R/N: IT/CP00037 IT-2022-28

Obertura del sobre C
Expedient

IT-2022-28

Modalitat

Núm. de lots

2 lots

Unitat
promotora

Subdirecció General d'Administració i Serveis

Procediment

Obert

Objecte

Subministrament de 850 cascos modulars i kits de comunicació, així com la seva
instal·lació en el casc per a la Direcció General de la Policia (DGP).

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

573.000,00

Valor estimat

Nº lot

1

2

Subministraments

IVA €

Import amb IVA €

120.330,00

1.146.000,00

Termini d'execució

Contracte Públic

-

693.330,00
-

Fins el 31 de desembre de 2022

Descripció

Import
base €

IVA €

Import
total €

Valor
Termini
estimat € lliurament

Subministrament de 600 cascos
modulars logotipats, equipats amb
sistemes de comunicació, per
438.000,00 91.980,00 529.980,00 876.000,00 120 Dies
dotar agents que circulen
preferentment en vies
interurbanes.
Subministrament de 250 cascos
modulars logotipats, equipats amb
135.000,00 28.350,00 163.350,00 270.000,00 120 Dies
sistemes de comunicació, per
dotar agents que circulen
preferentment per vies urbanes.

Identificació de la sessió
Data: 24 de febrer de 2022
Horari: 10:00
Lloc: Mitjançant eines telemàtiques
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Assistents
Càrrec Mesa
President

Nom
Francesc Xavier Font Roa

Secretària
Vocal en
representació d'Intervenció /
Control Intern
Vocal en representació
d'Assessoria Jurídica
Vocals en representació de la
Unitat Promotora.

Mónica Olmos Castiella
Consol Serrano Rodríguez

Encarna Garcia Rosado
Isabel Gay Colldeforns

Càrrec Persona
Cap del Servei de Contractació
i Patrimoni
Cap de Secció de Contractació
Supervisora de Comptabilitat i
Control
Advocada de la Generalitat
Tècnica superior

Desenvolupament de la sessió
Mitjançant eines digitals, es constitueix la Mesa de Contractació, integrada pels membres abans
esmentats, d'acord amb allò que estableix el Plec de clàusules administratives particulars que regeix
aquest contracte per tal d'obrir el sobre C d'aquesta licitació que conté l’oferta econòmica així com els
criteris de valoració objectiva.
Les empreses presentades a la licitació varen ser, d'acord amb el certificat emès per l'eina Sobre Digital,
de 13 d’octubre de 2021, que s'incorpora al gestor electrònic d'expedients de contractació:
Nom o raó social
MOTOCARD BIKE, S.L.
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL
ITURRI S.A Y CLOSA SEBASTIA SL DPG UTE A
CONSTITUIR LEY 18/1982

CIF
B61643540
B63181440

LOTS
1i2
1i2

Pendent de conformar

1i2

Han assistit representants de les següents empreses licitadores:
Iturri, SA y Closa Sebastià, SL
DGP UTE a constituir Ley 18/1982
Adtel Sistemas de
Telecomunicación, SL
Motocard Bike, SL (Motorcard)
1. El president informa a la Mesa que, en data 17 de febrer de 2022, el Cap de la Divisió Tècnica de
Planificació de la Seguretat signa l’informe de valoració de les mostres entregades al sobre B d’aquesta
licitació, les puntuacions dels quals es mostren a continuació:
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Lot 1: 600 CASCOS PER AGENTS QUE CIRCULEN PREFERENTMENT EN VIES INTERURBANES.
Empreses licitadores

Valoració sobre B

Valoració definitiva

Iturri, SA y Closa Sebastià, SL DGP UTE a
constituir Ley 18/1982

22,54

25,02

Adtel Sistemas de Telecomunicación,
SL

27,03

30,00

22,59

25,07

Motocard Bike, SL

Lot 2: 250 CASCOS PER AGENTS QUE CIRCULEN PREFERENTMENT PER VIES
URBANES.
Empreses licitadores

Valoració sobre B

Iturri, SA y Closa Sebastià, SL
DGP UTE a constituir Ley 18/1982
Adtel Sistemas de
Telecomunicación, SL
Motocard Bike, SL

Valoració definitiva

7,09

7,90

8,89

9,91

8,97

10,00

2. Seguidament, es procedeix a l’obertura dels sobres B que contenen l’oferta econòmica així com les
millores i les fitxes tècniques.
Les ofertes queden reflectides a la següent taula:
LOT 1 : 600 CASCOS PER AGENTS QUE CIRCULEN PREFERENTMENT EN VIES
INTERURBANES.

Oferta econòmica

Import màxim de licitació sense
IVA

Import ofert sense IVA

Import
TOTAL

IVA

438.000,00 €
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN S.L.

339.420,15 €

71.278,23 € 410.698,38 €

ITURRI, S.A - CLOSA SEBASTIA S.L.

276.972,00 €

58.164,12 € 335.136,12 €

MOTOCARD BIKE SL

294.000,00 €

61.740,00 € 355.740,00 €

A títol informatiu:

ADTEL SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIÓ
N S.L.

ITURRI, S.A CLOSA SEBASTIA
S.L.

MOTOCARD BIKE SL

514,97 €

461,62 €

269,00 €

197,55 €

196,00 €

45,00 €

25,00 €

Preu unitari del casc (IVA exclòs)
Preu unitari del kit de
comunicació (IVA exclòs)
Preu unitari de la instal·lació del
kit de comunicació
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Millores del casc
Ampliació de la garantia per sobre del mínim
Peces de recanvi:
S'ofereix un sistema de bloqueig de la
mentonera d’alta seguretat, fabricat en acer
inoxidable
La fabricació del casc s’ha fet amb barreja de
fibres de vidre i orgàniques
S'ofereix teixit de l’encoixinat fabricat amb
teixit 100% polièster hexacanal certificat
oeko-tex 100

ADTEL SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIÓN
S.L.
5*
200

Sistema de fixació complementari que
subjecte la barbellera a la part posterior. 9.
Sistema antiroll off System (AROS)
Millores dels kits de comunicació
Durada de la bateria interna amb el kit amb
el bluetooth sempre connectat
*
**
***

ITURRI, S.A CLOSA
MOTOCARD BIKE SL
SEBASTIA S.L.
5 anys
3 anys/5 anys**
50
0

SÍ

no

NO***

SÍ

no

SI

NO

si

NO

SÍ

si

NO

168

14 hores

més de 10 hores

La garantia exclou manipulació i/o mal ús de l’equip, desgast de la bateria
del kit de comunicacions i aquells casos en què el casc rebi un impacte
3 anys des de la data de compra o 5 anys des de la fabricació (DocGarantia)
intern integrat en el mecanisme. No hacer inox

LOT 2: 250 CASCOS PER AGENTS QUE CIRCULEN PREFERENTMENT PER VIES URBANES.

Oferta econòmica

Import màxim de licitació sense
IVA

Import ofert sense IVA

IVA

Import
TOTAL

135.000,00 €
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN S.L.

125.148,99 €

26.281,29 € 151.430,27 €

ITURRI, S.A - CLOSA SEBASTIA S.L.

108.655,00 €

22.817,55 € 131.472,55 €

MOTOCARD BIKE SL

122.500,00 €

25.725,00 € 148.225,00 €
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A títol informatiu:
Preu unitari del casc (IVA exclòs)
Preu unitari del kit de comunicació (IVA exclòs)
Preu unitari de la instal·lació del kit de
comunicació

Millores del casc
Ampliació de la garantia per sobre del mínim
Peces de recanvi:
S'ofereix un sistema de bloqueig de la
mentonera d’alta seguretat, fabricat en acer
inoxidable
La fabricació del casc s’ha fet amb barreja de
fibres de vidre i orgàniques
S'ofereix teixit de l’encoixinat fabricat amb teixit
100% polièster hexacanal certificat oeko-tex 100
Sistema de fixació complementari que subjecte
la barbellera a la part posterior. 9. Sistema
antiroll off System (AROS)
Millores dels kits de comunicació
Durada de la bateria interna amb el kit amb el
bluetooth sempre connectat

*
**

ADTEL SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIÓ
N S.L.

ITURRI, S.A CLOSA SEBASTIA
S.L.

MOTOCARD
BIKE SL

457,14 €
114,29 €

434,62 €
197,55 €

269,00 €
196,00 €

45,00 €

25,00 €

10,00 €

ADTEL SISTEMAS DE
ITURRI, S.A MOTOCARD
TELECOMUNICACIÓN CLOSA SEBASTIA
BIKE SL
S.L.
S.L.
5*
5 anys
3anys/5 anys**
200
50
0
SÍ

no

NO

SÍ

no

SI

NO

si

NO

SÍ

si

NO

168

14 hores

més de 10
hores

La garantia exclou manipulació i/o mal ús de l’equip, desgast de la bateria
del kit de comunicacions i aquells casos en què el casc rebi un impacte
3 anys des de la data de compra o 5 anys des de la fabricació (DocGarantia)

3. Un cop oberts els sobres C, el president obre un torn de preguntes en el qual alguns dels
representants prenen paraula per exposar les següents qüestions:
La representant de Motorcard manifesta que no li quadra el preu total ofert per Iturri, SA y Closa
Sebastià, SL DGP UTE i per ADTEL amb els preus unitaris indicats a títol informatiu.
El President li respon que el que es valora i és vinculant és l’oferta econòmica total.
També la representant de Motorcard demana si es pot comprovar amb la memòria de ADTEL que la
durada de la bateria sigui 168 hores, tal com s’indica al model d’oferta. El representant d’ADTEL, per
al·lusions, ho confirma: a la memòria tècnica apareix “temps d’espera: 7 dies” que multiplicat per 24
hores, són 168 hores. Al seu torn, la representant de Motorcard manifesta i vol que consti en acta que
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ells havien interpretat aquest paràmetre com a bateria en conversa i no amb wifi i en espera. El
representant d’ Iturri, SA manifesta el mateix.
En relació amb aquestes manifestacions, el President respon que la unitat tècnica promotora del
contracte valorarà, des del punt de vista del que es demanava.
Seguidament, la representant de Motorcard manifesta que, en quant a les peces de recanvi que es
podien oferir com a millora, ells van oferir zero perquè van interpretar que es demanava si el casc portava
peces de recanvi i, en aquest cas, la resposta era que no. També manifesten que no saben si la resta
d’empreses han presentat les peces de recanvi que hi ha al mercat.
Sobre aquesta qüestió, ADTEL manifesta que ells han ofert 200 peces que podrien canviar (200 recanvis
d’una peça) i Closa Sebastià que ells han ofert 50 peces perquè són totes les peces que ells podrien
canviar també (50 recanvis).
D’acord amb aquestes qüestions derivades de la interpretació i donat el caire tècnic que se’n deriva, el
President de la Mesa sol·licita que les empreses que considerin que han fet una interpretació diferent,
facin i enviïn un petit escrit d’aclariments on manifestin que és el que estan oferint sobre el supòsit
interpretatiu amb el qual han realitzat la oferta per a que la Unitat Tècnica pugui valorar aquestes de
forma adient, sempre, sense modificar l’oferta.
4. El president fa entrega de la documentació a la Unitat Tècnica a fi que puguin emetre una valoració.
5. El president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta i s’annexa el certificat
d’obertura emès per l’eina de Sobre digital.

La secretària

Vist i plau
El president

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del Consorci AOC.
La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes
administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic".
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