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verificació
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Procediment: N486 Contractació de subministraments
Expedient: 6960/2022

Document: 151243/2022

De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (en endavant, LCSP), s’emet aquesta memòria justificativa del
contracte
Servei:

Servei de Tecnologia i desenvolupament digital
P2_L2‐20210907‐2 Plataforma de gestió vídeo. (Renovació de servidors
i espai d’emmagatzematge)

Denominació del
contracte:

Projecte per a l’actualització de la Plataforma de Gestió Vídeo (renovació
de servidors i espai d’emmagatzematge d’imatges) de l’ajuntament de
Sant Cugat.

A. Objecte del contracte
A1. Descripció
És objecte d’aquest contracte, promogut pel Servei de Mobilitat, l’actualització del sistema de
gestió de vídeo de les càmeres per a la lectura de matricules situades en la Zona de Baixes
Emissions del municipi de Sant Cugat del Vallès en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.
Atès el considerable increment en el nombre de càmeres instal·lades dins del municipi i a la
millora de la seva qualitat, és del tot necessari actualitzar el sistema de gestió de vídeo. La
combinació de més càmeres amb més resolució i la previsió de creixement, fan necessari
incrementar de forma notable la capacitat d’enregistrament requerida i, consegüentment, l’espai
d’emmagatzematge i de processament. L’objectiu és disposar d’una plataforma unificada per a
la gestió de les dades aportades per les càmeres LPR existents i futures al municipi.
El contracte inclou l’adquisició, la instal·lació i la posada en servei i el manteniment del nou
sistema d’emmagatzematge de les imatges. Concretament els serveis que es pretén contractar
són els següents:
1. Enginyeria de detall de la solució i del projecte d’implantació i migració.
2. Subministrament de tots els elements de la solució d’emmagatzematge, incloent els
servidors Milestone i el sistema d’arxiu.
3. Instal·lació i posada en servei del nou sistema.
4. Migració de Milestone XProtect Corporate de la plataforma actual a la nova
plataforma.
5. Formació del personal que ha d’operar i administrar el sistema.
6. Manteniment dels nou sistema durant 5 anys
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L’equipament i les característiques tècniques requerides que es proposa instal·lar, es poden
trobar al plec tècnic adjunt a l’expedient.
La subvenció atorgada, provisionalment, pel programa de fons europeu NextGenerationEU, és
de 950.395,80€, que es corresponen amb el 90% de l’import que es va presentar al programa
A2. Codi CPV
El codi CPV d’aquest contracte és:
32333000-6 Aparells d’enregistrament o reproducció de vídeo.
A3. Divisió en lots
Aquest contracte no es divideix en lots atès que el conjunt de les prestacions que inclou estan
íntimament relacionades entre elles i no és viable dur-les a terme per separat ja que depenen
unes de les altres. El subministrament i la instal·lació són un conjunt indivisible que va tot
muntat en un únic armari.
El simple fet de dividir el contracte en lots comportaria un problema greu de coordinació, una
increment en la despesa de contractació i poca seguretat respecte del correcte funcionament
del conjunt..
A4. Component, inversió, projecte, subprojecte i actuació:
Inversió: Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i
metropolitans.
Component: Zona de baixes emissions i transformacions del transport urbà i metropolità.
Codi de sol·licitud: PRTRMU‐21‐00015
Codi d’actuació: P2_L2‐20210907‐2
A5. Fites i objectius:
D’acord amb les fites i objectius crítics establerts per a la inversió I01 – Zones de baixes
emissions i transformació del transport urbà i metropolità del Component C01 – Pla de xoc de
mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència, l’article 39.2. de l’Ordre TMA/892/2021, de 17
d’agost, modificat per l’Ordre TMA/354/2022, de 25 d’abril i la resolució provisional, de 17 de
febrer de 2022, de la Secretaria General de Transports i Mobilitat de concessió dels ajuts del
programa d’ajuts a municipis per la implantació de zones de baixes emissions i la transformació
digital i sostenible del transport urbà, en el marc del pla de recuperació, transformació i
resiliència, les fites a complir són les que es detallen a continuació:


Fita de gestió: convocatòria de la licitació abans del 15/06/2022



Mecanisme per garantir el compliment de la Fita crítica 1: fi d’execució del contracte abans
del 31/12/2023



Mecanisme per garantir el compliment de la Fita crítica 2: adjudicació de, al menys, el 60%
de l’import del cost subvencionable de les actuacions subvencionades, en total
2.178.478,67€, abans del 30 de novembre de 2022 en relació amb el conjunt dels següents
projectes:
-Projectes d’instal·lació de càmeres accessos segon anell del control perimetral.
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-Plataforma de gestió de vídeo (renovació de servidors i espai d’emmagatzematge).
-Noves càmeres ZBE accés centre.
L’import total dels projectes és de 3.630.797,78 €
Per tal d’avaluar el grau d’assoliment dels principis de l’article 2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de
29 de setembre, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès farà servir els qüestionaris que recull
l’Annex II de l’ordre orientats a facilitar l’autoavaluació del procediment aplicat pels òrgans
executors del PRTR.
A6. Mecanismes per al control de les fites i objectius
Fita de gestió: L’expedient es despatxa internament amb preferència i màxima celeritat.
Fita crítica 1: S’estableixen les penalitats descrites a l’apartat W per tal de garantir que es
compleixen els terminis indicats.
Fita crítica 2: A través del mecanisme establert a l’apartat I d’aquest plec per a la identificació
de les ofertes presumptament desproporcionades o temeràries. Es considera que, tret de
justificació de l’oferta anormalment baixa, acceptada per la Mesa de contractació, les ofertes
econòmiques inferiors al 60% del pressupost base de licitació s’han d’excloure del procediment
per baixa temerària, és a dir, que amb l’adjudicació es pot considerar que la fita ha estat
assolida.

B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu:
A tant alçat
Preus unitaris
Preus unitaris i pressupost màxim
B2. Pressupost base de licitació:
El pressupost base de licitació és el límit màxim de despesa que, en virtut del contracte, pot
comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’IVA. El pressupost base de licitació del contracte
és:
Concepte

Import

Preu base de licitació

1.055.995,33 €

IVA (21%)
Total

221.759,02 €
1.277.754,35 €

La valoració de l’equipament i demés partides es troba desglossada en l’informe justificatiu del
preu del contracte, adjunt a la memòria justificativa del contracte i en el plec de prescripcions
tècniques.
La justificació del preu del contracte, d’acord amb l’art 100 de la LCSP, consta com a Annex 1 a
d’aquesta memòria.
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B3. Modificacions previstes del contracte
El contracte només podrà modificar-se per raons d’interès públic en els supòsits i en la forma
prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable.
D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents de la LCSP, un cop perfeccionat el
contracte, l’òrgan de contractació el podrà modificar per les causes que seguidament
s’indiquen amb informe previ del responsable del contracte. En cap cas, l’import total de les
modificacions pot incrementar més del 20% el preu inicial del contracte, tot d’acord amb les
previsions de l’article 204 de la LCSP.
Es preveu la possibilitat d’efectuar modificacions contractuals, segons informen des del Servei
de Tecnologia i transformació digital, en els supòsits següents:
1) Descripció: Augment del nombre d’equips per al sistema de gestió de vídeo, d’acord
amb la previsió de creixement.
Import: 186.199,07 €
2) Descripció: De forma correlativa, els treballs de configuració d’equips o d’aplicacions
del sistema de gestió de vídeo adquirits.
Import: 25.000,00 €
Total import de les modificacions: 211.199,07 €
Segons preveu l’article 301.2 de la LCSP: En el contracte de subministraments en què el preu
es determini mitjançant preus unitaris, es pot incrementar el nombre d’unitats a subministrar
fins al percentatge del 10% del preu del contracte, al qual es refereix l’article 205.2.c).3r, sense
que calgui tramitar l’expedient de modificació corresponent, sempre que així s’estableixi en el
plec de clàusules administratives particulars i s’hagi acreditat el finançament corresponent en
l’expedient originari del contracte.
B4. Pròrrogues previstes
No es preveuen pròrrogues
B5.Valor estimat del contracte
De conformitat amb l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte és el següent:
Import període inicial del contracte
Import modificacions
Total VEC (IVA Exclòs¨)

1.055.995,33 €
211.199,07 €
1.267.194,40 €

B6. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
europea?
Sí

No
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El contracte s’integra dins el Projecte P2_L2-20210907-2, actuació per a la gestió de les
càmeres de control de la ZBE (actualització de servidors i espai d’emmagatzematge) presentat
al “Programa de concessió d’ajudes a municipis per la implementació de zones de baixes
emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència”. El 17 de febrer de 2022 es va resoldre
provisionalment la concessió dels ajuts. El contracte es finançarà en el 90% del preu base del
contracte (IVA exclòs) amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència; en el cas d’Espanya, el
Pla de recuperació, transformació i resiliència, PRTR, el 10% restant més l’IVA el sufraga
l’ajuntament.
.

C. Existència de crèdit
C1. Aplicació pressupostària:
40317003 43100 13400 6260000 40317 (Plataforma de gestió vídeo)
Contractació anticipada:
Sí
No
Contractació amb una subvenció vinculada:
Sí , identificació:
No
Contractació vinculada a fons europeus:
Sí: Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la UE NextGenerationEU
No
La contractació es correspon amb l’actuació P2_L2_20210907-2 de la sol·licitud
PRTRMU‐21‐00015 que figura al llistat provisional d’entitats locals beneficiaries, d’acord amb
la Resolució provisional de la Secretaria general de transports i mobilitat de concessió dels
ajuts del programa d’ajuts a municipis per la implantació de zones de baixes emissions i la
transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del pla de recuperació,
transformació i resiliència, de data 17/02/2022, dictada d’acord amb allò establert a l’Ordre
TMA/892/2021, de 17 d’agost, publicada al BOE nº201, de 23 d’agost, per la que s’aprovaren
les bases reguladores pel Programa d’ajuts a municipis per la implantació de zones de baixes
emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència, i la primera convocatòria corresponent a l’exercici
2021 per participar en el procés, en el règim de concurrència competitiva.

C2. Expedient d’abast pluriennal:
Distribució de les anualitats:
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Any

Import de l’anualitat

Import IVA

Total

2022

351.998,44 €

73.919,67 €

425.918,12 €

2023

703.996,89 €

147.839,35 €

851.836,23 €

TOTAL

1.055.995,33 €

221.759,02 €

1.277.754,35 €

D. Termini de durada del contracte / d’execució de la prestació
D1. Termini:
El termini del contracte començarà a comptar des de la signatura de l’acta d’inici de la
prestació del servei i tindrà una durada de màxima 5 mesos.
Serà necessari que l’adjudicatari presenti en el moment de la signatura de l’acta d’inici la
planificació de la totalitat dels treballs previstos, planificació que no podrà excedir dels 5 mesos
contractuals, i que en cas de no compliment d’aquest termini, s’aplicaran les penalitzacions
corresponents.
D2. Possibilitat i durada de les pròrrogues: No es preveu la possibilitat de prorrogar el
contracte.
D3. Lloc i data de lliurament dels béns: Ajuntament de Sant Cugat, Plaça de la Vila, s/n

E. Variants
Sí

No

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La tramitació de l’expedient es durà a terme de forma ordinària mitjançant procediment obert,
regulat a l’article 156 de la LCSP, amb més d’un criteri adjudicació, d’acord amb l’article 145 i
146 de la LCSP.
Atenent al VEC, aquest contracte es considera sotmès a regulació harmonitzada, d’acord amb
els articles 19, 21 i 135, per tant, la licitació haurà de publicar-se, a més, en el Diari Oficial de la
Unió Europea.
De conformitat amb l’article 44 de la LCSP el contracte és susceptible de recurs especial en
matèria de contractació, per això, en virtut de l’article 58 del Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de
desembre, pel qual s’aproven les mesures urgents per a la modernització de l’administració
pública i per a l’execució del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, la formalització
no es pot efectuar fins transcorreguts 10 dies naturals des de l’endemà de la notificació de
l’acord d’adjudicació del contracte.
L’adjudicació d’aquest contracte resta condicionada als fets següents:
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1) Aprovació definitiva per part de l’òrgan competent de l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès del Pla de mesures antifrau en l'execució d'actuacions finançades pels fons del
Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
2) Resolució definitiva de la Secretaria General de Transportes y Movilidad de concessió
d’ajudes del programa d’ajuts a municipis per a la implementació de zones de baixes
emissions i la transformació digital i sostenible de transport urbà, en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència
G. Solvència i classificació empresarial
G.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional
L’empresa licitadora ha de comptar amb la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional mínima que es detallen a continuació. Els criteris de solvència tenen caràcter
selectiu, és a dir, el seu incompliment suposa l’exclusió de l’empresa.
G.1.1.Solvència econòmica i financera
De conformitat amb l’article 87.1.a) de la LCSP, la solvència econòmica i financera haurà
d’acreditar-se mitjançant la presentació de la documentació següent:


Volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum de negoci dels tres
últims disponibles (en funció de les dates de constitució, o d’inici d’activitats de l’empresari
i de presentació de les ofertes) ha de ser, com a mínim, una vegada i mitja el VEC.

L’acreditació d’aquest requisit s’ha d’efectuar per mitjà de la presentació dels certificats i
documents que acreditin els requisits establerts, de conformitat amb el que preveu l’article 87.2
de la LCSP.
En tot cas, la inscripció en el Registre Oficial de Licitadores i Empreses Classificades del Sector
Públic acredita, davant de tots els òrgans de contractació del sector públic les condicions de
solvència econòmica i financera de l’empresari.
La solvència requerida és la mínima exigida de conformitat amb el que estableix l’article 87.1
apartat a) de la LCSP.
G.1.2. Solvència tècnica o professional
De conformitat amb el que estableix l’article 89 de la LCSP, la solvència tècnica o professional
s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la documentació següent:
a) Relació dels principals subministraments efectuats en els darrers 3 anys, de naturalesa
igual o similar als de l’objecte del contracte, indicant l’import, la data i el destinatari.
L’import anual acumulat en l’any de major execució ha de ser igual o superior al 70%
de l’anualitat mitjana del contracte.
Als efectes d’acreditar que l’objecte dels contractes realitzats és igual o similar a
l’objecte d’aquest contracte es poden presentar certificats expedits per l’òrgan de
contractació, en el supòsit que els subministraments efectuats sigui una entitat del
sector públic, o mitjançant certificats o una declaració responsable de l’empresari
acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació.
b) Certificats de qualitat:
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a. Atès que s’ha de configurar tot el sistema de gestió de vídeo, és necessari que
el licitador tingui el certificat GOLD de Milestone Corporate.
Es demana aquest certificat perquè el sistema de vídeo municipal que està
actualment en funcionament és MILESTONE CORPORATE, per això, és
necessari tenir els coneixements que el mateix fabricant del software atorga
amb la qualificació GOLD.
b. Atès que s’ha de treballar amb l’equipament de xarxa es demana que el
licitador tingui certificat ARUBA-HP.
Es necessari demanar aquest certificat atès que el nou equipament haurà de
comunicar-se amb la xarxa municipal existent, fet que comporta tenir
coneixements de l’entorn dels equips municipals, que són de la marca ARUBAHP.
c. Per la seguretat de l’assistència tècnica en la instal·lació i configuració de tot
l’equipament (servidors / cabina emmagatzematge), és necessari que el
licitador presenti una carta de suport al projecte per part dels fabricants dels
equipaments.
Aquest requisit és necessari atès que l’equip a instal·lar és d’un grau de
complexitat tècnica alt, motiu pel qual, es vol assegurar la
col·laboració/assistència dels fabricants, tant per al muntatge com per a la
configuració de tot l’equipament.
En el document DEUC que consta a l’Annex I es farà constar si es disposa
d’aquests certificats. Adjudicat el contracte, es requerirà a l’empresa
adjudicatària la presentació dels certificats.
La solvència requerida és la mínima indispensable per poder prestar el servei objecte del
contracte amb les mínimes garanties, es considera que no són requisits discriminatoris i que no
restringeixen la competència.
G.2. Classificació empresarial:
En el contracte de subministrament no es exigible la classificació de l’empresari per acreditar la
seva solvència, tal com disposa l’article 77.1.c) de la LCSP.
G.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte
Sí

No

G.4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de
gestió mediambiental
Sí

No

G.5. Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’activitat o servei:
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No es requereix cap habilitació empresarial específica.
H. Criteris d’adjudicació
A) Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor: fins a 25 punts
A.1. El licitador ha de presentar de forma detallada la solució tecnològica proposada,
que ha de concretar les característiques de l’equipament i del seu funcionament,
les configuracions proposades, els requeriments de xarxa, la connexió prevista, el
mode d’accés, la disponibilitat i el rendiment de tot el conjunt. (de 0 a 5 punts)
A.2. Descripció detallada de les característiques per l’entorn LiveDB: rendiment,
escalabilitat, disponibilitat i identificació de SPOFs (Single Point of Failure). (de 0
a 5 punts)
A.3. Descripció detallada de les característiques per l’entorn ArchiveDB:: rendiment,
escalabilitat, disponibilitat i identificació de SPOFs (Single Point of Failure). (de 0
a 5 punts)
A.4. Descripció detallada de l’equip tècnic que ha de donar el suport i el manteniment,
amb descripció de les titulacions, experiència professional i detall de feines
similars realitzades. (de 0 a 5 punts)
A.5. Descripció detallada del pla de manteniment necessari, que com a mínim ha
d’incloure el pla d'actuacions, l’equip humà, l’horari de resposta, el temps de
resolució d'incidències (que com a màxim ha de ser de 24h) i les actuacions
incloses. (de 0 a 5 punts)
Els criteris seleccionats són el més adients per conèixer les limitacions, les possibilitats de
creixement així com les necessitats tècniques de la solució. També és necessari que els
licitadors defineixin la forma en què es farà el manteniment i què inclou, així com que el
personal destinat a dur-lo a terme estigui degudament format.
B) Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica: fins a 75 punts
B.1.- Oferta econòmica: Fins a 50 punts.
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts
corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida
al segon decimal:

Justificació de la fórmula escollida per al càlcul de la millor oferta: Per determinar la
puntuació de l’oferta econòmica es farà servir la següent fórmula, amb un valor de
ponderació d’1, atès que es vol incentivar la competitivitat entre els licitadors en el criteri
preu.
B.2.- Altres criteris automàtics: Fins 25 punts:
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B.2.1. ) Ampliació del termini de garantia de la solució aportada. Fórmula: (7 punts)
Màxim puntuació (7 punts) x (núm. d’any de l’oferta considerada / major núm.
d’anys presentat)
B.2.2. ) Té mètriques disponibles en temps real a nivell de fitxer per l’ArchiveDB
(NAS scale-out). (6 punts)
B.2.3. ) Ofereix el 100% d’escriptures directes a la capa SSD per l’ArchiveDB (NAS
scale-out)? (6 punts)
B.2.4. ) Té accés directe als màxims nivells de suport per l’ArchiveDB (NAS scaleout)? (6 punts)

Justificació dels criteris quantificables de forma automàtica:


L’ampliació en el termini de garantia es considera un criteri necessari perquè permetria
als tècnics municipals un major coneixement dels equips instal·lats, que atenent a la
complexitat tècnica i de gestió de l’objecte del contracte és necessari per al control
posterior dels equips per part del personal municipal.



Pel que fa als criteris b.2.2, b.2.3,i b.2.4 es creuen necessaris perquè són trets
diferencials de funcionament del conjunt, que de no tenir-los poden reduir les
prestacions de funcionament.

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Per a l’apreciació d’ofertes desproporcionades o temeràries es tindrà en compte l’oferta
considerada en el seu conjunt i, en cap cas, exclusivament el preu.
Els criteris objectius en funció dels quals es considerarà com a desproporcionada o amb
valors anormals, derivaran de la relació entre magnituds obtingudes de les variables
següents i que es calcularan en relació als criteris d’adjudicació que no són preu:
1. La mitjana aritmètica de la puntuació global obtinguda per les empreses licitadores.
2. Desviació de cada una de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores
respecte a la mitjana de les puntuacions.
3. Càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a dir,
sense tenir en compte el signe més o menys.
Podrà trobar-se una oferta incursa en valor anormal o desproporcionat, quan la puntuació
obtinguda estigui per damunt del valor que resulti de la suma de les variables 1 i 3 i que, al
mateix temps, la seva oferta econòmica (preu) estigui també per sota de la mitjana de les
ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores en relació els paràmetres
objectius previstos en els següents supòsits:
a) Quan, concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25
unitats percentuals.
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b) Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l'altra oferta.
c) Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, s'exclourà per al còmput
d'aquesta mitjana l'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a aquesta mitjana. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la
baixa superior a 25 unitats percentuals.
d) Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 5 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre
elles existeixen ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 5 unitats
percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitjana només amb les ofertes que no es
trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les restants ofertes és inferior a
tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
En aquest cas, la Mesa requerirà al/s licitador/s a fi que durant el termini màxim de cinc dies
presenti les justificacions i documents que siguin pertinents.
Un cop rebuda la documentació la Mesa procedirà a verificar la composició de l’oferta per tal
de comprovar la seva viabilitat, en els termes que estableix el precepte reglamentari i l’art.
149 de la LCSP.
J. Condicions especials d’execució
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, les condicions especials d’execució del contracte
són les següents:
1. Condició mediambiental:
Compliment del principi de no causar dany significatiu al medi ambient
En consonància amb el principi de no causar un dany significatiu als sis objectius
mediambientals definits al Reglament (UE) n.º 2020/852 del Parlament Europeu, del 18 de juny
de 2020, relatiu a l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel que es
modifica el Reglament (UE) 2019/2088, el contractista i els subcontractistes es comprometen al
respecte, en allò que afecti l’execució d’aquest contracte, als principis següents:







Mitigació del canvi climàtic
Adaptació al canvi climàtic
Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins
Transició cap a una economia circular
Prevenció i control de la contaminació
Protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes

2. Condició econòmica:
Compliment del principi de reforç de mecanismes per la prevenció, detecció i correcció
del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.
3 Condició relativa al compliment de les obligacions d’informació que estableix l’article
8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre
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Els contractistes i subcontractistes hauran de complir les obligacions d’informació que estableix
l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, i hauran de facilitar les dades
següents:







NIF del contractista o subcontractistes.
Nom o raó social.
Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes.
Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per donar
compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals
Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals
establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió

4. Condició relativa a la declaració responsable relativa al compliment del Reglament
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, d’ara
endavant RGPD a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals i a la resta de normativa vigent en matèria de
protecció de dades, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb
ocasió del contracte.
Els contractistes i subcontractistes hauran de presentar una declaració responsable relativa al
compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE,
d’ara endavant RGPD i el compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a la resta de normativa vigent en
matèria de protecció de dades, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés
amb ocasió del contracte, que consta a annex 2 del PCAP.
5. Condició especial d’execució relativa a les obligacions de comunicació que estableix
l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre
Les empreses contractistes i subcontractistes de contractes finançats amb els Fons Next
Generation, en les comunicacions i la documentació relativa als projectes, subprojectes i
actuacions que es desenvolupin en l’execució del Pla, han d’exhibir de forma correcta i
destacada l’emblema de la UE amb una declaració de finançament adequada que digui:
“Finançat per la UE- Next Generation EU”, juntament amb el logotip oficial del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència. Els logos es poden descarregar a l’adreça següent:
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
6 . Condició relativa a la cessió de dades al contractista
Aquest contracte requereix el tractament per part de l’empresa contractista de dades
personals, amb la finalitat de la instal·lació i configuració del sistema de gestió de vídeo.
En conseqüència, s’estableixen com a condicions especials d’execució les següents
obligacions del contractista:
a) Respectar la finalitat per a la qual se cedeixen les dades.
b) Sotmetre’s en tot cas a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades, sense perjudici del que estableix l’últim paràgraf de l’apartat 1 de
l’article 202.
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c) Comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de la
informació facilitada en la declaració prevista en l’annex 2 d’aquest plec.
Adjudicat el contracte, els contractistes i els subcontractistes, si s’escau, hauran de presentar
les declaracions corresponents de l’Annex 5 i 6 en relació amb el compliment de les condicions
especials d’execució.
Totes les condicions especials d’execució previstes en aquest plec tenen la consideració
d’obligacions essencials del contracte als efectes previstos a l’article 71.2 i 211.1.f de la LCSP i
el seu incompliment es qualificarà de conformitat amb les penalitats previstes a l’apartat S.
K. Cessió del contracte
Sí

No

L. Subcontractació
Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP.
Es preveu el pagament directe de l’Ajuntament als subcontractistes:
Sí

No

M. Tramitació i pagament de les factures:
Les dades rellevants als efectes de tramitació de la facturació són les següents:
M1. Els codis específics que identifiquen el contracte són:
Centre gestor destinatari
Codi d’expedient

Servei de Tecnologia i desenvolupament digital
Aupac 6960/2022

M2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent:
La facturació es durà a terme pels serveis efectivament prestats el mes anterior.
S’efectuarà d’acord amb els preus unitaris previstos en aquest plec, amb el percentatge de
reducció derivat de l’oferta econòmica presentada.
La facturació es durà a terme amb periodicitat mensual, d’acord amb la part proporcional del
preu fix previst en aquest plec, amb el percentatge de reducció derivat de l’oferta econòmica
presentada.
La facturació es durà a terme a la finalització de l’execució del contracte, en la seva
totalitat.
M3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:
Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades.
Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals:
Informe de progres de la instal·lació signat per la direcció d’obra indicant el % assolit.
L’informe es consensuarà amb els tècnic municipal a la primera reunió de replanteig.
M4. Òrgan encarregat de la validació de les factures:
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Ajuntament de Sant Cugat
CIF: P0820400J
Punt d’entrada de factures electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2
N. Revisió de preus
Sí

No

O. Termini de garantia
Sí

No

perquè

Termini: 2 anys.
Un cop acabat el termini de garantia sense que l’Administració hagi formalitzat cap de les
objeccions o la denúncia a que fa referència l’article 305 de la LCSP, el contractista quedarà
exempt de responsabilitat..
P. Programa de treball
Sí

No

Es seguirà la planificació que l’adjudicatari aporti en la reunió d’inici, sempre i quan hagi estat
aprovada pel tècnic municipal.
Q. Existència de personal susceptible de subrogació d’acord amb el que regula l’article
130 LCSP i el conveni col·lectiu aplicable:
Sí

, conveni col·lectiu aplicable:

No

R. Assegurança
És responsabilitat del contractista indemnitzar pels danys i perjudicis que es causin a tercers
com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, ja que
l’execució del contracte es realitza a risc i ventura del contractista, tal i com preveu la LCSP en
els articles 196, 197 i l’article 34, que estableix la llibertat de pactes entre les parts en relació al
contingut del contracte.
S’exigeix pòlissa de responsabilitat civil:
Sí

, amb un capital assegurat equivalent, com a mínim, al valor estimat del contracte.

No
S. Penalitats:
Demora en l’execució del contracte

14/19

1. D’acord amb l’article 193.3 de la LCSP, quan el contractista, per causes que li siguin
imputables, incorri en mora respecte del termini total d’execució del contracte, l’Administració
podrà optar, atenent a les circumstàncies, entre resoldre el contracte o per la imposició de
penalitats diàries en la proporció de 0,60€ per cada 1.000€ del preu del contracte, IVA exclòs.
2. Incompliment del termini màxim de 24h en la resolució de les possibles incidències:




Entre 1h i 2 h addicionals: 1% del preu del contracte
Entre 2 h i 5 h addicionals: 2% del preu del contracte
Més de 5 h addicionals: 5% del preu del contracte

Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte
Recollides en l’apartat M d’aquest quadre de característiques, es podrà considerar, en funció de
la repercussió d’aquest incompliment en l’execució del contracte, bé la imposició de penalitats
de fins a un 50% de l’import del contracte, bé la resolució o bé la consideració d’infracció greu
als efectes establerts en la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 71.
T. Cessió de dades al contractista
Sí, amb la finalitat de facilitar la configuració idònia de l’aplicatiu de gestió de les imatges i
assegurar el seu bon funcionament. Caldrà signar la declaració responsable respectiva que
consta en l’Annex 2.
No

U. Responsable del contracte
Nom, cognoms i càrrec: Alfons Mateu i Hosta
Tècnic al Servei de Tecnologia i Desenvolupament Digital
Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte
l’òrgan de contractació haurà de designar un responsable del contracte, per a supervisar la
seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat
d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, i podrà ser una persona física o
jurídica, vinculada a l’entitat contractant o aliena, segons disposa l’article 62.1 de la LCSP.
Sempre que aquesta funció no s’assigni a cap ens u organisme municipal, el responsable del
contracte s’encarregarà també d’impulsar el compliment prescripcions específiques
encaminades a justificar els fons PRTR d’acord amb allò establert a la Resolució provisional de
la secretaria general de transports i mobilitat, de 17 de març del 2022, de concessió dels ajuts
del programa d’ajuts a municipis per la implantació de zones de baixes emissions i la
transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del pla de recuperació,
transformació i resiliència, de 17 de març del 2022, l’Ordre HFP/1030/2021 per la que es
configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i l’Ordre
HFP/1031/2021 per la que s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar
per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local pel seguiment del compliment de
fites i objectius d’execució pressupostaria i comptable de les mesures dels components del Pla
de Recuperació, Transformació i Resiliència, que entre d’altres són:
- L’acompliment de les fites i objectius.
- L’emissió dels informes de previsions i els informes preceptius corresponents sobre
l’estat de les actuacions, els mesos de juny i de desembre de cada any.
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- L’emissió de l’informe final en el termini de 6 mesos des de la data de finalització de
les actuacions.
- El registre en el Sistema Informàtic habilitat pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública la
comprovació que els projectes compleixen amb els criteris establerts amb l’avaluació
inicial (compliment de les fites crítiques i no crítiques).
- El registre en el Sistema Informàtic el progrés dels indicadors més desagregats que
composen el Projecte/Subprojecte.
- El seguiment de l’acompliment del principi de “no causar perjudici significatiu”
(DNSH) en totes les actuacions.
- L’avaluació de riscos de frau
- Complimentar les DACI
- El compliment dels requeriments trimestrals d’identificar els beneficiaris finals de cada
procediment de licitació i del contingut exigit en els procediments de licitació.
- El compliment amb els requeriments d’identificació de contractistes i subcontractistes.
V. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació
Nom funcionari carrera o laboral fix: Santi Coca i Mascorda
Càrrec: Cap del Servei de Tecnologia i Desenvolupament Digital
Nom funcionari carrera o laboral fix: Alfons Mateu i Hosta
Càrrec: Tècnic al Servei de Tecnologia i Desenvolupament Digital
Es proposen aquests dos vocals degut a que són els únics treballadors municipals dins del
Servei de Tecnologia que poden donar aquest servei i són perfectes coneixedors del contingut
del contracte.
W. Tinència d’Alcaldia que aprovarà l’expedient de contractació
Bon Govern, Transparència i Participació.
X. Reforç dels mecanismes per la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i
els conflictes d’interès així com per prevenir el doble finançament.
S’han avaluat els riscos de frau de l’òrgan gestor seguint els models dels annexos II.B.5 i II.C
de l’Ordre HFP/1030/2021.
Està en tràmit d’aprovació un Pla de mesures antifrau relatiu a la prevenció, detecció i correcció
de fraus i que permetrà abordar els conflictes d’interessos, així com per prevenir el doble
fiançament, tenint present que aquests ajuts són incompatibles amb altres fons europeus per la
mateixa finalitat.
S’han complimentat i es complimentà la Declaració d’Absència de Conflictes d’Interessos
(DACI) per part de tots els agents implicats a aquest expedient de contractació.
Y. Mesures per assegurar el compliment dels principis transversals al Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència
Aquesta contractació no suposa cap perjudici significatiu (DNSH) als sis objectius
mediambientals definits al Reglament (UE) nº 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell,
de 18 de juny del 2020, relatiu a l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles i
pels que es modifica el Reglament (UE) 2019/2088 i que són els següents:
a)

Mitigació del canvi climàtic
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b)

adaptació al canvi climàtic;

c)

us sostenible y protecció de los recursos hídrics y marins;

d)

transició cap una economia circular

e)

prevenció i control de la contaminació

f)

protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes.

D’una banda l’annex VI del reglament 2021/241 pel que s’estableix el Mecanisme de
recuperació i resiliència estableix que els projectes del camp d’intervenció “048 - Mesures de
qualitat de l’aire i reducció del soroll” fomenten activament el principi transversal de “prevenció i
control de la contaminació”.
Amb la finalitat de garantir que no es produirà cap perjudici significatiu (DNSH) ni a aquest ni a
cap altre dels sis objectius s’han efectuat les autoavaluacions, de conformitat als qüestionaris
de l’Annex II de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.
Aquestes autoavaluacions es repetiran almenys una vegada cada any.
Addicionalment, s’incorporarà al PCAP una declaració responsable a signar pel contractista a
l’inici de l’execució de les actuacions per analitzar els riscos d’incompliment i, un cop l’execució
hagi finalitzat, caldrà acreditar que s’ha respectat el compromès en aquesta declaració.
Z. Referència expressa a la contribució del contracte a la transició ecològica o a la acció
pel clima (Etiquetatge verd i digital).
El Reglament 2021/241 del Parlament europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021 pel que
s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència mitjançant el qual es regula aquests fons
detalla al seu annex IV quin tipus d’actuacions tenen especial contribució ambiental o climàtica.
Concretament, el camp d’intervenció “048 - Mesures de qualitat de l’aire i reducció del soroll” té
assignats un coeficient pel càlcul de l’ajut als objectius climàtics del 40% i un coeficient pel
càlcul de l’ajut als objectius mediambientals del 100%.
Per tant, els criteris de selecció a aquesta convocatòria ja garanteixen que, executant els
projectes seleccionats, es produeix la continuació esmentada i no es requereix cap actuació
addicional per part dels beneficiaris.
F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A

F_GRPFIRMA_CAPS

F_GRPFIRMA_DIRECTORS/ES
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ANNEX 1. Informe tècnic de justificació del pressupost de licitació
De conformitat amb els articles 100, 101 i l’article 116.4, lletra d) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als
efectes de justificar el pressupost de licitació
El llistat de preus unitaris presentat, és fruit d’un estudi previ de mercat realitzat a partir de les
empreses més rellevants del sector, en base a les necessitats municipals d’espai
d’emmagatzematge, velocitat de processament, fiabilitat de la instal·lació i escalabilitat del
sistema. Aquests preus no restringeixen la competència i són accessibles a totes les empreses
del sector.
La partida 9 del pressupost no s’ha de valorar per el licitador, és un preu fixat, doncs és una
partida destinada a la supervisió dels treballs o inclús a la seva pròpia execució per part de
l’empresa adjudicatària vigent del manteniment de la Gestió del Vídeo. Es creu oportú procedir
així, donat que l’empresa adjudicatària del manteniment és la responsable última de la gestió
diària del correcte funcionament, amb el que ha de donar el vist i plau dels treballs i en el seu
defecte fer-los.

item Concepte
Servidors de gravació optimitzat per treballar amb l'aplicatiu Milestone Xprotect Corporate-Recording service.
Inclou els serveis de suport de fabricant 24x7 amb 4h de resposta, per 5 anys. Característiques:
- Processador Intel Xeon-S 4210R FIO
- 64 GB RAM
- 5 discos SAS 3,2 TB en RAID
- 2+2 ports 10/25GE
1
- GPU Nvidia T4 16GB
- doble font AC 800W
- SO Windows server 19
- Eina de monitorització integrada
- 8 SFF
- 2UA RacK
Servidors optimitzat per treballar amb l'aplicatiu Milestone Xprotect Corporate-Mobile service. Inclou els
serveis de suport de fabricant 24x7 amb 4h de resposta, per 5 anys. Característiques:
- Processador Intel Xeon-S 4210R FIO
- 32 GB RAM
- 2 discos SATA 480 GB en RAID
- 2 ports 10/25GE
2
- GPU Nvidia Quadro P2200
- doble font AC 500W
- SO Windows server 19
- Eina de monitorització integrada
- 8 SFF
- 1UA Rack
Servidors optimitzat per treballar amb l'aplicatiu Milestone Xprotect Corporate-Management service. Inclou
els serveis de suport de fabricant 24x7 amb 4h de resposta, per 5 anys. Característiques:
- Processador Intel Xeon-S 4210R FIO
- 32 GB RAM
- 4 discos SATA 480 GB en RAID
3 - 2 ports 10/25GE
- doble font AC 500W
- SO Windows server 19
- Eina de monitorització integrada
- 8 SFF
- 1UA Rack

Q

PVU

SUBTOTAL

5

17.166,93 €

85.834,65 €

1

6.851,11 €

6.851,11 €

2

6.279,03 €

12.558,06 €
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4

5

6

7
8
9

Sistema emmagatzematge de 3,7 PB, composat per 11 nodes de 336 TB y software de gestió Qumulo
QF2 o equivalent optimitzat per treballar amb l'aplicatiu Milestone Xprotect Corporate. Inclou els serveis de
suport de fabricant 24x7 amb 4h de resposta, per 5 anys.
Commutador 1U de 48 ports de 25 GbE SFP28 amb 8 ports de 100 GbE QSFP28, equipat amb:
-2 SFP+ 10GbE SR 3m
-1 SFP+ 10GBASET RJ45 30m
-25 cables SFP28 a SFP28 25GbE 3m
Inclou els serveis de suport de fabricant 24x7 amb 4h de resposta, per 5 anys.
Servidors d'analítica de vídeo optimitzat per analítica de vídeo i amb capacitat de suportar 12 canals de
vídeo. Inclou els serveis de suport de fabricant 24x7 amb 4h de resposta, per 5 anys. Característiques:
- Processador Intel Xeon-S 4210R FIO
- 64 GB RAM
- 1 disc SAS 3,2 TB en RAID
- 2+2 ports 10/25GE
- GPU Nvidia T4 16GB
- doble font AC 800W
- SO Windows server 19
- Eina de monitorització integrada
- 8 SFF
- 2UA RacK
Rack datacenter 42 UA 800x1000 mm, inclou accessoris necessaris per la instal·lació de tots els elements
de networking i storaging, PDUs, passafils horitzontals i verticals, fuetons, ODFs, panells
Serveis d'enginyeria, instal·lació, configuració, posada en servei de la solució, documentació i formació
(Hores)
Serveis de configuració i posada en servei del sistema de Gestió Milestone i integració amb eines de
supervisió/monitorització municipals, treballs realitzats per l'empresa homologada, reconeguda per
l'Ajuntament i amb la supervisió del mantenidor vigent de la xarxa (basada en Hores)

1

783.049,35 €

783.049,35 €

2

13.642,46 €

27.284,92 €

6

13.569,54 €

81.417,24 €

1

3.700,00 €

3.700,00 €

910

50,00 €

45.500,00 €

245

40,00 €

9.800,00 €

TOTAL

1.055.995,33 €

IVA 21 %

221.759,02 €

TOTAL PRESSUPOST1.277.754,35 €

........
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