CONCELLO DE
OLEIROS
PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DA PRESTACIÓN DUN
SERVIZO DE RADIOCOMUNICACIÓNS DIXITAIS PARA A POLICÍA LOCAL E PROTECCIÓN CIVIL
DO CONCELLO DE OLEIROS
1. ANTECEDENTES
O Departamento de Seguridade Cidadá, integrado na Concellería de Réxime Interior do Concello de
Oleiros ten encomendadas as competencias da Policía Local e do Servizo Municipal de Protección Civil.
Para que os efectivos de ámbolos dous corpos, Policía e Protección Civil, poidan desenvolver as súas
tarefas, é preciso dotalos dos medios materiais necesarios que lle permitan executar as súas labores
minimizando os riscos aos que este tipo de traballos os expoñen. Para elo débese dotar a este persoal
dos equipos de protección individual, equipos de comunicación por radio, e toda clase de ferramentas e
servizos imprescindibles para a execución e coordinación dos seus traballos.
O presente prego constitúe o conxunto de condicións que rexerán a contratación polo Concello de
Oleiros (en adiante o Concello) da prestación dun servizo de radiocomunicacións dixitais que integre as
comunicacións vía radio de voz e datos a través dunha rede privada. Esta rede soportará o servizo para
a Policía Local de Oleiros e o Servizo Municipal de Protección Civil de Oleiros. A cobertura deste servizo
extenderase a todo o territorio do Concello.
Os cambios tecnolóxicos que se viñeron producindo nos últimos anos do século XX e primeiros do
século XXI, propiciaron grandes avances en tódolos ámbitos nos que a tecnoloxía ten cabida. Así, no
mundo das radiocomunicacións as melloras alcanzadas foron innumerables. Desta forma, xurdiron os
novos estándares de radiocomunicacións baseados en tecnoloxía dixital. A posibilidade de que as
comunicacións de voz se dixitalicen, de forma que o sinal en destino sexa unha replica do sinal en orixe,
exenta polo tanto dos ruidos e interferencias tan característicos nas comunicacións analóxicas; a
posibilidade de transmisión de datos entre os terminais da rede (como por exemplo a mensaxería); a
posibilidade de poder localizar en tempo real a tódolos terminais de forma que se poida coordinar unha
acción de urxencia, ou xestionar unha flota de vehículos; a posibilidade de comunicacións individuais ou
por grupos; non son máis que unhas das moitas posibilidades que se poden levar á práctica de forma
sinxela gracias a aparición dos sistemas dixitais.
Seguindo coa adaptación aos cambios tecnolóxicos, mellorar as comunicacións, e explotar as novas
posibilidades que ofrecen os sistemas dixitais en vista a automatización de moitos procesos, o Concello
precisa facer unha contratación dun servizo de radiocomunicacións dixitais destas características. A
contratación deste servizo permitelle ao concello:
•
•
•
•
•

Dispor das máis modernas ferramentas de comunicación orientadas ao mundo das emerxencias.
Dispor dunhas comunicacións de calidade, robustas, e non interceptables.
Dispor de comunicación de datos para mensaxería e posicionamento.
Coordinar a todo o persoal de Policía e Protección Civil de forma eficaz e eficiente.
E en definitiva garantir a seguridade (de cidadáns e do propio persoal do Concello) e axilidade na
resolución dunha emerxencia.

2. OBXECTO DA CONTRATACIÓN
Trátase dun contrato de subministración. O obxecto desta contratación é o arrendamento con opción de
compra de equipos de radiocomunicacións dixitais que integre as comunicacións vía radio de voz e datos
a través dunha rede privada para o servizo da Policía Local e Protección Civil do Concello de Oleiros;
coas características e especificacións que se describen neste prego de prescricións técnicas. O servizo
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deberá funcionar correctamente en todo o territorio do Concello de Oleiros, posibilitando unha cobertura
da rede de 9+60dB tanto no interior de todas as dependencias municipais como nas dependencias tanto
da Policía Local e Protección Civil. Tamén deberá cubrir correctamente cumplimentando este estandar
no trazado completo da Vía Ártabra.
En todo caso, para o cumprimento do obxecto do contrato deberá presentarse un estudo de cobertura
indicándose a localización do repetidor/es, e como mínimo a rede contará cunha estación repetidora, que
terá que atoparse dentro no municipio de Oleiros.
O prazo de duración do contrato será de tres anos dende a súa formalización e unha vez rematado este
tempo todos os equipos, incluíndose a/as estación/s repetidora/s, pasarán a ser propiedade do Concello
de Oleiros no caso de que exercite a opción de compra polo valor residual dos equipos no seu conxunto,
sendo este valor pola totalidade dos equipos subministrados de 100 € (contrato de subministración,
modalidade de arrendamento con opción de compra de amortización total). O exercicio desa opción de
compra será notificado polo Concello ao adxudicatario con alo menos tres meses de antelación ao
remate do contrato. No caso de ser exercitada a opción, o adxudicatario facturará o valor residual dos
equipos (100 €), como concepto adicional dentro da derradeira factura que corresponda no contrato.
3. ALCANCE E DESCRICIÓN DO CONTRATO
O adxudicatario encargarase de proporcionar ao Concello o servizo de radiocomunicacións dixitais que
engloba a un conxunto de servizos, que serán os que deberá proporcionar o adxudicatario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servizo de arrendamento de 2 equipos base fixos con mensaxería.
Servizo de arrendamento de 7 equipos móbiles sen mensaxería.
Servizo de arrendamento de 13 equipos portátiles sen mensaxería.
Servizo de arrendamento de 9 equipos portátiles con mensaxería.
Servizo de arrendamento de 2 equipos móbiles con mensaxería.
Servizo de radiocomunicacións dixitais de voz entre tódolos equipos en arrendamento
anteriormente mencionados.
Servizo de mensaxería entre aqueles equipos en arrendamento que o permitan
Servizo que garanta o soporte aos usuarios do servizo as 24 horas do día, os 365 días do ano.
Servizo de xestión de flotas dos equipos anteriormente mencionados en tempo real.
Servizo de localización e mensaxería dende o centro de control en tempo real.
Servizo de de grabación das comunicacións de voz dende o Centro de Control, Policía Local y
Protección Civil.

A continuación detállanse os requisitos mínimos que se lle esixen a cada un dos servizos a contratar. No
caso de que os equipos non conten coas características mínimas descritas non se terá en conta a oferta
presentada polo licitador, non podendo ser puntuada e quedando eliminado do procedemento de
contratación. Todos os equipos que se acheguen para este contrato deberán ser novos.
3.1. Servizo de arrendamento de dous equipos base fixos con mensaxería e de dous
equipos móbiles con mensaxería
Cada equipo base fixo e móbil servirá para coordina-las comunicacións dende as respectivas bases
centrais de Policía e Protección Civil. As características técnicas destes equipos como mínimo deben
cumprir:
Características Xerais dos equipos base fixos
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Estación Base Dixital con display 4 liñas e mensaxería
* 403-470 Mhz
* IP54
* 1000 canais.
* Display alfanumérico color de 4 liñas e iconos
* Altavoz frontal de 3W
* Menú usuario intuitivo
* Conector de accesorios frontal y trasero rugerizado
* Conector de accesorios soporta interface USB
* Botón canal/volume grande, fácil de usar
* 4 botóns programables
* Indicadores LED Multicolor
* Envío e recepción de mensaxes de texto
* Chamadas a grupos, individuais e a todos
* Escáner de canais
* PTT ID. Identificación de chamada
* Funcións de monitorización remota
* Audio intelixente que axusta automáticamente o volumen da radio de acordo ao ruido de ambiente
* Porto externo de RF
* Anuncio por voz do cambio de canal e activación de función
* 5 tons analóxico
* Privacidade mellorada/básica
* Posibilidade de VOX
* Traballador solitario
* Modo directo Dual
* IP Site Connect e Capacity Plus
* Memoria mellorada (128MB RAM & 256MB Flash memory)
Especificacións
* Banda de frecuencia: 403 – 470 MHz.
* Dous modos de potencia: Alta e baixa (mínimo 25W)
* Canalización: 12,5, 20, 25 KHz.
* Protocolo dixital: ETSI TS 102 361-1,-2,-3
* Consumo de alimentación:
En reposo 0,81 A máx.
Recepción á corrente de audio nominal 2 A máx.
Transmisión 11,0 A Máx
* Dimensións máximas (altura x anchura x fondo): 55 x 180 x 210 mm
* Peso: 1,8 Kg.
Equipamento obrigatorio
* 2 - Unidade de radio
* 2 - Soporte bandexa de sobremesa, que inclúa altavoz
* 2 - Micrófono de sobremesa
* 2 - Fonte de alimentación
* 2 - Kit de montaxe
* 2 - Cable de alimentación
* 2 - Documentación (Manual de usuario e seguridade)
Características Xerais dos equipos móbiles fixos
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Cada equipo móbil servirá para as comunicacións entre o vehículo onde se instale e o resto dos equipos.
As características técnicas destes equipos como mínimo deben cumprir:
Características Xerais
Móvil Dixital con display 4 liñas, Bluetooth, GPS e Mensaxería
* 403-470 Mhz
* IP54
* 1000 canais.
* Display alfanumérico de 4 liñas e iconos
* Altavoz frontal de 3W
* Menú usuario intuitivo
* Conector de accesorios frontal e traseiro rugerizado
* Conector de accesorios soporta interface USB
* Botón canal/volume grande, fácil de usar
* 4 botóns programables
* Indicadores LED Multicolor
* Envío e recepción de mensaxes de texto
* Chamadas a grupos, individuais e a todos
* PTT ID. Identificación de chamada
* Funcións de monitorización remota
* Escaner de canais
* Audio intelixente que axusta automáticamente o volume da radio de acordo ao ruido de ambiente
* Anuncio por voz de cambio de canal e activación de función
* Señalización 5 tons analóxico
* Privacidade mellorada/básica
* Traballador solitario
* GNSS integrado (GPS y GLONASS)
* Bluetooth 4.0 integrado para Wireless e datos
* Modo directo Dual
* Memoria 128MB RAM & 256MB Flash memory
Especificacións
* Banda de frecuencia: 403 – 470 MHz.
* Dous modos de potencia: Alta e baia (mínimo 25W)
* Canalización: 12,5, 20, 25 KHz.
* Protocolo dixital: ETSI TS 102 361-1,-2,-3
* Consumo de alimentación:
En reposo 0,81 A máx.
Recepción á corrente de audio nominal 2 A máx.
Transmisión 11,0 A Máx
* Dimensións (altura x anchura x fondo): 55 x 180 x 210 mm
* Peso: 1,8 Kg.
Equipamento
* 2 - Unidade de radio, GPS, Bluetooth.
* 2 - Micrófono de mano compacto
* 2 - Clip suxeción micrófono
* 2 - Kit de montaxe
* 2 - Cable de alimentación
* 2 - Documentación (Manual de usuario e seguridade)
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3.2. Servizo de arrendamento de 7 equipos móbiles sen mensaxería
Cada equipo móbil servirá para as comunicacións entre o vehículo onde se instale e o resto de
equipos. As características técnicas destes equipos como mínimo deben cumprir:
Características Xerais
Móvil Dixital con Display numérico, Bluetooth e GPS
* 403-470 Mhz
* IP54
* 32 canales.
* Display numérico con 2 dígitos
* Altavoz frontal de 3W
* Conector de accesorios frontal y trasero rugerizado
* Conector de accesorios soporta interface USB
* Botón canal/volumen grande, fácil de usar
* 4 botóns programables
* Indicadores LED Multicolor
* Chamadas a grupos, individuales e a todos
* PTT ID. Identificación de chamada
* Funcións de monitorización remota
* Scanner de canais
* Audio intelixente que axusta automáticamente o volumen da radio de acordo ao ruido de ambiente
* Anuncio por voz do cambio de canal e activación de función
* Sinalización 5 Tons analóxico
* Privacidade mellorada/básica
* GNSS integrado (GPS e GLONASS)
* Bluetooth 4.0 integrado para Wireless e datos
* Modo directo Dual
* IP Site Connect (single e multi-site)
* Capacity Plus (single e multi-site)
* Memoria 128MB RAM & 256MB Flash memory
* Traballador solitario
Especificacións
* Banda de frecuencia: 403 – 470 MHz.
* Dous modos de potencia: Alta e baia (mínimo 25W)
* Canalización: 12,5, 20, 25 KHz.
* Protocolo dixital: ETSI TS 102 361-1,-2,-3
* Consumo de alimentación:
En reposo 0,81 A máx.
Recepción á corriente de audio nominal 2 A máx.
Transmisión 11,0 A Máx
* Dimensións (altura x anchura x fondo): 55 x 180 x 210 mm
* Peso: 1,8 Kg.
Equipamento
* 7 - Unidad de radio, GPS, BlueTooth.
* 7 - Micrófono de man compacto
* 7 - Clip sujeción micrófono
* 7 - Kit de montaje
* 7 - Cable de alimentación
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* 7 - Documentación (Manual de usuario e seguridade)

3.3. Servizo de arrendamento de 13 equipos portátiles sen mensaxería
Cada equipo portátil servirá para as comunicacións co resto de equipos. As características
técnicas destes equipos como mínimo deben cumprir:
Características Xerais
Portátil Dixital, GPS e Bluetooth
* 403-470 Mhz
* 32 Canales
* IP68
* 2 Botóns programables
* LED Tricolor
* Botón emerxencia
* Chamadas a grupos, individuales e a todos.
* Disponibilidade de traballar a través de interface telefónico
* Chamada de emerxencia
* PTT ID. Identificación de chamada
* Funcións de monitorización remota
* Escáner de canais
* Privacidade básica/mellorada
* Posibilidade de VOX
* Interrupción de transmisión
* Traballador solitario
* Programación vía radio (OTAP)
* Sinalización de 5 tons
* Posibilidade de tarxeta de opcións
* GNSS integrado (GPS e GLONASS)
* Bluetooth 4.0 LE integrado para datos e wireless
* Audio intelixente
* Modo directo Dual
* IP Site Connect (Single e Multi-site)
* Capacity Plus (Single e Multi-site)
* Memoria 128MB RAM & 256MB Flash memory
* Audio mellorado (volumen e calidade)
Especificacións
* Banda de frecuencia: 403 – 527 MHz.
* Dous modos de potencia: Alta 4W. e Baixa 0,5W.
* Canalización: 12,5, 20, 25 KHz.
* Protección: IP68
* Protocolo dixital: ETSI TS 102 361-1,-2,-3
* Dimensións máximas (altura x anchura x fondo), con batería de litio de 1600 mAh.: 100 x 55 x 30 mm
* Peso máximo con batería de litio de 1600 mAh.: 270 gr.
Equipamento
* 13 - Unidade de radio, GPS, Bluetooth.
* 13 - Antena portátil UHF
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* 26 – Baterías Iones de litio 1600 mAh.
* 1 – Cargador individual de sobremesa
* 2 – Cargador múltiple de 6 celdas
* 13 – Micro altavoz remoto IP54 con conexión de jack
* 13 – Suxeción plástica con clip
* 13 - Documentación (Manual de usuario e seguridade)

3.4. Servizo de arrendamento de 9 equipos portátiles con mensaxería
Cada equipo portátil servirá para as comunicacións co resto de equipos. As características
técnicas destes equipos como mínimo deben cumprir:
Características Xerais
Portátil Dixital con display 5 liñas, GPS, Bluetooth e Mensaxería
* 403-470 Mhz
* 1000 Canais
* Display de 5 liñas a todo color
* 4 botons programables
* LED Tricolor
* Botón emerxencia
* Chamadas a grupos, individuais e a todos.
* Envío e recepción de mensaxes de texto
* Disponibilidade de traballar a través de interface telefónico
* PTT ID. Identificación de chamada
* Funcións de monitorización remota
* Escáner de canais
* Privacidade básica/mellorada
* Interrupción de transmisión
* Traballador solitario
* Programación vía radio (OTAP)
* Sinalización de 5 tonos
* GNSS integrado (GPS e GLONASS)
* Bluetooth 4.0 LE integrado para datos e wireless
* Audio intelixente
* IP68
* Modo directo Dual
* IP Site Connect (Single e Multi-site)
* Capacity Plus (Single e Multi-site)
* Memoria 128MB RAM & 256MB Flash memory
* Audio mellorado (volumen e calidade)
* Cobertura mellorada
Especificacións
* Banda de frecuencia: 403 – 527 MHz.
* Dous modos de potencia: Alta 4W. e Baixa 0,5W.
* Canalización: 12,5, 20, 25 KHz.
* Protección: IP68
* Protocolo digital: ETSI TS 102 361-1,-2,-3
* Dimensións máximas (altura x anchura x fondo), con batería de litio de 1700 mAh.: 105 x 60 x 40 mm
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* Peso máximo con batería de litio de 1700 mAh.: 300 gr.
Equipamento
* 9 - Unidade de radio, GPS, Bluetooth.
* 9 - Antena portátil UHF
* 18 – Baterías Iones de litio 1700 mAh.
* 3 – Cargador individual de sobremesa
* 1 – Cargador múltiple de 6 celdas
* 9 – Micro altavoz remoto IP54 con conexión de jack
* 9 – Sujeción plástica con clip
* 9 - Documentación (Manual de usuario e seguridade)

3.5. Servizo de arrendamento de polo menos un equipo repetidor

O equipo repetidor ou repetidores estará/n ubicado dentro do concello de Oleiros e servirá
exclusivamente para dar cobertura as comunicacións da Policía e Protección Civil ou aquelas que
dispoña o Concello. As características técnicas deste equipo ou equipos no caso de instalarse máis de
un como mínimo deben cumplir:
Características xerais:
Repetidor dixital
*Opera en modo analógico ou dixital
*LEDs de indicación no panel frontal de modos de transmisión e recepción
*Repetidor desconectado
*Estado por slot TX/RX
*Montaxe en rack ou mural
*Formato rack: 1U
*Fonte de alimentación integrada
*Conexión para batería externa e carga
*Diagnósticos e control vía IP
*Modos: Dixital convencional, IP Site Connect, Capacity Plus, Linked Capacity Plus, Connect Plus,
Analóxico e modo mixto, compatible MPT 1327
Especificacións:
* Banda de frecuencia: 400-470 Mhz
* 64 canais
* Dous modos de potencia: Alta 50W. e Baja 1W.
*100% ciclo continuo incluso en potencia alta
*Peso: 8.6 kg.
*Dimensiones máximas: 45 x 500 x 380 mm.
Equipamento
*Montaxe en rack
*Fonte de alimentación integrada
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*Duplexor UHF
*Cable de alimentación
*Documentación (Manual de usuario e seguridade)
3.6. Servizo de radiocomunicacións dixitais de voz
arrendamento mencionados nos puntos anteriores

entre

tódolos

equipos

en

O adxudicatario garantirá a comunicación de voz entre tódolos equipos cedidos en servizo de
arrendamento, e segundo a configuración de canles, grupos e privilexios que designen os
responsables do Concello.
3.7. Servizo de mensaxería entre aqueles equipos en arrendamento que o permitan
O adxudicatario garantirá o envío/recepción de mensaxes de texto desde a central da Policía e
Protección Civil aos equipos, e entre eles sempre e cando dispoñan desta función e segundo a
configuración de canles, grupos e privilexios que designen os responsables do Concello. As
mensaxes poderán ser de texto libre ou predefinidos polo usuario.

4. MELLORAS
Os puntos seguintes (do 4.1 ao 4.5) describen posibles melloras que as empresas poderán ofertar e que
non serán excluíntes, pero sí puntuables de acordo co baremo que se estableza.
4.1. Servizo de soporte aos usuarios as 24 horas do día, os 365 días do ano
Se valorará que o adxudicatario dispoña durante a duración do contrato dun servizo de soporte
permanente durante as 24 horas do día os 365 días do ano. Este servizo terá que dar resposta a
calquer tipo de incidencia que se demande dende o Concello nun plazo máximo de 24 horas.
No caso de que os equipos se avaríen o adxudicatario entregará inmediatamente outro en
sustitución sen ningún custe adicional.
O adxudicatario poñerá a disposición do Concello un número de teléfono para acceder a este servizo
e que estará operativo as 24 horas do día os 365 días do ano.

4.2. Servizo de xestión e localización de flotas en tempo real
Se valorará que o adxudicatario proporcione un servizo de xestión de flotas sobre tódolos terminais
radio cedidos en servizo de arrendamento. Esta aplicación irá integrada no servidor de comunicación
do centro de control da Policía Local. O servizo permitirá: a) xestión de flotas: administrar de maneira
eficiente as operacións da flota e o control das súas radios de forma remota, obtendo actualizacións
de estado en tempo real e configurar a radio para o envío de informes ao servidor con ou sen
conexión; b) rexistro de eventos: rexistra todos os eventos do sistema, incluídas as chamadas de
voz, mensaxes de texto e cambios de estado. Permitirá personalizar regras, filtros e eventos grupais
e xenerar informes de ubicación e estado das radios; c) localización GPS: Permitirá a localización
dos usuarios da rede, tanto de persoas como de vehículos en tempo real para garantir os máximos
niveis de seguridade e de productividade. Permitirá a visualización de rutas, a definición de
parámetros virtuais e a rexistración dos movementos da radio utilizando unha serie de regras
configurables.
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4.3. Servizo de grabación das comunicacións de voz
Valorarase que o adxudicatario ofreza un servicio de grabación de voz de todos os terminais de
radio cedidos en servicio de arrendamento. Esta aplicación ira integrada no servidor de
comunicacións do centro de control da Policía Local. Este servizo permitirá a grabación continua de
todas as chamadas de voz con reproducción para o seu análise ou xeración de informes. Os
arquivos de audio se almacenarán en formato MP3 no servidor de comunicación e no posto do
operador da Policía Local e de Protección Civil.

4.4. Instalación de estacións repetidoras para a mellora da cobertura
Valorarase que o adxudicatario poida mellorar a cobertura do servizo mediante a instalación de
estacións repetidoras, en distintas ubicacións dentro do término municipal de Oleiros e instaladas en
edificios municipais ou con autorización do Concello. As estacións repetidoras deberán de contar
coas características mínimas descritas na base 3.5 deste prego.
4.5. Complementos adicionais dos equipos (repostos e accesorios)
Valoraranse o subministro de accesorios e repostos para facilitar o uso dos equipos portátiles
durante a función policial, específicamente os seguintes, dos que o licitador deberá facer constar o
número de aparatos que incorpora á súa oferta:
Auriculares con jack 3,5 mm, no caso de que facilite un mínimo de 20 unidades recibirá 1 punto, por
menos unidades non puntuará
Fundas de pel dos equipos portátiles con suxeición ao cinturón, no caso de que facilite un mínimo de
20 unidades recibirá 2 puntos, por menos unidades non puntuará
Antenas de reposto dos equipos portátiles UHF, no caso de que facilite un mínimo de 20 unidades
recibirá 2 puntos, por menos unidades non puntuará
5. PROGRAMACIÓN, INSTALACIÓN E MONTAXE
Todos os equipos estarán programados segundo as canles, grupos, privilexios, etc que ao efecto indique
o Concello de forma que a aquitectura da rede de comunicacións sexa á medida das súas necesidades.
O Concello poderá facer reprogramacións cando considere oportuno durante a vixencia do contrato,
expoñendo as súas necesidades ao contratista, quen deberá facer as modificacións de xeito gratuito.
O feito de que no momento da realización da montaxe, instalación ou subministro dos equipos en
arrendamento non se faga entrega dos elementos conforme as especificacións mínimas do presente
prego regulador implicará a resolución inmediata do contrato por inadecuada prestación do
adxudicatario, coa imposición das penalidades que correspondan con arreglo á normativa que sexa de
aplicación.
6. LEGALIZACIÓN DOS EQUIPOS E DA REDE QUE PROPORCIONA O SERVIZO
O adxudicatario deberá estar inscrito no Rexistro de Operadores de Redes e Servizos de Comunicacións
Electrónicas da Comisión do Mercado das Telecomunicacións (CMT), para poder dar servizo de
radiocomunicacións móviles terrestres en grupo cerrado de usuarios na área que engloba ó Concello de

Praza de Galicia, Nº 1 - Telf.: 981 610 000 Fax: 981 631 029- 15173 Oleiros A Coruña

CONCELLO DE
OLEIROS
Oleiros. Dito servizo deberá efectuarse na banda de frecuencias UHF que vai dende os 406MHz ata os
470 MHz. O feito de non contar con esta inscrición implicará a falta de capacidade para a prestación do
contrato e a exclusión por tanto do licitador que se atope nesta circunstancia.
7. MEDIOS PERSOAIS
O contratista contará con persoal cualificado para a execución do contrato. Dito persoal dependerá
exclusivamente do adxudicatario, o que terá todos os dereitos e deberes inherentes a súa condición de
empleador, sendo o Concello de todo alleo a ditas relación laborais. Incumbe específicamente ao
empresario o cumprimento das disposicións vixentes en materia laboral, de Seguridade Social, e de
seguridade e saúde no traballo.
8. PRAZO DE EXECUCIÓN
O prazo máximo para a execución dos traballos obxecto da presente contratación será de 10 días a
partir da data de firma do contrato entre o Concello e o contratista.
9. ORZAMENTO TOTAL DO CONTRATO
A) Prezo anual do arrendo (sen IVE)..............................................- 19.000 €
C) 21 % IVE ....................................................................................- 3.990 €
D) TOTAL por un ano, con IVE .......................................................- 22.990 €
E) Prezo polo total do contrato, tres anualidades (sen IVE).............- 57.000 €
F) Prezo polo total do contrato, tres anualidades (con IVE).............- 68.970 €
Non se prevé revisión de prezos durante o tempo de duración do contrato. A duración do contrato será a
de tres anos sen posibilidade de prórroga. A facturación do contrato será trimestral.
10. CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA A ADXUDICACIÓN DO CONTRATO
Os criterios de valoración que serán tidos en conta para a adxudicación do contrato son totalmente
obxectivos, e terán en conta tanto a proposición económica que o licitador realice como o conxunto de
melloras que presenten os licitadores de acordo coa base 4ª do presente prego e os seus subapartados.
Así, a valoración axustarase a seguinte táboa de puntos, resultando adxudicatario o licitador que á vista
da súa oferta en todos estes apartados obteña maior puntuación:
Oferta económica: ata 50 puntos, que se valorará aplicando un criterio de proporcionalidade respecto
da oferta menor, a quen se lle atribuirá a puntuación máxima, calculando a ponderación das demais
conforme á fórmula seguinte:
P= (50 x min)/Of
onde:
-

P é a puntuación obtida,
"min" é o importe da oferta mínima,
"Of" é a oferta correspondente ao licitador que se valora.

Melloras:
4.1: Servizo de soporte aos usuarios 24 h 365 días: 5 puntos
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4.2: Xestión de flotas dos equipos en tempo real: 5 puntos
4.3: Servizo de grabación das comunicacións de voz: 5 puntos
4.4: Instalacións de estacións repetidoras para a mellora de cobertura (máximo 20 puntos):
4.4.1: Instalación dunha estación repetidora adicional á primeira obrigatoria: 10 puntos
4.4.2: Instalación de dúas estacións repetidoras adicionais á primeira obrigatoria: 20 puntos
4.5: Complementos adicionais dos equipos: ata 5 puntos

Oleiros, 28 de xuño de 2019
O técnico de Orde Pública
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