves ofertes per preus unitaris (incloent-hi el
cost del cablejat, en el cas que aquest s’indiqui, dins del preu unitari, no per separat).
•

Cada licitador podrà presentar la seva oferta pel nombre de lots que cregui oportú, no sent
necessari que es presenti pel total dels lots descrits en el punt 2 del Plec de Prescripcions
Tècniques.

3. GARANTIA
LOT 1
La garantia mínima per cada element lliurat serà la pròpia de la dels Tubs d'Ones Progressives,
que és l’especificada pel fabricant.
LOT 2
La garantia mínima per cada element lliurat serà de com a mínim 1 any, o, en el cas que sigui
major, la pròpia que especifiqui el fabricant.
LOT 3
La garantia mínima per cada element lliurat serà de com a mínim 1 any, o, en el cas que sigui
major, la pròpia que especifiqui el fabricant.
4. DOCUMENTACIÓ
Les empreses licitadores hauran d’incloure en les ofertes la descripció completa del material a
subministrar (element, model, fabricant i garantia).
Pel que fa a l’entrega, els equips o components d’aquest contracte han d’estar degudament
documentats, incloent-hi les especificacions tècniques i/o els requeriments del fabricant, la data de
fabricació, la informació de garantia, així com amb el test d’acceptació de fàbrica si aquest fos
necessari. L’empresa adjudicatària inclourà en l’entrega a l’SMC tant la documentació original com
una còpia en format paper i una altra en format digital.

5. PENALITZACIONS
Segons l’article 192 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i
considerant que el funcionament de la XRAD pot estar condicionada per la recepció dels elements
d’aquests dels tres lots dins del termini establert, es preveu una penalització de 2.000 euros si el
lliurament es fa fora de la data d’entrega màxima, aplicant un recàrrec de 62.5 euros per dia de
demora des de la citada data, fins a un màxim total de penalització de 4.000 euros.

6. PAGAMENT
LOT 1
El pagament es realitzarà de la següent manera:
-

Un 30% quan s’adjudiqui el contracte.

-

Un 70% contra la presentació de la factura corresponent i prèvia certificació del Servei
Meteorològic de Catalunya.

LOT 2

El pagament es realitzarà en un únic pagament contra la presentació de la factura corresponent i
prèvia certificació de l’SMC.

LOT 3
El pagament es realitzarà contra la presentació de la factura corresponent i prèvia certificació del
Servei Meteorològic de Catalunya.
7. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
LOT 1
Els criteris d'adjudicació seran els següents:
A) Preu

70%

B) Garantia

20%

C) Termini de lliurament

10%

A. 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.

B. 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.

C. Termini de lliurament
La puntuació màxima del termini de lliurament 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

10%

A. 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.

B. 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.

C. Termini de lliurament
La puntuació màxima del termini de lliurament serà de 10 punts.
El termini de lliurament serà com a màxim de 14 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 3

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

70%

B) Garantia

20%

C) Termini de lliurament

10%

A. 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.

B. 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.

C. Termini de lliurament
La puntuació màxima del termini de lliurament serà de 10 punts.
El termini de lliurament serà com a màxim de 30 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.

Vistiplau,

Cap de l’Àrea de Sistemes
d’Observació Meteorològica

Director del Servei Meteorològic
de Catalunya

9. Annex
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES: Vaisala Sigmet Digital Receiver and Signal Processor
RVP900TM de VAISALA
A continuació es descriuen les característiques generals bàsiques del conjunt RVP900TM. Per més
detall, veure l’apartat de documentació tècnica.
IF Digital Receiver
FIVE IF INPUTS
- IF Range: 5-120MHz
- Saturation Level: +8.0dBm @ 50
- Dynamic Range: (dependent on matched filter) 90 to 105dB
- Optional wide dynamic range mode: >120dB
- A/D Resolution: 16bits
- Sampling Rate: 50-100MHz
- Master Clock jitter: <1.0picosec
- Multiply/accumulate cycles per second:(5X greater than RVP8/IFD) 38.4
billion Hz.
- Pulse Repetition Frequency: 50Hz to 20KHz
- Impulse Response: 3024 FIR taps (Up to 80 microseconds)
- Minimum Range Resolution: 15 meters (accuracy of ±1.5m)
- Maximum Range: 1024 km
- Maximum number of range bins: 4200
PHASE STABILITY
- Klystron: Better than 0.1 degrees
- Magnetron (for 1.0 microsecond pulse):

Better than 0.5 degrees

IF WAVEFORM GENERATOR
- Range 5-65 MHz
- Two 16-bit TxDAC outputs
- >65 dB SNR
- +13dBm @ 50
- Range 5-105 MHz
- TxDDS output
- >65 dB SNR
- +13dBm @ 50
MISCELLANEOUS I/O
- RS-422 20 Differential Line Pairs
- TTL/CMOS Lines 20 open-ended lines
- Analog input 6 differential pairs ±10V
Signal Processor
- Processing Modes: PPP, DFT with GMAPTM, Random Phase 2nd trip
filtering/recovery
- Data Outputs (8 or 16 bit): Z, V, W, SQI, ZDR, LDR, RHOHV, PHIDP, and
KDP, I/Q, Doppler Power Spectrum
- Dual Polarization: Alternating, Simultaneous, H-Only
- Azimuth Averaging: 2 to 1024 Pulses
- Dual PRF: Velocity De-aliasing 2:3, 3:4, or 4:5 for 2X, 3X, or 4X dealiasing

- Clutter Filters: IIR, Fixed and Adaptive Width GMAPTM >60dB rejection
Physical and Environmental
INPUT POWER
- Digital Receiver: 85-264 VAC 50/60 Hz or 12-36 VDC
- Signal Processor: 100-240V, 50-60Hz
ENVIRONMENTAL
- Digital Receiver: (non-condensing) R.H.-40C°,-50 C°; operating, 0-95%
- Signal Processor: (non-condensing) R.H.10C°-35C°; operating, 8-90%
RELIABILITY
- Digital Receiver: >50,000 Hours MTBF (at 25 C°), < 1 hour MTTR

