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PREFECTURA DE LA GUÀRDIA URBANA
CONTRACTACIÓ
JORDI VOLTAS FRANCISCO
PETICIÓ D'ADQUISICIÓ DE CARREGADORS I EMISSORES PORTÀTILS DE TECNOLOGIA TETRA
PER A LA GUÀRDIA URBANA, QUE PUGUIN OPERAR EN AL XARXA RESCAT, AIXÍ COM EL SEU
MANTENIMENT

DATA:
21/03/2019
EXPEDIENT: 37247/2018
TEXT:
Atès que en data 26 de maig de 2014, la Junta de Govern va aprovar la signatura del
conveni per a la adhesió de l'Ajuntament de Reus a la Xarxa RESCAT de
radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya, el qual es va signar en data
25 de maig de 2015 entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Reus.
Amb motiu que en data 10/05/2017 es va signar el conveni pel qual el Departament
d’Interior cedia durant 12 mesos a partir de la data de signatura d’aquest acord, el següent
material:
- 85 emissores portàtils (cadascuna amb funda, antena, cranc, 2 bateries, microaltaveu o
mans lliures i posició de carrega corresponent) i 2 emissores fixes amb els elements
necessaris per la seva instal·lació.
Considerant que des de que la Guàrdia Urbana de Reus va començar a operar amb les
emissores de la Xarxa RESCAT va aconseguir una millora considerable en les prestacions
de les comunicacions via ràdio, i especialment en la seguretat de les comunicacions que
no poden ser escoltades per qualsevol persona aliena a la xarxa, l'Ajuntament de Reus va
aprovar dotar i tramitar la licitació per a l'adquisició d'un sistema integrat de comunicacions
basat en tecnologia TETRA per a la Guàrdia Urbana, mitjançant emissores que puguin
operar en la xarxa RESCAT, així com el seu manteniment, per un import IVA inclòs, de
123.999,99 € per a la adquisició dels equips, i 23.015,01 € en concepte de
manteniment dels equips durant 4 anys.
Atès que en data 10/05/2018 va finalitzar el termini de la cessió temporal d'equips de la
xarxa RESCAT, i que la Guàrdia Urbana estava a punt de rebre el material objecte de la
licitació esmentada, la Generalitat de Catalunya va decidir prorrogar parcialment (66
portàtils i 2 emissores base amb els seus complements), la cessió dels equips per un
període de 6 mesos.
Atès que fruit de la licitació esmentada l'Ajuntament de Reus va adquirir el material que es
relaciona a continuació:
85 Terminals portàtils model STP9038 amb GPS activat, amb la resta de complements que
es detallen a continuació:
• 85 Llicències necessàries de programació activades.
• 185 bateries intel·ligents de màxima capacitat.
• 85 carregadors individuals de sobretaula de dues posicions per a portàtil i/o bateria capaços de carregar les bateries per separat o adossades en els seus equips. Els carregadors individuals encara que admetin la càrrega simultània d’un portàtil i una bateria es
consideren com 1 sola posició de càrrega.
• 1 carregador a paret o sobretaula per a 12 Bateries
• 185 antenes de GPS i TETRA.

•

•
•

•
•

170 fundes de cordura amb dispositiu d’extracció ràpida, amb ancoratges de seguretat
preparades per penjar el portàtil al cinturó mitjançant un “cranc” independent de la funda.
170 crancs de cinturó per penjar fàcilment el portàtil.
170 microaltaveus lleugers remots extensible amb penjador de solapa incorporat que
incloguin micròfon, altaveu, botó PTT i d’emergència, connector sortida d'àudio auxiliar
tipus jack de 2,5 o 3,5 mm i preferiblement algunes tecles programables.
20 kits de mans lliures per a portàtil tipus GSM (auriculars, micro i PTT).
5 carregadors ràpids de vehicle per portàtil estàndard.

20 Terminals mòbils per vehicle model SRG3900 amb GPS activat , amb doble capçal, en
versió de capçal de control remot de l'element radio, amb la seva configuració d'accessoris
i instal·lats, homologats i operatius en els seus automòbils.
2 Terminals mòbils/base fixa model SRG3900 amb GPS activat juntament amb el conjunt
d'instal·lació de sobretaula que haurà d'allotjar el terminal, font d'alimentació, bateria
d'emergència, altaveu i resta d'accessoris.
Software de gestió i geoposicionament
2 pantalles de monitorització geoposicionament i gestió
Atès que l'import d'adjudicació del contracte objecte de la licitació es va fer per un import
de 95.755,38 € en concepte de subministrament dels equips esmentats, i 17.774,80 €
(IVA inclòs), la qual cosa va suposar un estalvi de 28.244,61 € en concepte de
subministrament i 5.240,21 € en concepte de subministrament.
Per una millor optimització dels equips i materials complementari, des de la Guàrdia
Urbana es va assignar de forma personal a cada agent les emissores portàtils i els seus
equips complementaris, si bé el nombre d'equips portàtils adquirit (85) no permet lliurar
una emissora a cada agent.
Considerant que per poder dotar d'un equip portàtil a cada agent només faria falta adquirir
75 terminals portàtils amb els seus corresponents 75 carregadors individuals, els quals
haurien de ser plenament compatibles amb els equips i accessoris que la Guàrdia Urbana
de Reus te actualment, i que es poguessin configurar amb una interfície igual a la dels
equips que utilitza actualment, per tal d'homologar el funcionament del total dels equips
policials d'aquest cos.
Atès que la Guàrdia Urbana vol dotar d'una emissora portàtil individual, a cada agent, i
donat que fruit de l'estalvi en la licitació anterior i que el pressupost 2018 de la Guàrdia
Urbana en matèria d'inversions ens pot permetre la adquisició de nous equips per
completar el lliurament personalitzat d'emissores portàtils a cada agent del cos, US
DEMANO: que feu les gestions per contractar el subministrament i manteniment de 75
terminals portàtils basat en tecnologia TETRA que puguin operar en la xarxa RESCAT, amb
els seus corresponents 75 carregadors individuals, tots els quals han de ser compatibles
amb els equips i accessoris que la Guàrdia Urbana de Reus te actualment, segons els
requeriments que es descriuen al Plec de característiques tècniques que s’adjunta.

1. OBJECTE
L’objecte d’aquest contracte és el subministrament mitjançant compra de 75 terminals
portàtils basat en tecnologia TETRA que puguin operar en la xarxa RESCAT de la Generalitat de Catalunya, amb els seus corresponents 75 carregadors individuals, tots els quals han
de ser compatibles amb els equips i accessoris que la Guàrdia Urbana de Reus te actualment, i que es puguin configurar amb una interfície igual a la dels equips que utilitza actualment, en concret Terminals portàtils marca SEPURA model STP9038 amb GPS activat, per
tal d'homologar el funcionament del total dels equips policials d'aquest cos.
Les característiques de l’objecte figuren al plec de prescripcions tècniques que s’adjunta
com annex número 1.
CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics)
CPV: 32237000-3 Emisoras – receptores portátiles
CPV: 50333000-8 Servicios de mantenimiento de equipo de radiocomunicaciones
2. CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT
No s'han realitzat.
3. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Pedro Muñoz de la Paz (Sotsinspector de l'Àrea de Planificació de la Guàrdia Urbana de
Reus)
4. LOTS
No s'ha dividit en lots, ja que això podria comportar dificultats importants des del punt de
vista tècnic a l’hora de coordinar als diferents contractistes adjudicataris, en primer lloc per
haver-hi interralació de les configuracions entre els terminals i els carregadors, i en segon
lloc perquè difícilment podria fer el manteniment una empresa diferent de la que hagi estat adjudicatària del subministrament i atès que cada empresa farà la seva oferta econòmica basada amb els equips que subministra.
5. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'adjunta com a document annex a aquest
informe.
6. DURADA
Els terminis inicials previstos per a I'execució del subministrament i posada en funcionament dels equips es de 60 dies naturals a comptar des de la data de formalització del
contracte. Pel que fa al manteniment dels equips, la seva durada serà de 48 mesos a
comptar des de la data de l'acta de recepció.
7. TERMINI DE LLIURAMENT
El termini màxim de lliurament de les emissores i de tot el subministrament haurà de ser
de (60) dies naturals, a comptar des de la data de notificació de l’adjudicació del contracte. Aquest termini pot ser millorat pels licitadors. El lloc de recepció dels equips de transmissió serà el que designin els responsables de la Guàrdia Urbana.
La formació s'haurà de realitzar dins dels 15 dies següents des de la data de posta en
marxa.

9. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El pressupost base de licitació del contracte es de 51.478,01 €, el qual es desglossa de la
forma següent:
SUBMINISTRAMENT DELS EQUIPS
COSTOS DIRECTES
Materials

Unitats

Import

Total

Terminal portàtil amb GPS

75

369,85 €

27.738,75 €

Carregador per a terminal portàtil

75

46,84 €

3.513,00 €

TOTAL COSTOS DIRECTES SUBMINISTRAMENT

31.251,75 €

COSTOS INDIRECTES
Despeses generals (13 %)

4.062,73 €

Benefici industrial (6 %)

1.875,10 €

TOTAL IVA EXCLÒS

37.189,58 €

TOTAL IVA INCLÒS SUBMINISTRAMENT DELS EQUIPS

44.999,39 €

MANTENIMENT DELS EQUIPS
COSTOS DIRECTES
MANTENIMENT EQUIPS DURANT 48 MESOS
Materials

Unitats

Import

Cost mensual

Mesos

Total

Terminal portàtil amb GPS

75

1, 09 €

81,75 €

48

3.924,00 €

Carregador per a terminal portàtil

75

0,16 €

12,00 €

48

576,00 €

TOTAL COSTOS DIRECTES SUBMINISTRAMENT

4.500,00 €

COSTOS INDIRECTES
Despeses generals (13 %)

585,00 €

Benefici industrial (6 %)

270,00 €

TOTAL IVA EXCLÒS

5.355,00 €

TOTAL IVA INCLÒS MANTENIMENT DELS EQUIPS

6.479,55 €

RESUM TOTAL
Costos
directes
SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS
MANTENIMENT EQUIPS

Costos
indirectes

Benefici
Industrial

Total

31.251,75 €

4.062,73 €

1.875,10 €

37.189,58 €

4.500,00 €

585,00 €

270,00 €

5.355,00 €

Import total + IVA

42.544,58 €

Import total amb IVA (21%)

51.478,94 €

9. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El pressupost màxim de licitació del contracte i el valor estimat del contracte es de
42.544,58 € més l'IVA que li correspongui, el qual es desglossa de la forma següent:
Import + IVA
Subministrament d'equips

37.189,58 €

Manteniment dels equips durant 4 anys (48 mensualitats)

5.355,00 €

Import Total

42.544,58 €

Import Total amb el 21% IVA inclòs

51.478,94 €

Aquest pressupost pot ser millorat a la baixa pels licitadors. En cap cas s’admetrà una
oferta que superi el pressupost de licitació.
10. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
Es preveu per l’any 2019 una disponibilitat pressupostària màxima de 45.944,32 €
inclòs (37.970,51 € + IVA).

IVA

Per a la tramitació de l'expedient de contractació s'han fet les corresponents reserves de
crèdit a les partides que es relacionen a continuació, les quals s'adjunten:
Partida
10203 13200 629

Import amb IVA

Guàrdia Urbana-Altres Inversions

44.999,39 €

10203 13200 208 Guàrdia Urbana-Arrendament altre immobilitzat material

944,93 €
45.944,32 €

La despesa originada per aquest contracte anirà a càrrec del pressupost municipal, en el
qual existeixen els crèdits precisos per tal d’atendre les obligacions que assumeix
l’Ajuntament, i que deriven del compliment del contracte fins a la seva conclusió.
Aquest contracte comporta parcialment despeses de caràcter plurianual, d'acord amb el
següent detall:
Any

Concepte
Subministrament d'equips

Import sense IVA

Import amb IVA

37.189,58 €

44.999,39 €

780,93 €

944,93 € €

37.970,51 €

45.944,32 €

2020 Import manteniment 12 mensualitats

1.338,74 €

1.619,87 €

2021 Import manteniment 12 mensualitats

1.338,74 €

1.619,87 €

2022 Import manteniment 11 mensualitats

1.338,74 €

1.619,87 €

2019 Import manteniment 12 mensualitats

557,81 €

674,95 €

0,04 €

0,0466 €

42.544,58 €

51.478,94 €

2019 Manteniment dels equips (7 mensualitats)
Import subministrament + manteniment 1 mensualitat

Ajustament de decimals
Import Total

Atès que el present contracte comporta parcialment despeses de caràcter plurianual, la
seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
pressupost municipal.
11. REVISIÓ DEL PREUS
No hi ha revisió de preus.
12. PROCEDlMENT D'ADJUDICACIÓ
Obert no Harmonitzat
13. TRAMITACIÓ
Tramitació ordinària
14. CONTRACTE RESERVAT
No procedeix. L'objecte d'aquest contracte no està previst a la relació de serveis o
subministraments, detallada a l'Annex VI de la LCSP, als quals es refereix la disposició
addicional 4" de la mateixa Llei.
16. HABILITACIÓ PROFESSIONAL
No procedeix.
17. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
Per acreditar la Solvència tècnica o professional el licitador haurà de presentar:
•

Acreditar la realització de treballs del mateix tipus o naturalesa als que correspon l'objecte del contracte, mitjançant una relació de treballs efectuats pel licitador en el curs
dels tres últims anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon a
l'objecte del contracte, avalats per certificats de bona execució.
Els subministraments efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents que acreditin la prestació.
L'import acumulat d'aquests treballs, en l’any de major execució, haurà de ser igual o
superior a 29.781,20 €
�.

18 . SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
Per acreditar la solvència econòmica i financera, el licitador haurà d'acreditar:
Volum anual de negocis per import igual o superior a 63.816,87 € referit a l’any de major
volum de negocis dels 3 darrers anys conclosos.
El volum anual de negocis s’acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats
en el Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en aquest Registre, i en cas contrari, per
les dipositades en el registre oficial en el que hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals
no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant
els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

19. PENALITATS
En relació al Manteniment que s’han d’acomplir per als terminals i resta d’equipaments
objecte d’aquest contracte per treballar a la xarxa RESCAT i del termini màxim de
lliurament dels equips, cal considerar les penalitzacions següents:
El termini màxim de reparació serà de 5 dies laborables per a tots els elements, a comptar
des de que l’Oficina RESCAT avisa de l’avaria al servei tècnic del proveïdor fins que aquest
retorna el material reparat a l’Oficina RESCAT. En cas de no ser possible, s’haurà de
proporcionar un element de substitució per cobrir el temps addicional. Quan el termini de
reparació sigui entre 5 i 10 dies laborals serà falta lleu, entre 10 i 20 dies laborals falta
greu i més de 20 dies laborals falta greu.
En el cas que l'avaria sigui greu (com els terminals fixes en sala control GU) el termini
màxim de resolució en cas d'avaria normal no podrà ser superior a 2 dies laborals; quan el
termini de reparació sigui entre 2 i 3 dies laborals serà falta lleu, entre 3 i 5 dies laborals
falta greu i més de 5 dies laborals falta greu.
Quan l'avaria sigui crítica (per exemple no va el sistema de geoposicionament o gestió) el
temps de resolució no haurà de ser superior a 1 dia laboral; quan el termini de reparació
sigui entre 2 i 3 dies laborals serà falta greu i major de 3 dies laborals falta molt greu.
Així mateix, quan l’endarreriment del lliurament, instal·lació i configuració de tot
l'equipament i programari superi els 45 dies, es considerarà falta molt greu, sens perjudici
que pugui ser resolt per la corporació municipal per incompliment molt greu del contracte
en la seva posada en marxa, sense dret a cap tipus d’indemnització i sense perjudici de la
reclamació dels danys i perjudicis ocasionats per aquest endarreriment.
L'acumulació de 3 faltes lleus derivarà en una falta greu, 3 faltes greus en 1 falta molt
greu. El contracte de servei podrà quedar rescindit quan hi hagi l’acumulació de més de 3
faltes molt greus durant el contracte.
Aquestes penalitats s'imposaran per la següent quantia:
Els incompliments es penalitzaran, excepte per aquelles que tenen una penalitat
específica, de la manera següent:
-Els lleus, amb multa de 30,00 euros fins a 300,00 euros.
-Els greus, amb multa de 300,01 euros fins a 600,00 euros.
-Els molt greus, amb multa de 600,01 euros fins a 1.500,00 euros, sens perjudici
d’acordar també la resolució del contracte.
L'Ajuntament determinarà la penalitat adequada per a cada tipus d’incompliment, les quals
es graduaran d’acord amb els següents criteris:
• Intencionalitat.
• La pertorbació que pugui produir en el normal funcionament de l'Administració i en
general a l’interès públic.
• La reincidència en la comissió d’incompliments.
• La negligència, o actitud culposa de l’adjudicatari.
20. VARIANTS
No es preveuen en aquest contracte.

21. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
Les ofertes acceptades a licitació es valoraran, sempre que la documentació aparegui
correctament acreditada, d'acord amb els següents criteris, amb una puntuació màxima
total de 100 punts, la qual permetrà determinar l'oferta econòmicament més avantatjosa.
A) CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA 89 punts
B) CRITERIS DE VALORACIÓ PER JUDICI DE VALOR 11 punts
A. CRITERIS OBJECTIUS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (de 0 a 89 punts).
Les puntuacions d'aquests criteris s'obtindra aplicant en cada cas la fórmula lineal amb
factor de modulació:
Pv = [1 - ((Ov – Om)/IL) x ( l-M)] x P
Pv
P
Om
Ov
IL
M

= Puntuació de l'oferta a Valorar
= Puntuació màxima que es pot obtenir pel criteri econòmica
= Oferta millor
= Oferta que es Valora
= Import màxim de Licitació
= Factor de Modulació = 1

Les ofertes que no presentin cap millora obtindran 0 punts.
Els càlculs s'arrodoniran a dos decimals.
a) Millor oferta econòmica (0 a 89 punts)
1. Menor preu de subministrament dels equips de raditransmissió i els seus carregadors ……… fins a 75 punts
−
−

Terminals portàtils
__________ X 75 unitats _______________ euros
Carregadors individuals __________ X 75 unitats _______________ euros
Import total:

___________________ euros

2. Menor preu del cost mensual del manteniment durant 48 mesos dels equips
subministrats …………… fins a 10 punts
El preu mensual del manteniment dels equips subministrats i del software servidor,
client, pantalles de monitorització, les seves llicències, la seva instal·lació, les
actualitzacions i manteniment de tot el sistema de geolocalització, s’haurà de
desglossar de forma unitària per a cada equip. El preu total d'aquest manteniment, en
cap cas podrà ser superior a 111,56 € mensuals IVA no inclós.
•

Terminals portàtils

_________ € X 75 = ______ €/ mes

•

Carregadors individuals _________ € X 75 = ______€/ mes
Total

•

______ €/ mes

Total ___________ € mensuals X 48 mensualitats = ___________ euros

b) Menor termini de lliurament (0 a 4 punts)
La puntuació en aquest criteri s’atorgarà aplicant un criteri de proporcionalitat en dies

naturals exclusivament respecte de la proposició que ofereixi un menor termini de lliurament que no podrà ser superior a 60 dies naturals, a la qual s’atribuirà la màxima
puntuació és a dir, 4 punts, calculant la ponderació de les altres ofertes
B. CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR (de 0 a 11 punts)
Proposta tècnica, fins a onzea (11) punts:
Es valorarà l'oferta de millora en les característiques tècniques i ergonòmiques dels equips
terminals oferts atenent a les característiques que es preveu expressament en el plec de
prescripcions tècniques i es farà segons els següents subcriteris i puntuació:
Es valorarà fins a un màxim de 11 punts respecte de la qualitat i característiques tècniques
dels equips oferts, la qual es realitzarà valorant l'oferiment dels requeriments opcionals i
les millores que consten en el plec tècnic presentats pel licitador i segons les puntuacions
que s’especifiquen en el quadre següent:

Codi

CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT
JUDICIS DE VALOR

Fins a 11 punts
Fins a
10,00 punts

OTP

PROPOSTA TÈCNICA DELS TERMINALS PORTÀTILS

OTPC

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

OTPC1

Es valorarà que la protecció contra elements exteriors sigui IP67 o superior.

De 0 a 0,60

OTPC2

Es valorarà protecció en ambient salí en aigua i boira salina.

De 0 a 0,60

OTPC3

Es valorarà que el pes del terminal amb bateria sigui igual o inferior als 300
grams

De 0 a 0,60

OTPC4

Es valorarà que la trucada d'emergència permeti l'activació automàtica del
mode de transmissió sense pulsació de PTT durant un temps programable.

De 0 a 0,60

OTPC5

Es valorarà que tingui la possibilitat de generar diferents nivells de prioritat
en trucades d’emergència

De 0 a 0,60

OTPP

ESPECIFICACIONS DE PANTALLA

OTPP1

Es valorarà la possibilitat de definir fins a 3 tamanys de text

De 0 a 0,10

OTPP2

Es valorarà que dugui una pantalla TFT apte per tot tipus de llums ambientals

De 0 a 0,10

OTPP3

Es valorarà que la Pantalla tingui més de 250.000 colors i una resolució de
la pantalla de 38.000 pixels o superiors.

De 0 a 0,10

OTPP4

Es valorarà mida de la pantalla igual o superior a 1,5 polzades en diagonal

De 0 a 0,10

OTPP5

Es valorarà que tingui la funció Zoom per a la visualització d'imatge millorada.

De 0 a 0,10

OTPP6

Es valorarà que el terminal ofertat permeti la Il·luminació de pantalla.

De 0 a 0,10

OTPT

TECLAT I POLSADORS

OTPT1

Capacitat de seqüència de tecles ràpides per tal de gestionar de forma eficaç i simple tasques complexes

De 0 a 3,00 punts

De 0 a 0,60 punts

De 0 a 0,20 punts
De 0 a 0,10

OTPT2

Botons i teclat alfanumèric programable per l’accés ràpid a les funcions més
utilitzades (pas de mode trunking a mode directe i viceversa, canvi de grup
de treball, etc.).

OTPA

AGENDA, SO TONS, INDICADORS I VIBRACIÓ

OTPA1

Es valorarà que el terminal pugui emmagatzemar 1900 contactes o més.

De 0 a 0,10

OTPA2

Es valorarà el registre de les últimes trucades entrants, sortints, perdudes,
missatges no atesos i/o llum dedicada a esdeveniments perduts.

De 0 a 0,10

OTPA3

Es valorarà que el terminal ofert disposi d'opció de vibrador acompanyant a
l'avís de trucada

De 0 a 0,10

OTPA4

Es valorarà la disponibilitat de diversos tons audibles configurables associats
a diferents estats del terminal.

De 0 a 0,10

OTPA5

Es valorarà que el terminal tingui microaltaveu remot avançat amb antena
integrada i botons programables

De 0 a 0,10

OTPA6

Es valorarà que tingui una alta Potència d'àudio

De 0 a 0,10

OTPV

SERVEIS DE VEU I DADES

OTPV1

Es valorarà que el terminal proporcioni informació de recepció i lliurament
de missatge de dades curts.

De 0 a 0,10

OTPV2

El terminal proporcioni la capacitat de dades per paquets en mode multislot

De 0 a 0,10

OTPV3

Es valorarà que el terminal ofertat proporcioni identificació del número trucant i la del participant en trucades de grup.

De 0 a 0,10

OTPV4

Es valorarà que es puguin programar configurar més de 5000 grups organitzats en fins a 3 nivells de carpetes

De 0 a 0,10

OTPV5

Es valoraran les següents prestacions en DMO:

OTPV6

De 0 a 0,10
De 0 a 0,60 Punts

De 0 a 1,40 punts

a) Trucades individuals.

De 0 a 0,10

b) Entrada tardana per a trucades de grup.

De 0 a 0,10

c) Identificació de qui truca.

De 0 a 0,10

d) Trucades amb prioritat.

De 0 a 0,10

e) Transmissió i recepció de missatges d'estat i missatges curts.

De 0 a 0,10

Es valoraran les següents prestacions en mode degradat o "fallback":
a) Entrada tardana per a trucades de grup.

De 0 a 0,10

b) Identificació de qui truca.

De 0 a 0,10

c) Trucades d'emergència

De 0 a 0,10

d) Trucades amb prioritat.

De 0 a 0,10

OTPV7

Es valorarà que el terminal permeti fer Trucades a la xarxa Telefònica bàsica

De 0 a 0,10

OTPSL

SERVEIS DE LOCALITZACIÓ

OTPSL1

Es valorarà permetre el doble destí GPS amb possibilitat de canviar via ràdio
el segon destí.

De 0 a 0,70

OTPSL2

Es valorarà que els equips tinguin GPS ultra sensitiu i ephemeris predictiva.

De 0 a 0,70

De 0 a 2,00 punts

OTPSL3

Es valorarà la possibilitat d’integració en sistemes de posicionament interior

OTPS

SEGURETAT

OTPS1

Es valorarà que els equips tinguin Xifrat End to End (E2EE) AES 128 ALGORITME 137. En el cas d’oferir aquesta funcionalitat com a millora, caldrà
aportar un PC portàtil a l'oficina RESCAT amb el software i llicències necessàries per a la gestió de les Claus de xifrat.

De 0 a 0,50

OTPS2

En cas que l’adjudicatari representés un fabricat que ja hagués subministrat
un equip per gestionar les Claus de xifrat a l'oficina RESCAT, aquesta partida
s’haurà de substituir per l’increment de les llicències en els programaris associats

De 0 a 0,50

OTPAV

ALTRES PRESTACIONS VALORABLES

OTPAV1

Permetre l’execució remota de les tasques següents a través de missatges
d’estat o SDS:

De 0 a 0,60
De 0 a 1,00 punts

De 0 a 1,20 punts

a) Forçar el canvi de grup a un grup concret el número del qual s’envia a
través d’un SDS específic

De 0 a 0,10

b) Sol·licitar informació del grup actualment seleccionat pel terminal

De 0 a 0,10

c) Sol·licitat informació de cobertura estació base, nivell de senyal C1 i veïna.

De 0 a 0,10

OTPAV2

Es valorarà que es proporcioni amb cada terminal llicència activada per a la
funcionalitat home a terra

De 0 a 0,10

OTPAV3

Es valorarà que l’Interfície d’usuari sigui igual en terminals portàtils, mòbils i
fixes

De 0 a 0,10

OTPAV4

Possibilitat d’allotjar targeta micro SD per visualitzar imatges.

De 0 a 0,10

OTPAV5

Possibilitat de definir tres tipus de menú (GSM, Smartphone, altres)

De 0 a 0,10

OTPAV6

Possibilitat d’arrencada amb el botó d’emergència vermell

De 0 a 0,10

OTPAV7

Possibilitat de Tag RFID per a aplicacions

De 0 a 0,10

OTPAV8

Possibilitat que els terminals disposin de Bluetooth intern amb dos canals
de comunicació per interconnectar un dispositiu de dades i un d'àudio simultàniament (PEI).

De 0 a 0,10

OTPAV9

Es valorarà que la sortida del transmissor sigui com a mínim de 1,8 W.

De 0 a 0,10

OTPAV10

Possibilitat de rebre imatges directament per la interfície aire.

De 0 a 0,10

ALTRES MILLORES

Fins a 1,00 punts

OSP

REQUERIMENTS OPCIONALS SOFTWARE DE PROGRAMACIÓ

De 0 a 1,00 punts

OSP1

Es valorarà l’aportació per part del licitador d’aplicacions per la programació
remota dels terminals. El licitador descriurà detalladament aquesta funcionalitat en cas de disposar-ne.

De 0 0,50

OSP1

Possibilitat de definir diferents perfils d’usuari de l’aplicació de programació.

De 0 0,50

22. BAIXA TEMERÀRIA O DESPROPORCIONADA

Es consideraran, en principi, com a temeràries o desproporcionades aquelles ofertes que
hagin obtingut el 95 % o més punts en el total dels criteris quantificables mitjançant
judicis de valor i es trobin en algun dels següents supòsits:
• Quan concorrent un sol·licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de
25 unitats percentuals.
• Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l'altra oferta.
• Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals
a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, s'exclourà pel
còmput de l'anterior mitjana l'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en
més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana. En qualsevol cas, es considerara
desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
• Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre
elles existeixen ofertes que siguin superiors a l'esmentada mitjana en més de 10
unitats percentuals, es procedira al calcul d'una nova mitjana només amb les ofertes
que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes
és inferior a tres, la nova mitjana es calculara sobre les tres ofertes de menor quantia.
En aquest supòsit, si s'aprecia una baixa temerària s'aplicaria el tràmit previst legalment.
23. COMITÈ D'EXPERTS-ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT
No és necessari ates que la puntuació es basa en la ponderació de criteris quantificables
mitjançant L'aplicació de la fórmula expressada a L'apartat anterior.
24. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
No es preveuen modificacions per a aquest contracte.
25. CAUSES DE RESOLUCIÓ
Serà causa de resolució Incompliment de l'obligació principal del contracte, que consisteix
en el subministrament i manteniment establert al Plec de Clàusules Tècniques, o aquelles
que s'estableixin al Plec de Clàusules Administratives en el regim d'incompliments i
penalitzacions.
26. CESSIÓ DEL CONTRACTE
No s'admet la cessió del contracte.
27. SUBCONTRACTACIÓ
L'execució d'aquest contracte s'haurà de realitzar íntegrament per l'adjudicatari en
coordinació amb la Oficina RESCAT de la Generalitat de Catalunya, no sent permesa la
subcontractació.
28. REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
La tipologia de la despesa es correspon amb una inversió pel que fa al subministrament
dels terminals i dels carregadors, i a un servei en el cas del manteniment dels equips.

•
•
•
•
•

La inversió només genera les despeses addicionals del seu manteniment, les quals es
contemplen en el servei de manteniment objecte d'aquest contracte.
La inversió generarà despeses en l'import del manteniment, respecte a la liquidació de
l'exercici anterior.
La inversió no genera despeses de caràcter excepcional i puntual.
La inversió no genera ingressos de caràcter excepcional i puntual.
La vida útil d'aquesta inversió és de 10 anys.

30. FACTURACIÓ I ABONAMENTS AL CONTRACTISTA
El contractista té dret a l’abonament del preu dels equips i complements efectivament
lliurats i formalment rebuts per l’Administració procedint a la seva facturació una vegada
els bens haguin estat acceptats.
L’import corresponent a la part del subministrament dels equips es realitzarà en un únic
pagament una vegada recepcionats formalment la totalitat dels subministraments
contractats prèvia presentació de la factura electrònica.
L'abonament del preu establert pel manteniment dels equips de transmissió es realitzarà
per mes vençut mitjançant la presentació de les factures electròniques.
La corresponent facturació, haurà de ser degudament conformada pels serveis de Guàrdia
Urbana.
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