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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
PROGRAMA INFORMÀTIC DE CONTROL DE PRESÈNCIA TEMPO.NET I
ETEMPO PER A L’ANY 2021/2022 I COMPRA DE 5 TERMINALS.
Clàusula 1. Objecte del contracte i abast del servei
L'objecte d'aquest plec
instal·lació, configuració
presencia Tempo.net i
Llobregat, així com la
targetes.

de prescripcions tècniques és el subministrament,
i manteniment del programa informàtic de control de
el portal eTempo per l'Ajuntament de Corbera de
compra de 5 terminals SMX3 per fitxar mitjançant

Els terminals s’ubicaran en les següents dependències municipals:
1.
2.
3.
4.
5.

OAC (carrer La Pau, 4)
Ajuntament (carrer La Pau, 5)
Policia Local (carrer La Pau, 3)
Edifici desenvolupament econòmic (carrer La Pau, 3)
Pavelló (carrer Josep Tarradelles, s/n)

La resta de dependències que no disposin de terminal, efectuaran els seus
fitxatges mitjançant ordinador a través del portal eTempo.

El programari TEMPO.NET I ETEMPO permet realitzar la gestió del control
d’accessos i la gestió del temps de treball del personal de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat. Aquesta aplicació és bàsica i imprescindible pel servei de
Recursos Humans municipal i és per això que han d’estar suportats per un
servei de manteniment permanent que garanteixi la seva funcionalitat i
continuïtat durant 12 mesos l’any. Aquest servei de manteniment permetrà
mantenir les aplicacions degudament actualitzades i oferirà un servei de
resolució de dubtes puntuals que puguin sorgir en l’ús de les mateixes per ex.:
noves versions, assessorament, suport i reparació de defectes.
Clàusula 2. Prestacions incloses en el servei
La prestació del servei que es contracta ha d’oferir la llicencia del Software de
control de presencia Tempo.Net, mòdul de gestió horària amb llicencia fins a
400 empleats i la llicència de eTempo, portal de control de presència en entorn
web amb llicencia de fins 400 empleats.
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Aquestes aplicacions estan gestionades únicament per l’empresa International
Softmachine Systems, S.L. , que en té els drets d’exclusivitat, propietat
industrial i explotació en qualsevol forma i, en especial, de supervisió, suport
tècnic i manteniment. És per aquest motiu que es proposa la seva adjudicació
mitjançant el procediment que correspongui.
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Ha d’oferir un hardware consistent en 5 terminals SMX3 per a la gestió de
temps de treball i 140 targetes de proximitat blanques, numerades i
codificades.
Així mateix ha d’incloure la instal·lació de les aplicacions, la formació bàsica al
personal del servei de recursos humans que permeti l’ús correcte de les
mateixes, la configuració dels terminals i proves de comunicacions i el
manteniment pel primer any que començarà a comptar un cop tot el sistema
estigui totalment operatiu i el personal pugui fitxar amb normalitat, moment en
què es signarà l’acta d’inici del sistema i de posada en marxa.
Clàusula 3. Descripció de la prestació del servei i especificacions
tècniques i funcionals
El Software del mòdul de gestió horària Tempo.net serà en entorn Web,
comprendrà la gestió de franges horàries, torns i calendaris, agenda per
empleat per l’assignació d’incidències, canvis horaris i excedències.
El software del portal de control de presència eTempo serà en entorn Web i
comprendrà el fitxatge des de navegador, el Work Flow i permetrà les
consultes.
Softmachine instal·larà les llicencies contractades i oferirà una formació de 48
hores al personal del servei de recursos humans, a les dependències de
l’Ajuntament pel recolzament a la configuració i posada en marxa del sistema,
incloent l’estudi i l’anàlisi de les problemàtiques concretes de l’Ajuntament, que
permeti l’ús correcte del software i facilitarà la Guia d’usuari del producte. Les
jornades de formació seran agendades segons les necessitats de l’Ajuntament.
El software proporcionat gaudirà d’una garantia d’un any cobrint el correcte
funcionament del producte segons especificacions del manual d’usuari.

-Hot-line telefònic gratuït per a resoldre consultes o aclariments.
-Temps de resposta garantit en un termini inferior a 48 hores.
-Assistència a casa del client en cas de ser així requerit, a tarifa reduïda.
-Revisions gratuïtes de software.
La prestació del servei es farà per a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat
durant els 12 mesos de l’any.
El servei ha d’incloure l’assistència tècnica, el manteniment, les actualitzacions
(si s’escau) i/o el suport del programari esmentats.
Els terminals de Hardware permetran la programació per a la gestió de temps
de treball. Tindran una memòria SD interna de 4GB, teclat per incidències,
comunicació TCP/IP, HTTPS i FTP. Canvi d’hora estiu/hivern automàtica, 1 relé
intern i 2 entrades digitals. Alimentació PoE 802.3 a/f IP55. Port USB per a la
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El manteniment del software, que el primer any anirà sense càrrec, constarà
dels següents serveis:
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descarrega manual de marcades. Pantalla tàctil, gràfica a color i lector de
proximitat multifreqüència.
SoftMachine facilitarà tota la informació necessària per a la realització del
cablejat de comunicacions, procedirà a la instal·lació i configuració dels
programes de comunicacions amb els rellotges de control de presència i a la
verificació i supervisió del correcte funcionament de tots els rellotges instal·lats.
El hardware proporcionat gaudirà d’una garantia d’un any
que cobrirà
qualsevol problema de funcionament dels terminals, sempre que no provingui
d'haver-se fet un mal ús d'ell o de no complir les especificacions d'instal·lació
lliurades per SoftMachine.
Clàusula 4. Reserva i lliurament del material
A la firma del contracte, SoftMachine efectuarà la reserva del material a favor
del Client. Aquesta reserva de material tindrà una duració màxima de 15 dies, a
partir de la recepció en Softmachine de les adreces IP, màscara de xarxa i
porta d'enllaç.
El termini de lliurament màxim per a productes i llicències estàndard serà de 15
dies naturals. Aquest termini començarà a comptar a partir de la recepció en
Softmachine de les adreces IP, màscara de xarxa i porta d'enllaç.
El lliurament del material quedarà formalitzat en la data de l’albarà. Si aquest
lliurament es realitzés en enviaments parcials, es considerarà com a data de
lliurament la de l’albarà del darrer enviament.
El material objecte d’aquesta comanda viatjarà a ports pagats fins el domicili de
lliurament.
Després de la recepció del material, es disposarà de 5 dies naturals per a
comprovar que el material està complet i es correspon amb l’albarà que
l’acompanya.

Els serveis contractats s'iniciaran en un termini màxim de 15 dies, sempre
segons la disponibilitat de l’Ajuntament.
Clàusula 5. Durada del contracte
El contracte tindrà una durada d’un any, una vegada signada l’acta d’inici i
posada en marxa, i serà prorrogable per un any més per voluntat de
l’Ajuntament respecte al manteniment del software i del hardware, essent
obligatòria pel proveïdor sempre que s’hagi realitzat un preavís amb una
antelació mínima de dos mesos abans de la finalització del contracte.
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El lliurament de material no es referirà en cap cas a la data de realització dels
serveis contractats.
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La pròrroga es realitzarà amb les següents condicions:
-el manteniment anual de software serà del 12% sobre el preu de les llicencies
contractades i pujarà a un import de 996,00€.
-el manteniment anual de hardware serà del 10% sobre el preu dels terminals i
pujarà a un import de 575€.
La facturació del manteniment es realitzarà mensualment.
Clàusula 6. Pressupost base de la licitació i existència de crèdit
El pressupost que haurà de servir de base a la contractació és de 16.520 €,
21% d’IVA exclòs, d’acord amb l’oferta presentada per l’empresa International
Softmachine Systems, S.L., amb número de registre d’entrada 2021/4162, de
19 d’abril de 2021.
Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient a la partida 02.920.63603
del pressupost municipal vigent per import de 16.520€ + IVA.
Clàusula 7. Condicions de pagament
El pagament es realitzarà de manera fraccionada, segons els venciments
següents:
Llicències, terminals, manteniment, configuració dels terminals e instal·lació
programari
Primer termini: 50% des de l’ instal·lació del software i configuració dels
terminals, un cop presentada la factura
Formació gestió horària

El termini de pagament és el que estableix l'article 198 de la Llei 9/2017, de
Contractes del Sector Públic.
Clàusula 8. Propietat del programari objecte del contracte
L’Ajuntament reconeix que el producte objecte de contractació és de propietat
única i exclusiva de International Softmachine Systems, S.L., essent un secret
comercial i industrial irreproduïble i indivulgable sense l’expressa autorització
escrita del seu propietari. A tal efecte, l’Ajuntament reconeix estar obligat a:
1. Utilitzar el producte objecte de llicència sota les estrictes condicions que
en el present contracte queden establertes.
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-Segon termini: 50% amb la finalització dels serveis d’ implantació, un cop
presentada la factura.
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2. No reproduir, divulgar o transmetre per qualsevol mitjà l’esmentat
producte a tercers sense l’expressa autorització escrita de International
Softmachine Systems, S.L.
3. No efectuar cap operació de reproducció o còpia del producte, llevat la
denominada “còpia de seguretat” per tal de complimentar la seva estricta
salvaguarda i els entorns de prova i desenvolupament de l’Ajuntament.
4. No modificar-lo sota cap concepte i llevat d’autorització escrita de
International Softmachine Systems, S.L.
5. Procedir a la instal·lació de les noves versions que International
Softmachine Systems, S.L. li faci a mans en un termini no superior a sis
mesos.
Clàusula 9. Confidencialitat de les dades
International
Softmachine
Systems,
S.L.
i
l’Ajuntament
compliran
adequadament i en tot moment les disposicions contingudes en la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
(LOPD), així com el Reial Decret 1720/2007 pel qual s’aprova el Reglament de
mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de
caràcter personal, i a qualsevol altre norma vigent o que en el futur puguin
promulgar-se sobre la matèria, respecte de les informacions i dades utilitzades
en el transcurs del compliment d’aquest contracte.
International Softmachine Systems, S.L. es compromet a no aplicar les dades
personals que obtingui ni a utilitzar-les amb finalitat diferent a la realització de
l’objecte del present contracte, i a no comunicar-les a tercers. Un cop finalitzat
el contracte, les dades de caràcter personal hauran de ser destruïdes o
retornades a l’Ajuntament, així com qualsevol suport o document on consti
alguna dada de caràcter personal objecte de tractament, llevat que existeixin
requeriments de tipus legal.

Gemma Pons Martín, la cap del servei de Recursos humans.
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Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
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