PLEC AGRUPAT DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS
ANNEX 18. MANTENIMENT DE SISTEMES D’ALIMENTACIÓ INNINTERROMPUDA

Objecte
L’objecte d’aquest servei es la realització del manteniment dels sistemes d’alimentació
ininterrompuda (SAI) de les instal·lacions municipals que es relaciones a l’annex 6 del
plec tècnic.
Serveis inclosos
Manteniment preventiu
Tots els equips disposaran del servei de manteniment preventiu que permetrà garantir
la seguretat de conservació i bon funcionament dels equips.
Es realitzarà una visita preventiva anual, durant la qual els tècnics especialitzats faran
una sèrie de comprovacions, proves i ajustos en els sistemes, per verificar l’estat i el
correcte funcionament dels equips.
Els manteniments i/o reparacions es realitzaran sense necessitat de parar els equips,
sempre que això sigui possible. En cas contrari, s’acordaria un dia i una hora amb els
usuaris per realitzar la intervenció.
El servei de manteniment preventiu es programarà dins l’horari laboral establert, i el
servei inclourà totes les despeses associades: mà d’obra, materials i desplaçaments.
L’adjudicatari farà un seguiment periòdic dels equips monitoritzats per tal actuar amb
urgència en el cas de detectar fallades o possibles mals funcionaments dels equips.
Es disposarà d’un servei (hot line) per consultes tècniques o de funcionament.

Manteniment correctiu
Tots els equips disposaran del servei de manteniment correctiu. Això significa que en
cas d’avaria es revisaran els equips tantes vegades com sigui necessari, durant el dies
laborables i dins de l’horari d’atenció al client establert.
El servei de manteniment correctiu inclou els materials, que seran substituïts en cas
d’avaria tantes vegades como sigui necessari.
Les actuacions correctives seran activades pel propi servei, mitjançant les alarmes
dels equips monitoritzats o per avís telefònic o recepció de correu electrònic de part
dels usuaris.
Estan inclosos en el servei el canvi de bateria pels equips de menys de 12 kVA. Per
els equips amb potència superior, en el cas de que es requereixi el canvi de bateries,
l’adjudicatari presentarà valoració econòmica de l’actuació. L’ajuntament es reserva el
dret de sol·licitar altres ofertes a tercers.

Temps de resposta
El servei de manteniment garantirà de dilluns a divendres dins l’horari laboral, una
resposta dins el mateix dia de comunicació d’incidència. De no ser possible realitzar la
intervenció el mateix dia, com a màxim el temps de resposta serà de 24 hores des del
moment de l’avís.
En el cas dels equips considerats crítics, entre els que cal esmentar els que donen
suport als Centres de Procés de Dades (CPD) i l’anomenat Nucli de l’Ajuntament, les
fallades es consideraran d’urgència i el temps de resposta tindrà sempre un termini
màxim de 2 hores (servei 24 hores els 365 dies de l’any).
Control i gestió
S’ha d’incorporar un programari de control remot o gestió de tots els dispositius.
S’ha de disposar d’eines de monitorització per conèixer en tot moment l’estat i el
correcte funcionament dels dispositius, que cal integrar-les amb el sistema de
monitorització existent de l’Ajuntament.
El manteniment incorporarà l’actualització de les targetes de comunicacions de tots els
dispositius.
Obligacions de l’adjudicatari
L’adjudicatari realitzarà la reparació de l’avaria i/o manteniment preventiu en el lloc on
es trobin els equips d’acord amb el contracte.
Els materials i els elements, que siguin necessaris substituir per la reparació i/o
manteniment, seran subministrat sense recàrrec per l’ajuntament.
En cas de canvi de la localització de l’equip, l’adjudicatari acceptarà la modificació
sense aplicació de preus contradictoris.
L’avís de reparació de avaria s’activarà amb una trucada o un correu electrònic.
Els materials o components que s’hagin substituït, juntament amb els embalatges, si
procedeix, seran retirats i duts a punts de reciclatge per part del contractista.
L’adjudicatària estudiarà la implantació de la monitorització dels equips que no
disposen d’aquest sistema, amb la finalitat que tots ells puguin ser controlats
Accés a l’equip
L’ajuntament facilitarà l’accés a l’equip, posant aquest a disposició del personal tècnic
sempre que es requereixi, per la realització del servei requerit.

