Páxina: 1 de 6

Código de verificación : PLTe15a9f729ec056ff

Entidade de
contratación:

Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A.

Órgano de
contratación:

Órgano Contratación Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A.

Denominación
do expediente:

Contratación, polo procedemento aberto e sen lotes, da subministración dun procesador de pantalla multiimaxe
para Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A.

Ref. Expediente:

RET-AB-2018-0157

Contrato harmonizado:

Non

Lotes:

Non

Procedemento:

Aberto

Tipo contrato:

Subministracións

Prórroga:

Non

Tipo tramitación:

Ordinaria

Forma adxudicación:

Pluralidade de Criterios

Plurianual: Non

CPV:

32.522000-8

Equipo de telecomunicacións.

Importe
adxudicación:

50.469,98 €

Prazo execución:

TD01-016
PLT50220RAA-XEXE0201

56 Día/s

RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN
En relación co expediente de contratación que se referencia e de acordo coa seguinte normativa:
Normativa

Disposicións

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.

Artigos 150 e 151.

RESOLVO:

Este documento é Copia Auténtica segundo o artigo 27 da Lei 39/2015, do 2 de Outubro. A veracidade deste documento pode
comprobarse no seguinte enderezo: https://www.conselleriadefacenda.es/csv?csv=PLTe15a9f729ec056ff

PRIMEIRO: Adxudicar a citada contratación, nos seguintes termos:
Empresa adxudicataria

CROSPOINT, S.A.L.

Prazo de execución

8 semanas (56 Días)

Sendo o importe do contrato:
Importe adxudicación sen IVE

IVE

Importe total adxudicación

41.710,72€

8.759,25€

50.469,98 €

TERCEIRO: Notifíquese a Resolución aos interesados.
SEGUNDO: Publíquese no Perfil do Contratante a resolución desta adxudicación.
Contra esta resolución poderá interporse, con carácter potestativo, recurso de reposición como segue:
Denominación

Recurso de reposición.

Disposicións normativas

Artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas e artigo 44.6 da Lei
9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público.

Órgano competente

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Prazo

1 mes, a contar, a partir do seguinte a aquel no que se remita a
notificación do acto impugnado.

Lugar de presentación

Centro de Innovación Cultural e Modernización Tecnolóxica de Galicia,
Cidade da Cultura de Galicia, Monte Gaiás s/n. 15781 Santiago de
Compostela (A Coruña)

Tamén poderá impugnarse esta resolución, directamente, mediante a interposición do recurso contenciosoadministrativo como segue:
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Recurso contencioso-administrativo

Actos recorribles

Cuestións litixiosas relativas á preparación e adxudicación dos contratos

Disposicións normativas

Artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición
contencioso administrativa.

Órgano competente

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)

Prazo

Prazo 2 meses, a contar, a partir do seguinte a aquel no que se remita a
notificación ou publicación do acto impugnado.

Ademais poderá impugnarse esta resolución, directamente, mediante a interposición de recurso ante a
xurisdición civil como segue:
Denominación

Recurso ordinario

Actos recorribles

Cuestións referidas aos efectos, cumprimento e extinción dos contratos

Disposicións normativas

Artigo 27.2 b) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector
público.

Órgano competente

Orde xurisdicional civil

Este documento é Copia Auténtica segundo o artigo 27 da Lei 39/2015, do 2 de Outubro. A veracidade deste documento pode
comprobarse no seguinte enderezo: https://www.conselleriadefacenda.es/csv?csv=PLTe15a9f729ec056ff
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MOTIVACIÓN DA RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERENCIA DE REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS
RETEGAL, S.A. POLA QUE SE ADXUDICA A CONTRATACIÓN DE REFERENCIA

Código de verificación : PLTe15a9f729ec056ff

ANTECEDENTES
PRIMEIRO. Á licitación para a contratación de referencia, presentaron oferta as seguintes empresas:

SISTEMAS AUDIOVISUALES ITELSIS, S.L.
CROSSPOINT, S.A.L.
SEGUNDO. A Mesa, en reunión do 28 de novembro de 2018 para a cualificación da documentación xeral
presentada á licitación de referencia, da que se levantou a correspondente acta, examinou a documentación
presentada polas referidas mercantís, acordando admitir sen reparos nin emendas as ofertas, ao terse por
completa a documentación presentada.
TERCEIRO. Do acto de apertura pública celebrado o mesmo día para a apertura dos sobres que conteñen os
criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes das proposicións admitidas á contratación referida
no comezo deste acta, a Mesa acordou requirir dos servizos técnicos de Retegal para a valoración dos criterio
non avaliables mediante cifras ou porcentaxes, conforme aos criterios de adxudicación establecidos nos
pregos.

Este documento é Copia Auténtica segundo o artigo 27 da Lei 39/2015, do 2 de Outubro. A veracidade deste documento pode
comprobarse no seguinte enderezo: https://www.conselleriadefacenda.es/csv?csv=PLTe15a9f729ec056ff

CUARTO. Do acto da Mesa de Contratación de data 11 de xaneiro de 2019 da que se levantou a
correspondente acta, le de conformidade co recollido no informe técnico para a valoración dos criterios non
avaliables mediante cifras ou porcentaxes, asinado o día 8 de xaneiro de 2019 que, aos efectos de motivación
do acordo de exclusión de ofertas do contrato obxecto de licitación, a Mesa de contratación fai propio,
confirmándoo en todos os seus termos, resulta literalmente o seguinte:
“Antes de entrar na valoración dos criterios non avaliables mediante fórmula de conformidade cos criterios
establecidos, débese facer unha composición xeral do cumprimento do alcance da licitación, dos requisitos e da
documentación solicitados nos pregos.
Do exame previo á valoración dos criterios non avaliables mediante fórmula, resulta o seguinte:


SISTEMAS AUDIOVISUALES ITELSIS, S.L
A clásula 2 do PPT establece que “É obxecto da presente licitación a subministración e configuración dun
procesador de pantalla multiimaxe para Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A “
Así mesmo na claúsula 3, alcance da licitación, establécese que o alcance da licitación comprenderá, entre
outros, “A subministración dun procesador de pantalla multiimaxe IP”
No relativo ás características técnicas requiridas na cláusula 4 do citado prego, establécense entre outras
as seguintes:
o

Monitorado de 22 sinais HD MPEG-4 (con 4 audios embebidos en cada sinal)

o

1 porto Xigabit Ethernet RJ45 para xestión

o

2 saídas de vídeo HDMI (formato ata 1920x1200 60Hz) configurables e operables de forma
independente

O licitador, na paxina 8 da súa oferta, no relativo a “4.1 Características físicas del Hardware de los
Servidores “ indica o seguinte:
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Para cumplir la especificación del pliego de prescripciones técnicas apartado 4.7 y poder tener
dos salidas de video HDMI, se propone el suministro de dos dispositivos servidores C21 Live
Mosaic PRO. De esta manera se contará con dos máquinas iguales, cada una con su salida HDMI
independiente. Por tanto, el usuario de la solución podrá llegar a tener dos pantallas
totalmente independientes y configurables, cumpliendo así las necesidades de flexibilidad de
configuración contemplada en el pliego
A solución proposta, incumpre claramente o requisito técnico indicado no parágrafo anterior, no que se
solicita UN EQUIPO CON DÚAS saídas de vídeo HDMI configurables e operables de forma independente,
ofertando no seu lugar a subministración de DOUS EQUIPOS “para cumplir las especificaciones del pliego”
de dar DÚAS SAÍDAS, oferta que non se axusta ás necesidades técnicas de Retegal nin aos requirimentos
establecidos no PPT.
Por outra banda, na páxina 12 da súa oferta, indica o seguinte
Permite habilitar hasta 4 rondas por mosaico cada una configurable hasta 21 ventanas
A solución proposta, non permite, cun único equipo, a posibilidade de monitorado de 22 sinais.
Así mesmo, na cláusula 3, alcance da licitación, establécese tamén que o alcance da licitación
comprenderá, entre outros, un “porto Xigabit Ethernet RJ45 para xestión”.

Este documento é Copia Auténtica segundo o artigo 27 da Lei 39/2015, do 2 de Outubro. A veracidade deste documento pode
comprobarse no seguinte enderezo: https://www.conselleriadefacenda.es/csv?csv=PLTe15a9f729ec056ff

A presentación de dous equipos polo licitador, leva consigo o incumprimento do requirimento establecido
no parágrafo anterior, xa que non se dispón dun porto para xestión, (sendo necesario configurar dous
equipos de forma independente).
Ademais, a citada cláusula 3 do PPT require dispor de “3 portos Xigabit Ethernet RJ45 para recepción de TS
sobre MPEG-2”
Igualmente, a presentación de dous equipos polo licitador, tamén leva consigo o incumprimento do
requirimento establecido no parágrafo anterior, xa que é necesario dispor de 6 portos para recepción de
TS (sendo necesario duplicar as entregas de sinais a cada un dos dous equipos ofertados)
En conclusión, SISTEMAS AUDIOVISUALES ITELSIS, S.L. oferta 2 equipos para intentar solventar os
requisitos técnicos dos que, a priori, no cumpriría cun dos seus equipos. Isto obrigaría a xestionar 2
equipos de forma independente e a duplicar a entrega de sinais. O obxecto da presente licitación é a
subministración e configuración dun procesador de pantalla multiimaxe. Se a solución técnica escollida
polo servizo técnico houbera contemplado a posibilidade de dispor de dous equipos independentes, así se
houbera solicitado expresamente nos pregos, obedecendo o alcance da licitación á concreta vontade e
necesidade de dispoñer dun único equipo con dúas saídas de vídeo HDMI configurables e operables de
forma independente.
Ademais, aínda ofertando dous equipos, no cumpre o requisito da posibilidade de monitorar 22 sinais (xa
que cada equipo só permite 21).
A maior afondamento, e como consecuencia dunha consulta formulada, realizouse por RETEGAL unha
representación gráfica da arquitectura da solución técnica, outorgando un prazo maior para a
presentación de proposicións aínda tratándose dunha simple representación gráfica da solución requirida
nos pregos. A solución proposta por este licitador incumpre a dita arquitectura.

4 de 6

Asinado por: MIGUEL RODRIGUEZ
Cargo: Director Xerente
Data: 25-01-2019 12:00:08

Páxina: 5 de 6

Código de verificación : PLTe15a9f729ec056ff

En consecuencia co exposto, proponse á Mesa de contratación, a exclusión da oferta presentada por
SISTEMAS AUDIOVISUALES ITELSIS, S.L. por non cumprir cos requisitos mínimos establecidos no prego de
prescricións técnicas.”
A Mesa, coa aprobación do informe técnico de valoración realizado por Juan Luis Ruiz Buján, acordou en
cumprimento do disposto no artigo 22 do Real Decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se desenvolve
parcialmente a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público e no artigo 326 da Lei
9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento
xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de
febreiro de 2014, e seguindo o criterio técnico do informe que forma parte do expediente de contratación,
a exclusión das ofertas presentadas por MONITORIZACIÓN Y MEDIDAS, S.L. e por ACUNTIA S.A.U (AXIANS)
A dita exclusión foi acordada pola Mesa de Contratación na súa sesión do 11 de xaneiro de 2019 e publicada
no Perfil do Contratante de RETEGAL.
A continuación, en acto público, procedeuse á lectura das puntuacións obtidas pola empresa licitadora
admitida, de conformidade co recollido no citado informe técnico para a valoración dos criterios non
avaliables mediante cifras ou porcentaxes, e que se resume a continuación:
Oferente

Prestacións
técnicas
(máx. 8
puntos)

Capacidade de
monitorización
(máx. 8 puntos)

Xestión de
alarmas
(máx. 7
puntos)

8

8

7

CROSSPOINT, S.A.L.

Plan de
Redundancia
probas
(máx. 3 puntos) (máx. 2
puntos)
3

Formación
(máx. 2
puntos)

Total
(máx. 30
puntos)

2

30

2

Este documento é Copia Auténtica segundo o artigo 27 da Lei 39/2015, do 2 de Outubro. A veracidade deste documento pode
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Continúase coa lectura das ofertas económicas e do resto de criterios avaliables mediante cifras ou
porcentaxes das propostas realizadas polas empresas admitidas:
1.

Propostas económicas.

Oferente

Prezo sen IVE

CROSSPOINT, S.A.L.
2.

IVE Prezo Total (IVE incluído)

41.710,72€

8.759,25€

50.469,98€

Outros criterios avaliables de forma automática

Oferente

CROSSPOINT, S.A.L.

Criterio

Valor

Mellora nas condicións de garantía

5 anos

Da valoración dos criterios avaliables mediante cifras ou porcentaxes, resultou o seguinte:
Oferente

Puntos prezo

Puntos garantía

Puntuación total

CROSSPOINT, S.A.L.

60

10

70

Valoradas as ofertas conforme aos criterios establecidos nos pregos, as puntuacións acadadas polos
licitadores establécense en orde decrecente a continuación:
Oferente
CROSSPOINT, S.A.L.

Puntuación sobre B Puntuación sobre C Puntuación total
(ata 30 puntos)
(ata 70 p.)
(ata 100 puntos)
30,00

70,00

100,00
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QUINTO. A Mesa de contratación formula proposta de adxudicación a favor de CROSSPOINT, S.A.L., oferta
esta que non resulta anormalmente baixa con arranxo ao disposto na cláusula 21.2.a) do prego de bases
xurídicas.

Miguel Rodríguez Quelle

Este documento é Copia Auténtica segundo o artigo 27 da Lei 39/2015, do 2 de Outubro. A veracidade deste documento pode
comprobarse no seguinte enderezo: https://www.conselleriadefacenda.es/csv?csv=PLTe15a9f729ec056ff
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O director xerente
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