Àrea de Presidència
Gabinet de Prevenció i Seguretat

CONSULTES
PRELIMINARS
RELATIVES
AL
SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL·LACIÓ
DE
CÀMERES
DE
VIDEOVIGILÀNCIA
A
DIVERSES
DEPENDÈNCIES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
1. Antecedents
La Diputació de Barcelona disposa de 35 edificis i recintes amb càmeres de
videovigilància.
La majoria d’aquestes càmeres són de tecnologia analògica i requereixen la seva
substitució per unes de tecnologia digital IP per obtenir millor resolució i adequar-les a
la tecnologia actual.
A més de la substitució, sorgeix la necessitat de realitzar noves instal·lacions a nous
espais adquirits o a edificis i recintes de la Diputació de Barcelona en què és necessari
ampliar-les.
2. Objecte
El Gabinet de Prevenció i Seguretat de la Diputació de Barcelona ha previst la
realització d’una licitació que té per objecte el subministrament i instal·lació de
càmeres de videovigilància a diverses dependències de la Diputació de Barcelona.
La finalitat de la contractació és modernitzar les instal·lacions de videovigilància
mitjançant la substitució de les antigues càmeres i videoenregistradors analògics per
digitals. La migració del sistema de videovigilància implica una sèrie de treballs
accessoris que estaran inclosos en el contracte i que, sense que la següent relació
sigui exhaustiva i tancada, seran les següents:










Subministrament i instal·lació de càmeres (tant reposició com nova instal·lació)
de diferents tipologia: domos interiors, exteriors, amb mobilitat, de superfície,
etc..
Disseny i instal·lació d’armaris d’exterior per transmetre la senyal d’imatge en
els recintes
Instal·lació de càmeres en bàculs i subministrament de suports necessaris així
com els mitjans d’elevació requerits
Adequació i sanejament dels bastidors de targetes de fibra òptica
Realització d’escomesa de cablatge de xarxa
Configuració d’equips
Subministrament i instal·lació de monitors i dispositius de visualització.
Subministrament i instal·lació de videorengistradors

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 41fe64e6334004a594c0 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 1

Àrea de Presidència
Gabinet de Prevenció i Seguretat

La contractació definirà el nombre màxim d’elements a substituir i instal·lar, però no el
nombre mínim ja que serà segons les necessitats.
La substitució dels elements es realitzarà segons necessitat i per fases en diferents
edificis i recintes, i en cada cas la solució podrà ser executada de manera diferent.
3. Motivació de la consulta prèvia
Es realitza la consulta prèvia per tal de que els operadors econòmics puguin
assessorar i respondre preguntes sorgides a l’hora de definir els plecs de prescripcions
tècniques. Es podrà adjuntar informació addicional.
4. Com participar-hi i format de les consultes preliminars
A partir de la data de publicació de l’anunci de les consultes preliminars en el Perfil de
contractant de la Diputació de Barcelona, les entitats interessades a participar-hi
disposen d’un termini de 15 dies hàbils per enviar un correu electrònic a l’adreça
scon.publicitat@diba.cat, en què manifestin el seu interès i en què contestin el
qüestionari de l’apartat 7.
Per a qualsevol dubte o pregunta, les entitats s’han d’adreçar al mateix correu
electrònic.
Les entitats que hi poden participar són empreses (instal·ladores, fabricants,
distribuïdors, etc.), experts, autoritats independents, col·legis professionals,
universitats i altres operadors econòmics actius en el mercat.
Amb posterioritat, el Gabinet de Prevenció i Seguretat es reunirà amb cada una de les
entitats interessades, amb una durada màxima de 90 minuts. Les reunions es faran en
un període d’un mes màxim des de la data de finalització de la recepció de les
sol·licituds de participació. Es convocarà a l’entitat a la reunió amb un termini mínim de
2 dies hàbils.
Es poden preveure visites a instal·lacions sempre que l’empresa o entitat que es
presenta a la consulta preliminar i el propietari de les instal·lacions acceptin la visita.
5. Confidencialitat
La Diputació de Barcelona en cas cap durant el procés de consultes pot revelar als
participants les solucions proposades pels altres participants, i només la Diputació pot
conèixer íntegrament aquestes solucions. La Diputació de Barcelona, així mateix, es
compromet a guardar la confidencialitat requerida, si s’escau, per les entitats
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consultades, amb el benentès que no és possible fer declaracions genèriques de
confidencialitat i que qualsevol declaració de confidencialitat ha de respondre al secret
comercial o industrial.
6. Altres
Un cop efectuades aquestes consultes preliminars i realitzat i publicat l’informe final, la
Diputació de Barcelona es reserva el dret de convocar o no una licitació posterior per a
la prestació del subministrament objecte d’aquestes consultes preliminars. La
participació en les consultes no impedeix la intervenció posterior en el procediment de
contractació, que s’escau, es tramiti.
7. Qüestionari
Dades d’empresa
Perfil d’empresa (instal·ladora,
fabricant, distribuïdor)
Tipologia
d’empresa
(pime,
empresa gran)
Contacte
Instal·lació dels elements
1. Atesa l’experiència de l’empresa, indiqueu els avantatges/inconvenients que
s’observen en els punts següents:
a. La durada del contracte serà d’un mínim de tres anys.
b. La reposició i nova instal·lació de les càmeres serà progressiva i a
demanda del Gabinet de Prevenció i Seguretat segons hi hagi disponibilitat
en cada edifici o recinte.
c. En el contracte s’inclourà una llista dels elements més freqüents a
substituir/instal·lar amb els treballs associats inclosos en el preu unitari. Es
realitzaran els amidaments en cada projecte i es demanarà a l’empresa
contractista la seva execució.
d. En els treballs d’alçada que es requereixi un elevador, es realitzarà
l’amidament amb part fixa més preu per dia d’utilització.
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e. El servei de manteniment de la Diputació de Barcelona realitzarà, segons
disponibilitat i mida de projecte, la preinstal·lació de xarxa i l’empresa
contractista només haurà de col·locar i configurar la càmera i els dispositius
associats. Tot i així, hi haurà un preu unitari d’escomesa per si ho ha de
realitzar l’empresa contractista.
f.

Com s’esmenta en el punt c) hi haurà un preu unitari per cada element
(subministrament i instal·lació), però també hi haurà un preu hora de tècnic
per altres treballs auxiliars.

2. Indiqueu les habilitacions, inscripcions i altres requeriments de què ha de
disposar l’empresa, així com la titulació i experiència mínima dels
treballadors.
3. Indiqueu desglossats els costos directes, indirectes i el benefici industrial
de la instal·lació dels elements materials del contracte següents: càmera
interior/exterior/fals sostre; elevador; videoenregistrador; monitor;
visualitzador; bàcul; armari; fusió F.O.MM i reflexometria (1); i [1m] UTP
cat.6 + canalització. Teniu en compte que els treballs es poden fer en
qualsevol municipi de la província de Barcelona.
4. Indiqueu el preu hora de tècnic i desglosseu els costos directes,
indirectes i el benefici industrial que conformen aquest preu hora. Cal
concretar el conveni col·lectiu d’aplicació. Teniu en compte que els
treballs es poden fer en qualsevol municipi de la província de Barcelona.
5. La valoració es realitzarà principalment per preu unitari. En el cas de les
actuacions d’un o pocs dispositius (1 o 2), s’hauria d’incloure un preu fix
per valorar els costos de l’actuació amb pocs elements? Quins són el
costos d’instal·lar un únic dispositiu o com s’hauria de valorar?
Característiques dels elements
6.

Atesa l’experiència de l’empresa, indiqueu de quines característiques i
funcions han de disposar els elements següents i el seu preu de mercat. Cal
prioritzar la fiabilitat i la relació qualitat/preu i cal fonamentar la resposta.
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Càmeres
Tenint en compte l’entorn corporatiu en què s’instal·laran les càmeres i l’estat
del mercat, indiqueu el preu i les característiques i funcions de les càmeres en
els casos següents:
Descripció

Característiques
i funcions

Preu
subministrament
(IVA exclòs)

Càmeres per cobrir vestíbuls d’edificis,
amb un o diversos accessos exteriors.
Càmeres per cobrir sortides d’ascensor,
portes d’emergència, accessos a
plantes, etc.
Càmeres fixes exteriors a façana per
controlar perímetre
Càmeres mòbils interiors/exteriors


Visualitzadors / monitors

Les característiques proposades hauran de ser les necessàries per poder visualitzar
les càmeres i aniran relacionades amb els videoenregistradors proposats.
Descripció

Característiques
i funcions

Preu
subministrament
(IVA exclòs)

Monitor 27”
Visualitzador càmeres (PC o dispositiu
dedicat)


Videoenregistradors

En la taula següent apareix l’estimació del nombre de càmeres a instal·lar en els
diferents edificis i recintes. Indiqueu quin videoenregistrador proposeu per a cada
edifici, quin cost té per càmera (incloent maquinari, programari i llicències) i quines
característiques diferencials ofereix (analítica, detecció facial, recerca per aparença,
optimització flux de dades, switch, redundància, RAID etc..). Per realitzar els càlculs
s’ha de tenir en compte una resolució de FHD (1920x1080) i 15fps amb una
compressió conservant els detalls pel 90% de les càmeres i el 10% amb una resolució
de 3M (2048x1536). Per a edificis amb menys de 22 càmeres el videoenregistrador
haurà d’incloure el switch.
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Emmagatzematge[TB]

Edifici 1
Edifici 2
Edifici 3
Edifici 4
Edifici 5
Edifici 6
Edifici 7
Edifici 8
Recinte 1
Recinte 2
Recinte 3
Recinte 4
Total:

Nombre
càmeres
59
3
4
22
13
40
16
39
80
39
45
20
380

Preu
Preu
videoenregistrador videoenregistrador*
x càmera*

*Comptant les llicències necessàries en cas que fossin necessàries.
Indiqueu les característiques diferencials de què disposa el programari
relacionat amb el videoenregistrador i els avantatges i inconvenients que
hi ha en el cas que el programari/videoenregistrador requereixi càmeres
del mateixa marca per obtenir millors funcionalitats (analítica,
compressió, etc..).


Equips i elements de xarxa
Descripció

Característiques
i funcions

Preu
subministrament
(IVA exclòs)*

Rack 19” mural per switch+gravador
Rack 19” 22U, 42U
Switch PoE 2, 8, 22
Safata fibra òptica
Patch pannel 12, 24
SFP coure 1GB, fibra 1GB LC
multimode 2km
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Fuetó fibra conector LC a ST
Convertidor de medis de coaxial a UTP
amb PoE receptor/emissor.
Extensor de PoE
1m UTP cat 6. + canalitzacions + petit
material (interior corrugat/canaleta i
exterior metàl·lic)

Característiques de la instal·lació
7. Indiqueu les característiques i funcions que han de tenir els armaris
integrats per les càmeres exteriors (equipament, tipologia d’equips, etc.)
Així mateix, assenyaleu si hi ha armaris prefabricats i si feu alguna
observació sobre el disseny de l’armari següent. Indiqueu les
característiques que hauria de complir cada element i el preu unitari de
cada element.

8. Indiqueu en quins casos és adient a nivell tècnic i econòmic mantenir el
cablatge coaxial i utilitzar un convertidor de mitjans amb PoE. Segons
l’experiència de l’empresa, assenyaleu els avantatges i inconvenients que
suposa.
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9. A l’hora de realitzar l’estesa de cablatge, assenyaleu la terminació de
l’UTP més adequada en el punt final de la càmera:
1. Cable de xarxa connectat directament a la càmera
2. Cable de xarxa connectat a una roseta de superfície (paret o forjat) i
d’aquesta a la càmera.
3. Cable de xarxa connectat a un connector RJ-45 femella i d’aquesta
la càmera
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10. Per a les càmeres exteriors fixes que hagin de controlar perímetre d’edificis,
indiqueu quina seria l’opció més adient i per què. Si hi ha altres disposicions
o tipologia de càmeres, es poden adjuntar fulls de dades.
1. Càmera tipus domo exterior fixada a la paret
2. Càmera tipus bullet exterior fixada a la paret
3. Càmera tipus domo exterior amb suport
4. Càmera multiòptica

11. Per a les càmeres exteriors fixes instal·lades en un bàcul, indiqueu quina
seria l’opció més adient i per què:
1. Càmera tipus domo fixada a un suport
2. Càmera tipus bullet exterior fixada al bàcul
3. Càmera tipus domo exterior fixada al bàcul
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12. Podeu adjuntar llistes de preus d’elements (càmeres, switchs, cablatge,
conversos de mitjans, etc..) i catàlegs.
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