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1.- INTRODUCCIÓ
El present document te per objecte definir un Plec de Condicions Tècniques per la
adquisició d’equipament TIC per la nova Biliblioteca Municipal de Calafell poble.
2.- OBJECTE
L’objecte del present plec de condicions és descriure els requeriments tècnics bàsics
que han de regir l’adquisició d’equipament TIC .
Les línies bàsiques que ha de perseguir aquest contracte són:
-

El subministrament i instal·lació d’equipament TIC segons els requeriments
establerts en aquest Plec.

-

Configuració dels elements que aixì es demanin.

-

Dotació de tots els elements necessaris per tal de poder utilitzar l’equipament
sense cap mena de restriccions.

3.- AVAST
L’avast d’aquesst Plec correspon a l’adqusició d’equipament informàtic (ordinadors i
programari), multimedia (projectors i pantalles) i elements auxiliars (com per exeple
SAIs).

4.- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
Les especificacions tècniques presentades en aquest Plec s’han de prendre com a
configuracions mínimes i per tant d’obligat compliment. Per tant les configuracions
seran iguals o superiors. Tret de força major on s’estudiarà el cas i es determinarà per
part de l’Ajuntament la acceptació o no de la proposta.
Totes les ofertes per sota de les especificacions marcades seran desestimades.
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4.1.- Equipament informàtic
Per fer el disseny dels equips demanats s’ha pres una sèrie d’especificacions que han
donat com resultat unes característiques que ha de complir l’equipament informàtic.
4.1.1- Ordinadors sobre taula
 Format reduït. S’ha perseguit disposar d’un equipament compacte Small
Factor, que infereixi el mínim possible en l’espai de treball i que faciliti la
instal·lació i el manteniment. Però sense comprometre les possibles
actualitzacions futures, com es fan en els equips “mini”
 Garantia. L’objectiu és disposar d’una amplia cobertura de garantia que
permeti amortitzar l’equip i faciliti el seu manteniment i gestió.
 Prestacions.

S’ha

cercat

disposar

d’equipament

adequat,

amb

unes

característiques òptimes per desenvolupar les tasques que els tècnics de la
Biblioteca han marcat.
Les característiques que s’extreuen d’aquestes especificacions implica a la següent
configuració:
Característiques

Configuració

Sistema Operatiu

Windows 10 Pro

Format

Sobretaula (SFF)

Processador

Intel Core i5-7500 3,4 Ghz

Memòria Ram

8GB

Disc Dur

128GB SSD

Unitat DVD

Gravador DVD

Chipset

Intel H270

Gràfics

Intel HD 630

Teclat

USB amb lector de targes criptogràfiques

Ratolí

Òptic USB
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Xarxa

Realtek RTL8111 10/100/1000 Mbps

Garantia

3 anys “in situ”

Auriculars

Estèreo Tipus diadema

Quantitat d’unitats

32

4.1.2- Pantalles
Pel disseny de les pantalles s’ha escollit dos versions, una per l’equipament de l’usuari
de la biblioteca i un altre per l’equipament dels treballadors municipals (Staff), atès
que el seu us és més intensiu.
Pantalla Usuari
Característiques

Configuració

Dimensió pantalla en diagonal

50,8cm (20”)

Tipus de pantalla

IPS amb retroiluminació LED

Resolució max

1600x900 60Hz

Proporció

16:9

Brillo

250 cd/m2

Distancia entre píxels

0,276mm

Temps de resposta

7ms

Connectors

VGA
1 HDMI (compatible con HDCP)
1 DisplayPort 1.2 (comp. amb HDCP)

Garantia

3 anys

Quantitat d’unitats

24
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Pantalla Staff
Característiques

Configuració

Dimensió pantalla en diagonal

56,6cm (21,5”)

Tipus de pantalla

Panell IPS

Resolució max

FHD 1920x1080 60Hz

Proporció

16:9

Brillo

250 cd/m2

Distancia entre píxels

0,248mm

Temps de resposta

5 ms (encesa/apagat)

Connectors

VGA
1 HDMI (compatible con HDCP)
1 DisplayPort 1.2 (comp. amb HDCP)

Garantia

3 anys

Quantitat d’unitats

8

4.1.3- Ordinadors portàtils
La diversitat d’espais del nou emplaçament implica una solució polivalent per les
aules de formació. En línia amb això la solució dissenyada és un sistema “d’aula
portàtil” que consisteix en un parc de portàtils i un carret de transport electrificat.
Això ha de permetre transportar a qualsevol estància de la Biblioteca el parc de
portàtils, sempre carregats i protegits. A continuació es presenta la especificacions
que han de complir els portàtils i el medi de transport.
Característiques

Configuració

Sistema Operatiu

Windows 10 Pro

Processador

Intel Core i5-7200U 3,1 Ghz

Memòria Ram

8 GB
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Disc Dur

1TB 5400 RPM SATA

Unitat DVD

Gravador DVD

Gràfics

Intel HD 620

Camara

VGA

Teclat

USB amb lector de targes criptogràfiques

Ratolí

Òptic USB

Xarxa

10/100/1000 Mbps
WiFi 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooh 4.2
2 USB 3.1
1 USB 2.0
1 VGA
1 HDMI 1.4b
RJ-45
Lector targes multiformat

Ports

Garantia

3 anys “in situ”

Quantitat d’unitats

12

4.1.4- medi de transport
Com s’ha comentat abans es necessita la incorporació d’un medi de transport per els
portàtils, amb l’objectiu de poder desplegar en qualsevol ubicació un aula de
formació TIC. Per poder transportar, carregar i emmagatzemar de forma segura els
portàtils es demana un armari amb les següents característiques:
Característiques

Configuració

Material

Metàl·lic

Personalització

Logotip de l’Ajuntament

Seguretat

Tancament amb clau

Accés

Per davant i darrera

Capacitat

20 a 30 equips

Electrificació

Base d’endolls per carregar la totalitat
d’equips

que

transporten

amb

les

degudes proteccions
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Rodes

De gran format amb frens

Quantitat d’unitats

1

4.2.- Sistemes Multimèdia
Els sistemes Multimèdia (a banda dels equips de sobretaula) son una eina
indispensable a les Biblioteques i mes concretament a les aules polivalents de
formació i divulgació.
En aquest àmbit la nova Biblioteca compte amb un aula de formació i una sala
infantil polivalent.
Per dotar aquests espais s’ha apostat per dos tipus de sistemes multimèdia. Un
tradicional format per projector, pantalla i sistema de só i un altre amb un sistema de
pissarra interactiva.
A més es demana un tercer equip portable per poder utilitzar altres espais de
formació ubicats a la biblioteca.
A continuació es detallen les prestacions de cada un dels sistemes.
4.2.1- Sistema projector amb Multimèdia
El sistema de proyector amb suport multimèdia està pensat per ser instal·lat a la sala
infantil. Situat al sostre a una altura de 5 m aproximadament. Comptarà amb un
punt de xarxa i s’haurà de instal·lar amb altaveus i panells de control i connexions.
Els sistema haurà de ser instal·lat i configurat completament sense cap cost
addicional. A més s’haurà de dotar d’un panell de connexions vídeo (VGA i HDMI),
àudio (Mini Jack o RCA) i control (situat a la paret), per poder connectar per exemple
un portàtil. Les especificacions concretes son les següents:
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Característiques

Configuració

Tecnologia

3LCD

Potencia lumínica

5000 Lúmens (llum color i blanc)

Resolució

WXGA, 1920 x 1200

Relació aspecte

16:10

Relació de contrastre

15.000:1

Zoom

1-1,6 Manual

Comandament

Comandament a distancia

Distancia focal

23 mm - 38,4 mm

Connectivitat

LAN, WLAN, USB A, USB B

Interfaces (entrada)

Compost, 2VGA, 2 mini-jack àudio, 2
RGB i HDMI

Interfaces (sortida)

VGA i mini-jack àudio

Muntatge

Suport a sostre configuratble en alçada

Software

Aplicatiu per controlar i reproduir vídeo a
traves de xarxa (Ethernet o Wireless)

Garantia

3 anys “in situ”

Àudio

Sistema stereo d’altaveus murals

Pantalla projecció

Pantalla 180x240cm motoritzada

Accessoris

Punter presentacions

Quantitat d’unitats

1

4.2.2- Sistema pissarra interactiva
Aquest sistema, ubicat a una sala de formació, te com objectiu incrementar les
prestacions d’un projector convencional, dotant-lo d’un sistema de pissarra
interactiva.
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Aquest sistema, també haurà d’incorporar un panell amb les connexions de àudio,
vídeo i control, indicats a l’apartat 4.2.1, i haurà de ser instal·lat i configurat
completament sense cap cost addicional.
Les especificacions concretes son les següents:

Característiques

Configuració

Tecnologia

3LCD

Potencia lumínica

3100 Lúmens

Resolució

XGA, 1024 x 768

Relació aspecte

4:3

Relació de contrastre

10000:1

Zoom

x1,35 Motoritzat

Comandament

Comandament a distancia

Distancia focal

18 mm - 29 mm

Connectivitat

LAN, WLAN, USB A, USB B

Interfaces (entrada)

2VGA, mini-jack àudio, 1 RCA àudio i 2
HDMI

Interfaces (sortida)

1 VGA i 1 mini-jack àudio

Muntatge

“Short Long” amb suport regulable
(paret o sostre)

Software

Aplicatiu per les funcionalitats de pissarra
electrònica i projector en xarxa

Garantia

3 anys “in situ”

Àudio

Sistema estèreo d’altaveus murals

Pantalla projecció

Pantalla interactiva 79 polsades amb
software

Accessoris
Departament TIC
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Quantitat d’unitats

1

4.2.3- Sistema projecció portàtil
Aquest sistema està pensat per aprofitar els diversos espais amb els que compte la
Biblioteca per fer formacions o qualsevol presentació que hagi de portar suport
multimèdia. A continuació es presenta les característiques que ha de complir
l’equipament.
Característiques

Configuració

Tecnologia

DLP

Potencia lumínica

3000 Lúmens

Resolució

1920 x 1080 Full HD

Relació aspecte

16:9

Relació de contrastre

2000 : 1

Zoom

x1,3

Rati Projecció

1.15–1.5 :1

Comandament

Comandament a distancia

Distancia focal

18 mm - 29 mm

Connectivitat

LAN, WLAN, USB A, USB B

Interfaces (entrada)

1VGA, mini-jack àudio, 1 RCA àudio i 2
HDMI, USB

Interfaces (sortida)

1 VGA i 1 mini-jack àudio

Garantia

3 anys

Àudio

Integrat

Pantalla projecció

Pantalla amb trípode 133x100cm

Accessoris

Punter presentacions
Bossa de transport

Quantitat d’unitats
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4.3.- Sistema d’Alimentació ininterrompuda (SAI)
Donat la gran quantitat d’equips TIC, i la seva importància , es decideix incorporar un
SAI per tal d’evitar problemes de sobretensió, poca qualitat del senyal i “microtalls”.
A més de garantir el subministra elèctric durant un mínim 15 minuts davant d’un tall
de companyia, temps raonable per poder realitzar la maniobra de tancament
d’equips.
Aquest SAI es situarà en una sala amb condicions d’humitat i temperatura
controlades per tal de garantir les seves prestacions al màxim, on hi haurà prèviament
instal·lat un subquadre pel seu embornament. Es contemplarà totes les feines de
configuració ,instal·lació i posta en marxa.
Les característiques més importants que ha de complir el SAI son les següents:
Característiques

Configuració

Potencia

10 KVA – 8KW

Tipus entrada

Trifàsica

Tipus sortida

Trifàsica

Bateries

Intercanviables

Autonomia mínima al 80%

15 min Aproximadament

Connectivitat

Ethernet i RS232

By-pass manteniment

Integrat

Configuració

standalone amb rodes

Software de gestió

Control i generació de alarmes

Garantia

2 anys “in situ”

Quantitat d’unitats

1
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4.4.- Software i llicencies
Pel correcte funcionament dels equips d’aquest equipament municipal es necessari
una sèrie d’apliactius i llicències que tot just s’exposen:
Element

Detall

Quantitat

Llicencia Windows Server

2016 Std (8 cores) OPEN

2

Llicencia CAL

Per estacions de treball

44

Paquet Office

Home and Business 2016

8

5.- CRITERIS DE VALORACIÓ
Seran desestimades aquelles ofertes que no compleixin els requeriments mínims
exigits conforme a aquest plec.
Cada licitador podrà obtenir com a màxim 100 punts, que s’obtindran com a resultat
d’aplicar a les ofertes presentades els criteris objectius de valoració que es relacionen
a continuació.
5.1.- Valoració econòmica (70 punts màxim)
S’aplicarà 70 punts a l’oferta econòmica més avantatjosa corresponent a l’import
total a 2 anys amb iva inclòs dels serveis demanats, d’acord amb la següent fórmula:
(70 x millor oferta) / Oferta licitador
5.2.- Millores (30 punts màxim)
S’entén com a millores totes les característiques tècniques que superin de forma
substancials exigides en aquest plec, que es considerant d’obligat compliment.
L’adjudicació de la puntuació es farà de següent manera:
• 20 Punts a les millores en l’equipament informàtic
• 5 Punts a les millores en els sistemes multimèdia
• 5 Punts a les millores en el sistema de SAI
La puntuació esdevindrà ponderada entre les diferents ofertes i el grau de millora.
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6.- SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ.
Es sol·licita que l’oferta vagi acompanyada d’una planificació temporal, on s’indiqui
quins seran els treballs a realitzar, i quins recursos s’utilitzaran per aconseguir-ho, així
com quins són els requeriments per a la realització dels treballs.

6.1.- Equip i direcció del projecte.
L’empresa adjudicatària haurà de nomenar:
- Un responsable de projecte.
- Un responsable d’obra.
L’Ajuntament, per la seva part, nomenarà també un responsable de projecte, que
exercirà les funcions de control de l’execució de la instal·lació i del compliment de
totes les especificacions indicades en el projecte i esdevindrà l’interlocutor entre les
empreses instal·ladores i l’Ajuntament.
6.2.- Proves.
La instal·lació ha d’incloure la realització de les proves per garantir el correcte
funcionament de la totalitat del sistema instal·lat. La realització de les proves es farà
d’acord amb el responsable del projecte per part de l’Ajuntament, i en la seva
presència llevat que s’indiqui el contrari.
6.3.- Documentació a entregar al final del projecte.
El final del projecte està condicionat a la recepció de la documentació final d’obra.
La documentació final d’obra ha d’incloure:
-

Descripció de la configuració instal·lada.

-

Resultat i descripció de les proves realitzades.

-

Descripció de la garantia de la instal·lació. Document acreditatiu de la garantia
dels equips.
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-

Programa de manteniment si escau.

6.4.- Provisió dels serveis tipus “claus en mà”.
Els preus proposats per a la provisió dels sistemes, ha d’incloure en tots els casos el
subministrament dels equips i materials a l’Ajuntament, el seu transport, la instal·lació
i muntatge, incloent dietes i desplaçaments, la configuració segons els requeriments
de l’Ajuntament, proves de funcionament, la sol·licitud de les garanties ofertades, la
documentació final d’obra, i qualsevol altre concepte addicional per a la
implementació de la solució ofertada tal com eines, equips d’elevació, comprovadors,
ajudes de paleta, etc.
És a dir, l’Ajuntament no assumirà cap altre cost associat a la implantació dels serveis
contractats, a banda dels especificats pels licitants en les seves propostes.
D’altra banda, els adjudicataris no han de preveure cap tipus de dedicació per part
del personal de l’Ajuntament, en tasques associades a la posada en marxa.
7 GARANTIA I MANTENIMENT

-

Els equips emprats i la seva instal·lació han de presentar una garantia contra
defectes de disseny, fabricació i instal·lació. Aquesta garantia s’ha de
presentar documentada. En qualsevol cas es sol·licita una garantia mínima
d’un any, amb temps de resposta 4 hores laborables a partir de la
comunicació de l’avaria i amb desplaçament a les dependències de
l’Ajuntament.

-

En cas de reparació la garantia ha d’incloure els materials, mà d’obra,
desplaçaments i qualsevol altre concepte per reinstal·lar el sistema d’acord als
requeriments del projecte. La garantia ha d’estar suportada pel fabricant i per
l’empresa instal·ladora en els apartats necessaris per completar els requisits
sol·licitats.
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-

Les ofertes han d’incloure models dels documents de garantia, amb descripció
de les condicions. La recepció definitiva de la instal·lació està condicionada a la
recepció dels documents definitius de garantia.

-

L’inici de la garantia serà sempre la data de recepció provisional de la
instal·lació. La recepció provisional és la recepció que fa l’Ajuntament després
del subministrament, instal·lació, configuració i realització de les proves.

8.- DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR
La documentació que s’haurà d’entregar serà la següent:
Doc1.- Document amb la proposta tècnica amb el nom
“LOT1 Proposta tècnica NOM LICITADOR”
Doc2.- Document amb la proposta econòmica amb el nom
“LOT1 proposta econòmica NOM LICITADOR”
Doc3.- Document amb la proposta de pla d’implantació amb el nom
“LOT1 Pla d’implantació NOM LICITADOR”
Nota: La documentació a entregar electrònicament serà en format PDF.
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