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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DE
L'EQUIPAMENT PER A LA GESTIÓ I CONTROL DELS PRÉSTECS MITJANÇANT UN SISTEMA
DE RADIOFREQÜÈNCIA A LA BIBLIOTECA ANTONIO MARTÍN

1. OBJECTE
La contractació del subministrament i instal·lació de l’equipament per a la gestió i control
dels préstecs mitjançant un sistema de radiofreqüència a la biblioteca municipal Antonio
Martín, per a l’exercici 2018.
2. OBJECTIUS A ASSOLIR AMB LA CONTRACTACIÓ
Es pretén condicionar amb els aparells i subministraments descrits en el punt 3, els
diferents espais de la Biblioteca per a preparar-los per adaptar l’equipament de la
Biblioteca a un nou servei de préstec que permeti que sigui el propi usuari que el faci.
3. DEFINICIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
El subministrament i la instal·lació de divers equipament per a la gestió i control dels
préstecs mitjançant un sistema de radiofreqüència (RFID) a la biblioteca Antonio Martín
del Prat de Llobregat que segueixi els requeriments tècnics que exigeix la Diputació de
Barcelona per a les biblioteques de la seva xarxa municipal.
Requisits tècnics generals
Els equips i programari de gestió han d’acomplir els següents estàndards i protocols: ISO
18000-3, ISO 28560, ISO 15693, SIP2 i NCIP. Tanmateix, han de poder interactuar
perfectament amb el sistema integrat de gestió bibliotecari de la Diputació de Barcelona:
SIERRA de Innovative Interfaces Inc.
Caldrà configurar els equips per tal d’assegurar el correcte funcionament de tots els
equips i materials instal·lats i subministrats. També caldrà formar el personal en l’ús dels
equips i programari incloent les incidències més habituals que puguin tenir lloc.
Tots els equips han d’acomplir la normativa CE. L’oferta ha d’incloure informació del
transport i la instal·lació.
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El desglossament és el següent:
-

2 màquines d’autoservei
5 estacions de treball
1 arc de seguretat de dos elements
60.000 etiquetes libres/revistes
12.000 etiquetes CD/DVD
1 impressora d’incidències

a. Màquines d’autoservei
Els equips han d’acomplir els protocols de comunicació SIP2 i NCIP.
Les màquines han de disposar de pantalla tàctil. El sistema ha de permetre el préstec,
renovació i devolució.
Les màquines han d’estar equipades amb lectors de RFID i de codis de barres.
Per a la lectura de les etiquetes RFID:
- Unitat lectora d’etiquetes RFID HF ISO 15693, ISO 18000-3.
- El sistema ha de permetre la lectura múltiple de com a mínim 5 documents de
manera simultània.
Per a la lectura dels codis de barres:
- Ha de tenir una unitat lectora de codis de barres que permeti llegir-los del
carnet d'usuari de la XBM i de les pantalles de dispositius mòbils que s'hagin
generat amb l'app BibliotequesXBM.
Han de disposar d’una impressora de rebuts/tiquets de tecnologia tèrmica de
devolució/préstec integrada en una carcassa metàl·lica fàcilment accessible mitjançant
pany amb clau per a la seva manipulació en cas de substitució de la cinta tèrmica de
rebuts o de reparació.
Han de fer la gestió anti-furts RFID en el moment del préstec i de la devolució.
Han d’operar en mode offline garantint que no es produeixin pèrdues de dades i que
ulteriorment puguin bolcar-se les dades a SIERRA.
Han de tenir interfície multilingüe (com a mínim català, castellà i anglès) i l’usuari ha de
poder escollir la que sigui de la seva preferència.
Els missatges que es mostren als usuaris s’han de poder personalitzar.
Han de generar informes d’ús.
El sistema no farà préstec o devolució quan existeixi alguna penalització de l’usuari o bé
una reserva pendent. En aquest cas, apareixerà un missatge perquè l’usuari s’adreci al
taulell.
El sistema permetrà la devolució de documents vençuts, reservats i procedents d’altres
biblioteques enviant un avís al personal de la biblioteca (imprès, per correu electrònic,
etc).
Per tal de garantir la durabilitat i resistència, els components de tancament de les
màquines seran metàl·lics, en cap cas podran ser de fusta o altres materials com el DM.
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Han de ser accessibles via web i disposar d’assistència tècnica remota.
Han d’adaptar-se a l’arquitectura de l’edifici i oferir la possibilitat de triar entre el model
sobretaula o de peu.
S'inclou el subministrament i el muntatge, posada en marxa i proves.
b. Equips RFID per a la gestió de circulació i la consulta del personal bibliotecari
Estacions de treball, que han de permetre realitzar les transaccions de préstec, renovació
i devolució, així com la gravació d’etiquetes RFID i procedir simultàniament a
l’activació/desactivació dels elements anti-furt.
Han de permetre desactivar i reactivar el sistema antirobatori integrat en les etiquetes.
Els programaris s’han de poder minimitzar en pantalla,
simultàniament amb el programari de gestió bibliotecària.

permetent

treballar

Han d’acomplir els estàndards ISO15693, ISO 18000-3 i ISO 28560.
El programari de gravació i/o de transaccions de circulació ha de ser compatible amb la
infraestructura informàtica de la biblioteca i la configuració dels ordinadors de treball.
Diputació proporcionarà la informació sobre la infraestructura i sobre la configuració a
l’empresa adjudicatària a petició de l’Ajuntament.
Les estacions de treball han de poder funcionar correctament als taulells de la biblioteca
siguin del material que siguin, inclòs el metàl·lic.
Totes les estacions de treball que s’instal·lin hauran de disposar de doble blindatge
(double shielded). I les mides orientatives d’aquestes estacions són 340 mm x 240 mm x
10 mm.
Els programaris proporcionats s’han de poder executar en un entorn d’escriptori virtual.
En concret a la Xarxa de Biblioteques s’utilitza tecnologia Citrix amb VMware.
Inclou el programari necessari per a gravar la informació de l'exemplar al xip RFID i
l'antena.
S’han de poder inicialitzar etiquetes RFID a partir de codis de barres seguint el estàndard
ISO 28560-3, AFI07.
S'inclou el subministrament i el muntatge, posada en marxa i proves.
c. Arc de seguretat
Unitat sensor RFID constituïda per dos arcs, amplada mínima de 160 cm i detecció
d'antena fins a 2 m d'alçada mínima.
Ha d’acomplir els estàndards ISO 15693 ISO 18000-3 i treballar a una freqüència de
13,56 Mhz.
Detecció de documents que no hagin estat desactivats en el préstec i corresponent
emissió d’alarma acústica.
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Els arcs han de seguir operant encara que el sistema integrat de gestió bibliotecària
pateixi una incidència.
Equipats amb comptador de persones bidireccional. Han de poder generar informes d’ús
d’entrades i sortides per franja horària.
Els arcs han de disposar d’un sistema d’alimentació ininterrompuda o SAI propi.
S'inclou el subministrament i el muntatge, posada en marxa i proves.
d. Etiquetes RFID
La codificació de l’etiqueta RFID ha de seguir el model de dades de l’estàndard ISO
28560-3. Els camps i les dades concretes que es codificaran a l’etiqueta seran només
aquests:

ID Data
Element

Nom del camp

ISO 28560-3
Valors a incloure

1 Primary item identifier
4 Set information
23 Alternative owner institution

Codi de barres de l’exemplar
01 (ha d’estar informat per defecte pel
sistema)
XBM (només ha de constar aquest text i
ha d’estar informat per defecte pel
sistema (no cal 03hex)

Cal que acompleixin l’estàndard AF107 de seguretat.
Etiquetes passives RFID de 13,56 Mhz, de format reduït, autoadhesives, imprimibles i
que es puguin reescriure si així es desitja.
Han de tenir una capacitat mínima de 1024 bytes, una garantia mínima de 10 anys i ser
compatibles amb mobiliari metàl·lic.
Etiquetes per a diferents tipus de material:
- CD i DVD: etiquetes d'alt rendiment i diàmetre de 116 mm.
- Llibres: 50mm x 53mm.
S’inclou el subministrament i formació de l’etiquetatge.

e. Impressora d'incidències
Impressora tèrmica amb connexió ethernet per a la impressió de rebuts dels retorns de
documents reservats i d'altres biblioteques. En el rebut apareixeran les dades dels
documents proporcionades pel programa de gestió bibliotecària.
S’inclou el subministrament i el muntatge, posada en marxa i proves.

f. MiniPC
L’empresa adjudicatària haurà de tenir en compte que els equips de treball de totes les
biblioteques surten a Internet utilitzant la mateixa IP, per tant en el cas de que el
sistema proposat inclogui enviament de dades a una url i necessiti conèixer la IP de la
biblioteca que fa l’enviament, l’empresa adjudicatària haurà de proporcionar un miniPC
amb Sistema Operatiu Windows per fer aquest enviament de d’una IP fixa. L’equip
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subministrat haurà de tenir les mides suficientment reduïdes com per poder incorporarho dins les màquines d’autoservei.

g. Formació
L’empresa adjudicatària s’encarregarà de la formació per al correcte funcionament de les
màquines per part del personal, facilitant també tota la documentació necessària.

h. Garantia
Tots els equips tindran una garantia de 2 anys segons estableix la llei. L’empresa
contractista haurà de garantir l’existència de recanvis així com el funcionament del
programari proporcionat sobre el maquinari durant 5 anys.

i. Suport
L’empresa adjudicatària ofertarà el nivell de servei de manteniment: suport telefònic,
remot o assistència in situ en cas que la incidència no es pugui resoldre telefònicament,
temps de resposta, etc. Aquest suport es refereix a un segon nivell, és a dir, a consultes,
incidències i peticions que no han pogut ser resoltes pels tècnics de primer nivell de la
Xarxa de Biblioteques.

j. Manteniment
L’empresa informarà del seu pla de manteniment: visites periòdiques de control, actuació
en cas d’incidències, actualització de programaris, etc

k. Dades personals
L’empresa informarà de les dades personals que tractin les eines o productes dels quals
són propietaris o distribuïdors i de les mesures de seguretat aplicades, d’acord amb el
Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679).
4.
TERMINI, FORMA I LLOC DE LLIURAMENT
El termini màxim de lliurament del material en cap cas excedirà de dos mesos a partir de
la data d’adjudicació i estar totalment acabades abans del 31 d’octubre de 2018.
El lloc de lliurament, subministrament i instal·lació serà la Biblioteca Antonio Martín, al
Cèntric Espai Cultural, Plaça Catalunya, 39-41 del Prat de Llobregat.
5.
FORMA DE PAGAMENT
El pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de la
factura electrònica corresponents, signada per l’adjudicatari i conformada. En el termini
habitual de l’Ajuntament.

El Prat de Llobregat
F_GRPFIRMA_TECNICS
Signat electrònicament
per:
El tècnic mitjà Cultura
Ferran Pozo Morera
15/06/2018 09:48

Vist i plau
F_GRPFIRMA_CAPS
Signat electrònicament
per:
El cap de Servei de
Cultura
Rafael Jesús Milán
Amat
15/06/2018 12:54
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