Àrea: Recerca de Innovació
Expedient: OSU00003/2022
Tipus de procediment: Obert
Objecte: Subministrament d’equipament pel Laboratori de recerca audiovisual i experimentació
sonora i realitat virtual de l’edifici 22@C
Assumpte: Memòria justificativa
Memòria justificativa del contracte
1.

Necessitats a satisfer

La Directora de l'Àrea de Recerca i Innovació va detectar la necessitat de realitzar la contractació
de referència, d’acord amb els motius exposats en els apartats primer i segon del seu Informe
justificatiu.
Es considera que mitjançant el present contracte es satisfaran de forma directa, clara i
proporcional les necessitats anteriorment referides.
2.

Procediment de licitació, règim jurídic i tramitació

Procediment de licitació
Donades les característiques objecte de la contractació i d’acord amb les previsions dels articles
131.2 i 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (“LCSP”),
el procediment d’adjudicació adequat és l’obert.

Règim jurídic
D’acord amb allò que disposa l’article 26.1.b) de la LCSP, aquest Contracte té naturalesa privada
i, d’acord amb el seu objecte i el seu import, no es troba subjecte a regulació harmonitzada.
Tramitació
☒Ordinària.
☐Urgent: N/A
3.

Objecte del contracte

L’objecte de la present contractació consisteix en el Subministrament d’equipament pel Laboratori
de recerca audiovisual i experimentació sonora i realitat virtual de l’edifici 22@C amb l’abast
referit a l’informe justificatiu de la necessitat de la contractació.
Es fa constar que s'ha comprovat, en aplicació d'allò disposat a l'article 132.2 de la LCSP, que
no s'ha alterat l'objecte del contracte amb la finalitat d'evitar l'aplicació de les regles de
contractació que corresponguin i que no existeix fraccionament del contracte.
4.

Divisió en lots

Atesa la naturalesa i l’objecte del contracte, resulta procedent dividir l’objecte del contracte en
els següents lots, atès que es configuren com unitats funcionals separades:



LOT 1 “Equipament d’imatge i vídeo i material complementari“
LOT 2 “Equipament d’àudio i material complementari“
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5.

LOT 3 “Sistema de captura de moviment òptic“
LOT 4 “Ulleres visió per RV i RA“
LOT 5 “Equipament informàtic i de comunicacions”

Durada

La durada del contracte, indicada en l’Informe Justificatiu s’ha fixat tenint en compte la naturalesa
de les prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre
periòdicament a concurrència la seva realització, respectant en tot cas el límit a què es refereix
l’article 29.4 de la LCSP.
6.

Pressupost base de licitació

S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot
comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit, excepte disposició en
contrari. El pressupost base de licitació és de 177.991,00 euros (IVA inclòs), d’acord amb el
següent desglossament:
IMPORT
LOT
LOT 1 “Equipament d’imatge i vídeo i
material complementari“
LOT 2 “Equipament d’àudio i material
complementari“
LOT 3 “Sistema de captura de moviment
òptic“
LOT 4 “Ulleres visió per RV i RA“
LOT 5 “Equipament informàtic i de
comunicacions”
TOTAL

IMPORT SENSE
IVA

IVA

IMPORT
AMB IVA

70.000,00 € 14.700,00 €

84.700,00 €

20.000,00 €

4.200,00 €

24.200,00 €

40.000,00 €

8.400,00 €

48.400,00 €

4.100,00 €

861,00 €

4.961,00 €

13.000,00 €

2.730,00 €

15.730,00 €

147.100,00 € 30.891,00 €

177.991,00 €

El pressupost base de licitació s’ha calculat partint d’una demanda concreta i dels preus unitaris
que s’indiquen a continuació:

LOT 1: “Equipament d’imatge i vídeo i material complementari“
Descripció
Preu
unitari
Càmera robòtica 4K. Subministrament i instal·lació de càmeres
2,250.00 €
robòtiques 4K amb les següents característiques: zoom òptic
12x, resolucions UHD 4K fins a 2160p30 i HD fins a 1080p60,
sensor d'imatge CMOS HD de 1/2,5", objectiu zoom òptic
integrat de 12x, amb zoom digital de 16x, múltiples opcions de
sortida de vídeo, com HDMI fins a UHD 4K, 3G-SDI fins a
1080p60, NDI|HX i transmissió IP integrable en la seva xarxa
NDI, comunicació amb altres aplicacions i maquinari NDI
mitjançant el protocol NDI|HX, Compatible amb la compressió
H.264/H.265 i transmissió de fluxos de vídeo IP mitjançant els
protocols SRT, RTSP, RTMP i HTTP. Tipus model JVC KYPZ400N (BE) Cámara PTZ 4K con NDI/HX y zoom 12X o
equivalent.
Panell de control de càmera robòtica 4K. Subministrament i
1,695.00 €
instal·lació del panell de control de càmeres robòtiques 4K
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Unitats
2

1

compatible amb les càmeres robòtiques i amb les següents
característiques: Control complet d'IP de fins a 100 càmeres des
del controlador, pantalla LCD tàctil de 7 polzades. palanca de
zoom professional i de velocitat variable, dial d'enfocament amb
funció push-acte, tecles de funció assignables per l'usuari i
connexió d'entrada/sortida de Tally (D-Sub). Tipus model JVC
RM-LP100E Control remoto hasta 100 cámaras PTZ vía IP o
equivalent.
Càmera 360. Subministrament de càmera portàtil 360º amb
carregador i la bateria corresponent, el protector de la lent, el
trípode 3-Way 2.0 i la carcasa Casey Semi Hard Case. Tipus
model MAX de GoPro o equivalent.
Càmeres Video HD Esportives. Subministrament de càmeres
portàtils, esportives per a moviment, i accesoris: kit Hero10
Black, Clip Giratori + Bateria de substitució - Shorty - Tarja SD
32 GB + Estoig, Mòdul Focus, Mòdul Multimedia, Mòdul de Lent
MAX, Handle Bar, Carcassa Casey Semi Hard Case i la
protecció impermeable WaterProof Housing Protective. Tipus
model HERO10 Black de GoPro o equivalent.
Mini Trípodes. Subministrament de mini trípodes compatibles
amb les càmeres Video HD esportives amb articulació esfèrica
integrada i vara extensible de 97 cm. Tipus model 3-Way 2.0
Black de GoPro o equivalent.
Trípodes travelling. Subministrament de trípodes de travelling i
les seves borses amb les següents característiques: 90cm
camera travel on tripod, 45 cm) on ground, Capacitat de càrrega
a terra: 18 kg, Capacitat de càrrega al trípode 9 kg, Moviment de
lliscament inclinat amb Slide Moduli v3 (fins a 22,5° per 5,5 lb),
Longitud real: 63 cm, Pes real 1,8 kg, operable manualment,
motorizable, potes plegables integrades amb mecanisme de
bloqueig, Estructura d'alumini mecanitzat CNC. Tipus model
EDELKRONE SLIDERPLUS V5 PRO LONG Slider 90 cm. 18
Kg o equivalent.
Càmeres HD 4k Estudi. Subministrament i instal·lació de
Càmera que permeti treballar en entorns UHD-4K (3840x2160
hasta 60p) o HD amb objectiu i Accesoris ( Control Zoom i
Focus BM), sensor nadiu 4K, montura Micro 4/3 activa, HDMI
Out, pantalla tàctil integrada LCD de 7”HDR (2000 nits y
1920x1200), una ISO primaria de 400 o 3200 en la secundària,
electrònicas que soportin una ganancia que va desde -12 dB
(100 ISO) a +36 dB (25.600 ISO), amb 2 micròfons incorporats,
sistema de comunicació amb doble minijack 3,5 per micro o
micro-auricular, dos ports USB-C 3.1 (hasta 5GB/s), Connexions
de vídeo SDI (In/Out 12G-SDI), audio XRL-4 (Ins amb
alimentació Phantom per micròfons), connexió XLR-5 per
microauriculars d’intercom, connexió Ethernet 10GB amb
transmisió de vídeo, audio, dados y alimentació PoE++. Tipus
model BLACKMAGIC Studio Camera 4K Pro o equivalent.
Càmeres DSLR. Càmera de fotografia + Objectiu 28-70 mm
f3.5-5.6 OSS, més accessoris de bateria , tarjeta SD Angelibird
AV Pro MK2 UHS-II SDXC 128GB V60, maleta de transport i el
trípode corresponent. Tipus model Sony Alpha 7 III o equivalent
Estabilitzadors per a telèfons mòbils. Subministrament
d’estabilitzadors per a telèfons mòbils amb les següents
característiques: Estabilització en 3 eixos, ActiveTrack 4.0, braç
extensible integrat, plegable i portàtil, disseny magnètic. Tipus
model DJI OM 5 Athens Gray o equivalent.
Suports. Subministrament i instal·lació de tres trípodes de vídeo
conjuntament amb un sistema mòbil. Han de ser compatibles
amb les càmeres de l’estudi. Tipus model Manfrotto o equivalent

500.00 €

2

500.00 €

2

70.00 €

1

800.00 €

2

3,240.00 €

3

3,000.00 €

1

250.00 €

1

2,166.67 €

3
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Subministrament i instal·lació d'una pantalla de 75'', un sistema
d'altaveus HI-FI i un Pc amb el seu corresponent suport.
Mesclador. Subministrament i instal·lació dels mescladors
BlackMagic. Inclou : Atem m/E Advanced Panel, ATEM 2/ME
Production Studio 4k i Atem Mini Pro ISO. Les marques
indicades són d’exemple però és molt important garantir que les
marques ofertades siguin compatibles amb la resta
d’equipament de l’estudi, especialment amb les càmeres
robòtiques i les càmeres HD 4k.
Equipament necessari per al control. Subministrament i
instal·lació de l'equipament necessari per al control. Inclou
BlackMagic Multiview de 16, BlackMagic Àudio Monitor de 12G,
Smart View 4k, BlackMagic Video Assist 7'' 12g HDR i els seus
accessoris, Atem Talback Converter, Atem Studio Converter,
Smart Video HUB CleanSwitch 12x12 i Video HUB Master
Control Pro. Les marques indicades són d’exemple però és molt
important garantir que les marques ofertades siguin compatibles
amb la resta d’equipament de l’estudi, especialment amb les
càmeres robòtiques i les càmeres HD 4k.
Conversors i adaptadors necessaris per a la integració.
Subministrament i instal·lació dels conversors i adaptadors
necessaris per a la integració. Inclou targeta capturadora de PC
Teranex AV, BlackMagic Mini Converter Sync Generator,
conversors HDMI-HD-SDI i Decklink 8kPro. Les marques
indicades són d’exemple però és molt important garantir que les
marques ofertades siguin compatibles amb la resta
d’equipament de l’estudi, especialment amb les càmeres
robòtiques i les càmeres HD 4k
Monitors. Subministrament i instal·lació de dos monitors de 40”
per al plató. Tipus model NEC MultiSync® P401 DST Touch o
equivalent.
TV. Subministrament i instal·lació de TV 4k MVW de 40'' per al
plató. Tipus model Samsung UN40F5000 o equivalent
Monitors. Subministrament i instal·lació de monitors portàtils PA
amb estoig de rodes. Tipus model db Technologies ES602 o JBL
EON One Pro o equivalent.
Mini projector. Subministrament de mini projector amb les
següents característiques: Experiència de visualització
immersiva, 1080p FHD nadiu, 800 lúmens ANSI, Compatible
amb 4K, Correcció trapezoidal automàtica, Bateria incorporada
de 17100 mAh. Tipus model XGIMI Halo o equivalent.
Preu instal·lació de tot els equips del Lot 1
TOTAL LOT 1
LOT 2: “Equipament d’àudio i material complementari“
Descripció
Auriculars d’estudi. Subministrament auriculars d’estudi amb les
següents característiques: Dinàmics, tancats, circumaurals,
impedància 80 Ohm, resposta en freqüència 5-35.000 Hz,
equalització de camp difús, nivell de pressió sonora (sensibilitat)
96 dB, cable de 3m amb adaptador Jack de 6,3 mm, pes màxim
amb cable 350g. Tipus model beyerdynamic DT-770 Pro 80
Ohm o equivalent.
Micròfons de ma. Subministrament d’un sistema inalàmbric dual
amb dos transmissors de mà, Frequency range S50: 823 - 832
MHz and 863 - 865 MHz, Polar pattern: Supercardioid,
Frequency range: 50 - 16,000 Hz, Peak SPL: 140.5 dB, 24 Bit /
48 kHz audio transmission, 120 dB dynamic range, Switchable
transmission power: 1 mW / 10 mW, 12 Compatible channels
per 8 MHz band, Frequency transmission via infrared interface,

4,777.78 €

1

7,860.00 €

1

12,617.65 €

1

3,231.76 €

1

750.00 €

2

500.00 €

1

1,220.00 €

2

849.00 €

1

6.888,80 €
70.000 €

1

Preu
unitari
129.00 €

Unitats

1,415.00 €

2
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6

XLR/Jack output, Transmitter operation with 1.5 V AA batteries.
Tipus model Shure SLXD24DE/Beta58 S50 o equivalent.
Altaveus. Subministrament i instal·lació altaveus autoamplificats
per plató i control amb les següents característiques: Linear
frequency range: 54 Hz - 20,000 Hz (+/-2 dB),Maximum SPL:
110 dB (peak per pair with music material at 1 m distance),5"
Woofers, 3/4" Metal dome tweeter with DCW, Bass reflex
housing made of aluminium, Amplifier output: 50 W + 50
W,Active crossover and effective protection circuits, On/Off
automatic, XLR input, Dimensions (H x W x D): 285 x 189 x 178
mm, Height with Iso-Pod: 299 mm, Weight: 5 kg. Tipus model
Genelec 8030 CP o equivalent.
Taula de mescles 20 canals. Subministrament i instal·lació taula
de mescles, interface d'àudio i gravador 20 canals i accessoris
amb les següents característiques: 20 canals discrets (16 canals
mono més dos canals estèreo) amb entrades XLR i jack de 6,3
mm, Enregistrament simultani de 22 pistes, reproducció de 20
pistes, Interface d'àudio USB amb 22 entrades i 4 sortides,
Gravació àudio fins a 24 bits / 96 kHz a la targeta SD,
Alimentació phantom de 48V, Connectivitat Hi-Z (canals 1-2),
Pad de 26 dB (canals 3 a 16), Control de compressió incorporat
(canals 1-16), Botons Sol i Muteo per canals individuals, Pas alt
per canal ajustable de manera variable entre 40 - 600 Hz,
Sortida sumadora i sis sortides de monitor configurables,
sortides de monitor configurables com a sortida d'auriculars o
sortida de nivell de línia normal, Sortida d'auriculars addicional
per separat, Funció de guardat d'escenes ( fins a 9 escenes
alhora), 20 efectes de chorus, delay i reverb incorporats, amb
paràmetres ajustables, Dos busos d'efectes, Micròfon de
Talkback integrat, Funció de pregravació, Funcionament natiu
(per compatibilitat amb iOS), Possibilitat d'iniciar i detenir
automàticament l'enregistrament, Importació i exportació de
projectes a través de l'interface USB 2.0, Funcions compatibles
per al footswitch ZOOM FS01, font d'alimentació (AD-19), cable
USB 2.0, Dimensions (ample x profund x alt): 445 x 388,4 x
82,6 mm, Pes: 3,71 kg. Tipus model Zoom LiveTrak L-20 o
equivalent.
Taula de mescles. Subministrament i instal·lació taula de
mescles, interface d'àudio i gravador 48 canals i accessoris amb
les següents característiques: Taula de mescles digital de 48
canals, Apta per muntatge en rack de 19",Processament FPGA
de 96 kHz, 17 Fader / 6 Layers, 12x mescles estèreo + LR,
Matrix estèreo de 3x, 8x Motors FX estèreo interns + retorns
dedicats, DEEP Processing que permet la integració directa de
Plugins en les entrades del mesclador i barrejar canals, Pantalla
Touchscreen de 7", Connexions SLink per expansió d'àudio
remota, Connexió I/O de 64 canals per Àudio Networking,
Interfície d'àudio USB de 32 x 32, Lector SQ per bolcat directe a
mitjans USB, Sortida AES, Mesura de canal cromàtica,
Il·luminació LED integrada per cada Fader, Controls físics
dedicats, 8 SoftKeys assignables, Pantalla LCD per canal,
Compatible amb EM-1 i EM-500, Àudio Networking Card, Dante
o Waves, Mesures aproximades: 440 x 514,9 x 198 mm, Pes
aproximat: 10,5 kg. Tipus model Allen & Heath SQ5 o
equivalent.
Set de podcast. Subministrament d'un set de podcast per
gravació d'entrevistes en àudio fora del laboratori. Inclou una
taula de mescles portàtil Zoom Live Track L8, 4 micròfons
dinàmics Shure MV7-K, amb trípode i subjecció, 4 Auriculars
AKG, 2 PodTrak P4 més els seus accessoris, el cablejat

540.00 €

4

859.00 €

1

2,800.00 €

1

3,040.00 €

1
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necessari, i la motxilla de transport. 2 WIRELESS GO II, 4
LAVALIER GO, distribuidor de auriculares portátil. Les marques
indicades són d’exemple però és molt important garantir que les
marques ofertades siguin compatibles amb la resta
d’equipament de l’estudi.
Microfonia Podcast. Subministrament i instal·lació de micròfons
per a podcast amb les següents característiques: Micròfon
dinàmic per aplicacions de locució i estudi, Cardioide, Resposta
en freqüència: 50 - 20.000 Hz, Sensibilitat: -59,0 dB (1,12 mV),
Commutador Bass-Roll-off, Commutador Mid-Boost,
Impedància: 150 Ohm, Aïllament per protecció contra
interferències electromagnètiques, Suport orientable, Connector
XLR, Mesures aproximades: 190 x 64 x 96 mm, Pes aproximat:
766 g. Tipus model Shure SM7B o equivalent.
Peus de Micròfon tipus curt. Subministrament de peus de
micròfon de tipus curt.
Peus de Micròfon tipus girafa. Subministrament de peus de
micròfon de tipus girafa.
Braç de Micròfon. Subministrament i instal·lació de braç de
micròfon. Tipus model Yellowtec MiKA Microphone Arm YT3201
o equivalent.
Distribuïdor Auriculars. Subministrament i instal·lació d'un
distribuïdor d'auriculars amb les següents característiques: 10
sortides en jack, potència total 220Mw a 32 Ohm, control de
volum independent en cada sortida, 1 entrada d'auriculars en
jack + 1 entrada de micro en mini-jack 3,5 mono, grandària
sobretaula. Tipus model Fonestar FDA10 o equivalent.
Audio 3D. Grabadora de audio 360° amb les següents
característiques: 4 micros incorporats col·locats en bateria a
l'Ambisonic, Enregistrament de so surround full-sphere, Control
de guany d'un únic knob per tots els nivells d'entrada,
Codificador ambisonic A a B incorporat, Tres maneres
d'enregistrament: Ambisonics, Stereo Binaural o Standard
Stereo, Gravació fins a 24bit/96kHz, Monitoratge estèreo
binaural del senyal ambisonic, Sortida d'auriculars i sortida de
línia, Slate Tone, Gran quantitat de metadades, Detecció
automàtica de la posició del micro usant un giroscopi de 6 eixos
(vertical, endfire, a l'inrevés, endfire invertit), Level Function per
assegurar una col·locació de l'angle amb precisió, Control remot
iOS sense fil disponible a través d'un adaptador Bluetooth BTA1, Reproducció ambisonic incorporada amb rotació de l'àudio,
Rellotge intern de precisió amb desfasament de 0.5 ppm,
Interfície d'àudio USB 2.0, Programari de post producció per
PC/Mac de Zoom per reproduir, canviar de direcció i convertir a
arxiu binaural, estèreo i 5.1ch surround, Alimentada per 2 piles
AA o alimentació per bus USB, Gravació a targetes SD de fins a
512GB. Tipus model Zoom H3-VR o equivalent.
Perxa. Subministrament de perxes per micròfons d'exterior.
Micròfon per Android /IOS. Subministrament de micròfons miglateral estèreo per dispositius Android amb les següents
característiques: Connexió USB tipus C, Funcionament M-S /
90° / 120° commutable, Límit de nivell de pressió acústica: 120
dB, Resolució: 44,1kHz / 16Bit, 48kHz / 16Bit, Funció Flip,
regulador de guany i indicador de nivell LED, Alimentació a
través del dispositiu connectat, Sortida: 1x minijack estèreo
(sortida combinada d'auriculars/línia minijack de 3,5 mm),
Mesures aproximades: 54,5 x 57,2 x 26,5 mm, Pes Aprox. 32 g.
Tipus model Zoom Am7 o equivalent.
Sampler mòbil. Subministrament de sampler mòbil amb les
següents característiques: Pantalla OLED per mostrar formes

358.00 €

6

55.56 €

6

66.67 €

2

310.00 €

2

200.00 €

2

250.00 €

2

191.67 €
112.00 €

1
2

500.00 €

1
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d'ona i per una navegació de menú simplificada, Alimentació a
través de piles (6x AA), transformador extern o USB-C, 17 pads
RGB sensibles a la velocitat, Polifonia de 32 veus, 160 Samples
per projecte (16 pads x 10 bancs) i espais d'emmagatzematge
per 16 projectes, 16 bits / 48 kHz, formats de WAV, AIFF i MP3,
Emmagatzematge intern de 16 GB, 3 reguladors per control en
temps real, un mínim de 37 efectes, Seqüenciador de patrons
amb Realtime Loop Recording i espais d'emmagatzematge per
fins a 2560 patrons, Ranura per targetes SD, compatible amb
SDHC, Mesures aproximades: 177 x 276 x 70 mm, Pes
aproximat 1,1 kg.Tipus model Roland SP-404MKII o equivalent.
Seqüenciador de samples. Subministrament d’un seqüenciador
de samples amb les següents característiques: Muestreador
portàtil amb seqüenciador per passos, Màx. polifonia: 8 veus,
Memòria per fins a 200 mostres, 8 MB, 130 segons, Freqüència
de mostreig: 31,25 kHz, 16 bits, Aïllador analògic per greus i
aguts, Efecte de reverberació incorporat, Control de swing,
Funció de cadena de patrons, Seqüenciador: 10 parts, 16
passos, 16 ubicacions de memòria per patrons, Dues maneres
de salt per passos diferents, Retard de l'inici, Funcions:
Seqüència de moviment, Pas actiu, Salt de pas, Balanceig,
Importació de mostres a través d'USB o mitjançant, Teclat
multitáctil, Pantalla LED, Connectors: sortida d'auriculars
estèreo miniconector de 3,5 mm, entrada i sortida de
sincronització miniconector de 3,5 mm, entrada MIDI, micro-B
USB, Dimensions aproximades: 193 x 45 x 115 mm, Pes
aproximat: 370g. Tipus model KORG VOLCA SAMPLE 2 o
equivalent.
Preu instal·lació de tot els equips del Lot 2
TOTAL LOT 2
LOT 3: “Sistema de captura de moviment òptic“
Descripció
S’ha de proporcionar i instal·lar un sistema de tracking que ha
de ser capaç de fer tracking de múltiples persones i objectes
dins d'una àrea no inferior a 6 x 6 metres i que es puguin utilitzar
marcadors passius i actius simultàniament amb 8+2 càmeres IR
de connexió GigE/PoE (1000BASE-T) Ethernet *
TOTAL LOT 3
LOT 4: “Ulleres visió per RV i RA“
Descripció
Ulleres de realitat virtual amb seguiment ocular integrat amb les
següents especificacions:
Freqüència de sortida de dades de la mirada (binocular): 120 Hz
Precisió*: 0,5°–1,1°
Calibració: 5 punts
Camp de visió rastrejable: 110°
Sortida de dades (informació dels ulls): Marca de temps
(dispositiu i sistema), Origen de la mirada, Direcció de la mirada,
Posició de l'alumne, Mida de la pupil·la, Obertura dels ulls
Pantalla: OLED dual de 3,5 "de diagonal
Resolució: 1440 x 1600 píxels per ull (2880 x 1600 píxels
combinats)
Freqüència d'actualització: 90 Hz
Camp de visió: 110 graus
Sistema de seguiment de moviment extern incloent 2 bases
(zona de seguiment fins a 5m x 5m).
6 unitats de Tracker (rastrejador) de pes 75 g, mides 70,9 × 79,0
× 44,1 mm, durada de la bateria 7,5 hores, camp de visió 240°

150.00 €

1

2.336,63 €
20.000 €

1

Preu
unitari
40.000 €

Unitats
1

40.000 €
Preu
unitari
2,900.00 €
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Unitats
1

Un exemple d’ulleres que compleixen amb aquestes
característiques són les VIVE Pro EYE VR o equivalent.
Ulleres per la realitat virtual “standalone” amb les següents
especificacions:
CPU: Octa-core (1 x 2.84 GHz, 3 x 2.42 GHz, 4 x 1.8 GHz)
Memòria: 6 GB
Emmagatzematge: mínim 128 GB
Resolució: 1832x1920 per ull
Freqüència d'actualització 120 Hz
FoV visible 97° horitzontal, 93° vertical
Mides 191,5 x 102 x 142,5 mm sense la corretja per al cap
Pes 503 g amb corretja per al cap
subministrat amb 2 controladors (126g cadascú) que permeten
6 DoF, retroalimentació hàptica i seguiment parcial dels dits i
polzes mitjançant sensors capacitius.
Un exemple d’ulleres que compleixen amb aquestes
característiques són les Oculus Quest 2 o equivalent.
TOTAL LOT 4
LOT 5: “Equipament informàtic i de comunicacions”
Descripció
Ordinadors Gaming. Subministrament d’ordinadors gaming amb
les següents característiques. Intel Core i9-12900K 5.2GHz ,
placa base de Gaming, memoria DDR5 5200MHz 64GB (32*2),
ventiladors amb Refrigeració Líquida, disc dur SSD de 2TB
amb disipador de calor, disc dur SATA de 8TB, caixa de gaming,
font d’alimentació modular i nivell sonor ultrareduït, tarja gràfica
de gaming amb 10Gb de memòria, tarja de so de gaming. Tipus
models Placa base: Asus Rog Strix z690-E Wifi, memòria:
Corsair Dominator Platinum DDR5 5200MHz 64GB (32*2),
ventiladors: MSI MEG Coreliquid S360, disc dur SSD: SSD
Samsung 980 PRO 2TB NVMe, disc dur SATA: Seagate
Barracuda 8 TB, caixa de gaming: Cooler Master Master Case
H500P Blanc, font alimentació: Corsair RM White Series RM850
850W 80 Plus Gold, tarja gràfica: Asus TuF Gaming RTX 3080
V2 OC Edition 10GB GDDR6X, tarja de so: SoundBlasterX AE5 Plus o equivalents.
Teclats. Teclats mecànics gaming retroiluminats. Tipus model
Corsair K70 MK.2 o equivalents
Ratolins. Ratolins de gaming inalàmbrics. . Tipus model Mouse
Logitech G502 Lightspeed 25600DPI o equivalents.
Altaveus. Altaveus amb so estèreo. Tipus model Logitech z200 o
equivalents.
Monitors. Monitors de 27” LED IPS FullHD 144Hz G-Sync
Compatible. Tipus model MSI OPTIX G272 o equivalents.
Switch. Subministrament i instal·lació d'un switch 48p 1GB més
4p 10G SFP.
TOTAL LOT 5

600.00 €

2

4.100 €
Preu
unitari
4,550.00 €

Unitats

200.00 €

2

150.00 €

2

50.00 €

2

300.00 €

2

2,500.00 €

1

2

13.000 €

El pressupost base de licitació és adequat als preus de mercat, tal i com exigeix l’article 100 de
la LCSP.
7.

Valor estimat del contracte

S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.
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El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101
de la LCSP, el següent:
Valor estimat del contracte: 147.100,00 euros, segons el següent desglossament:

LOT
LOT 1 “Equipament d’imatge i vídeo i material
complementari“
LOT 2 “Equipament d’àudio i material complementari“
LOT 3 “Sistema de captura de moviment òptic“
LOT 4 “Ulleres visió per RV i RA“
LOT 5 “Equipament informàtic i de comunicacions”
TOTAL

IMPORT
SENSE IVA
70.000,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €
4.100,00 €
13.000,00 €
147.100,00
€

El valor estimat del contracte es correspon amb el pressupost base de licitació, atès que
no es preveuen pròrrogues ni es preveuen causes específiques relatives a modificacions
contractuals.
8.

Revisió de preus

No concorren els requisits previstos a l’article 103 de la LCSP perquè operi la revisió dels preus.
9.

Requisits de solvència

Atenent a la naturalesa, a l’objecte i al valor estimat del contracte, es consideren proporcionals i
adequats els següents requisits de solvència:


Solvència tècnica o professional:
 Acreditació d’haver fet un mínim de tres (3) treballs desenvolupats en els darrers
3 anys en prestacions iguals o similars a l’objecte contractual (aquest requisit
de solvència no s’exigirà a les empreses de nova creació amb antiguitat inferior
a 5 anys). Als efectes de determinar si els treballs són iguals o similars a
l’objecte contractual, s’atendrà als quatre primers dígits del codi CPV
corresponent al lot o lots als quals s’opti, i a la seva vinculació material amb
l’objecte contractual.
o



S’ha considerat necessari valorar l’experiència de les empreses participants
en la realització de treballs similars a l’objecte contractual i per imports
similars al valor estimat del contracte, segons l’article 90.1.a) de la LCSP.

Mostres, descripcions i fotografies dels productes que s’han de subministrar,
l’autenticitat de les quals es pugui certificar a petició de l’entitat del sector públic
contractant:


LOT 1 “Equipament d’imatge i vídeo i material complementari“
Documentació acreditativa d’obligat compliment a totes les empreses
licitadores.
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En el sobre 1, l’empresa licitadora haurà de presentar almenys la següent
documentació:
1. Fitxa tècnica de tots els productes oferts. També haurà d’incloure una
imatge del producte.
LOT 2 “Equipament d’àudio i material complementari“



Documentació acreditativa d’obligat compliment a totes les empreses
licitadores.
En el sobre 1, l’empresa licitadora haurà de presentar almenys la següent
documentació:
1. Fitxa tècnica de tots els productes oferts. També haurà d’incloure una
imatge del producte.
LOT 3 “Sistema de captura de moviment òptic“



Documentació acreditativa d’obligat compliment a totes les empreses
licitadores.
En el sobre 1, l’empresa licitadora haurà de presentar almenys la següent
documentació:
1. Fitxa tècnica de tots els productes oferts. També haurà d’incloure una
imatge del producte.
LOT 4 “Ulleres visió per RV i RA“



Documentació acreditativa d’obligat compliment a totes les empreses
licitadores.
En el sobre 1, l’empresa licitadora haurà de presentar almenys la següent
documentació:
1. Fitxa tècnica de tots els productes oferts. També haurà d’incloure una
imatge del producte.
LOT 5 “Equipament informàtic i de comunicacions”



Documentació acreditativa d’obligat compliment a totes les empreses
licitadores.
En el sobre 1, l’empresa licitadora haurà de presentar almenys la següent
documentació:
1. Fitxa tècnica de tots els productes oferts. També haurà d’incloure una
imatge del producte.

o



S’ha considerat necessari, per a la correcta execució de les tasques objecte
del contracte, que el licitador presenti les fitxes del productes, per tal de
garantir l’equivalència en els productes oferts.

Solvència econòmica i financera: D´acord amb allò que estableix l´article 87 de la
LCSP, s´ha definit els següent criteris de solvència econòmica:


Aportació de comptes anuals del licitador del millor exercici dins 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 que acrediti un volum anual de
negoci igual o superior a:
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LOT 1 “Equipament d’imatge i vídeo i material complementari“: 105.000
€



LOT 2 “Equipament d’àudio i material complementari“: 30.000 €



LOT 3 “Sistema de captura de moviment òptic“: 60.000 €



LOT 4 “Ulleres visió per RV i RA“: 6.150 €



LOT 5 “Equipament informàtic i de comunicacions”: 19.500 €

o



Alternativament, l’aportació d’un resguard de tenir constituïda assegurança de
responsabilitat per riscos professionals per valor mínim de:

o

10.

Aquests imports no són superiors a una vegada i mitja el valor estimat del
contracte. Per tant, es respecta el límit previst a l’article 87.1.a) de la LCSP
i no es limita la concurrència.



LOT 1 “Equipament d’imatge i vídeo i material complementari“: 105.000
€



LOT 2 “Equipament d’àudio i material complementari“: 30.000 €



LOT 3 “Sistema de captura de moviment òptic“: 60.000 €



LOT 4 “Ulleres visió per RV i RA“: 6.150 €



LOT 5 “Equipament informàtic i de comunicacions”: 19.500 €

Aquest mecanisme alternatiu d’acreditació de la solvència econòmica i
financera es troba previst a l’article 87.b) de la LCSP i resulta totalment
apropiat i proporcional, atesa la naturalesa de l’objecte del contracte i la
necessitat d’afavorir la concurrència.

Classificació empresarial

☒ El Contracte no està inclòs en la classificació de cap grup o subgrup vigents.
11.

Adscripció de mitjans personals o materials

Compromís d’adscriure o destinar a l’execució del Contracte els mitjans personals o materials
suficients:
☒No
☐Sí, atesa la complexitat del contracte i atès que la concreció de mitjans és determinant. En
concret, s’exigeix l’adscripció dels següents mitjans, els quals es consideren raonables,
justificats, proporcionals a l’entitat i característiques del contracte i no limitatius de la
concurrència: N/A
12.

Criteris d’adjudicació
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De conformitat amb els articles 145 i 146 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de
referència, es proposen els següents criteris d’adjudicació en base a la millor relació qualitatpreu, amb la finalitat d’obtenir un servei de gran qualitat que respongui el millor possible a les
necessitats que es pretenen contractar.


Criteris d’adjudicació avaluables a partir de judicis de valor
N/A



Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules

De conformitat amb l’article 146.2 de la LCSP, per a l’avaluació de les ofertes
conforme a criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules,
s’utilitzaran els següents criteris i les següents fórmules:
LOT 1 “Equipament d’imatge i vídeo i material complementari“
TOTAL DE PUNTS que s’adjudiquen
mitjançant els criteris d’adjudicació el
valor dels quals es determina mitjançant
l’aplicació de fórmules
Criteris i subcriteris

100 Punts

Distribució de la puntuació

OFERTA ECONÒMICA (70 PUNTS)
Mètode: Es donarà la màxima puntuació a l’oferta més econòmica i la resta es valorarà
proporcionalment a través de la següent fórmula:
Preu de l’oferta més econòmica
Puntuació = Puntuació màxima * -------------------------------------------Preu de l’oferta a valorar
La fórmula utilitzada dona la màxima puntuació a l'oferta més avantatjosa i la menor
puntuació a l´oferta menys avantatjosa
Justificació: És necessari establir aquest criteri en observança del principi d’utilització racional i
eficient dels recursos.

Reducció terminis entrega
Criteris i subcriteris
Sí es Compromet al lliurament del material comandat en 30 dies
naturals.
Sí es Compromet al lliurament del material comandat en 45 dies
naturals.
No s’ofereix una reducció en el termini de lliurament del material a
subministrar

10 punts
Distribució de la
puntuació
10
5
0

Justificació: El mètode utilitzat dona la màxima puntuació a aquelles ofertes que ofereixen una
major reducció en el termini de lliurament, la qual cosa aportarà una millor qualitat en el
subministrament.
Els criteris relatius al compromís de lliurament de les comades s’han inclòs amb la finalitat de
procurar que aquests es facin en el mínim temps possible amb l’objectiu de donar resposta a la
major brevetat a les necessitats exposades.
Reducció terminis instal·lació
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10 punts

Criteris i subcriteris
Sí es Compromet a finalitzar la instal·lació en menys de 10 dies
naturals després del lliurament dels equips i materials
Sí es Compromet a finalitzar la instal·lació en menys de 20 dies
naturals després del lliurament dels equips i materials
No s’ofereix una reducció en el termini d’instal·lació

Distribució de la
puntuació
10
5
0

Justificació: El mètode utilitzat dona la màxima puntuació a aquelles ofertes que ofereixen una
major reducció en el termini d’instal·lació, , la qual cosa aportarà una millor qualitat en el
subministrament, ja que el material podrà entrar en funcionament abans. Els criteris relatius al
compromís de realitzar la instal·lació de les comades s’han inclòs amb la finalitat de procurar que
aquests es facin en el mínim temps possible amb l’objectiu de donar resposta a la major brevetat
a les necessitats exposades.
Ampliació del termini de garantia respecte l’indicat pel fabricant

10 punts

Ampliació fins a 3 anys
Ampliació fins a 2 anys
No ampliació del període de garantia

10
5
0
100 Punts

Total

Justificació: El mètode utilitzat dona la màxima puntuació a aquelles ofertes que ofereixen una
millora en el període de garantia, per tant, és dona la màxima puntuació a l’oferta més
avantatjosa. Millorant així el temps en que els productes gaudiran de garantia.
LOT 2 “Equipament d’àudio i material complementari“
TOTAL DE PUNTS que s’adjudiquen
mitjançant els criteris d’adjudicació el
valor dels quals es determina mitjançant
l’aplicació de fórmules
Criteris i subcriteris

70 Punts

Distribució de la puntuació

OFERTA ECONÒMICA (70 PUNTS)
Mètode: Es donarà la màxima puntuació a l’oferta més econòmica i la resta es valorarà
proporcionalment a través de la següent fórmula:
Preu de l’oferta més econòmica
Puntuació = Puntuació màxima * -------------------------------------------Preu de l’oferta a valorar
La fórmula utilitzada dona la màxima puntuació a l'oferta més avantatjosa i la menor
puntuació a l´oferta menys avantatjosa
Justificació: És necessari establir aquest criteri en observança del principi d’utilització racional i
eficient dels recursos.
Reducció terminis entrega
Criteris i subcriteris
Sí es Compromet al lliurament del material comandat en 30 dies
naturals.
Sí es Compromet al lliurament del material comandat en 45 dies
naturals.

10 punts
Distribució de la
puntuació
10
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5

No s’ofereix una reducció en el termini de lliurament del material a
subministrar

0

Justificació: El mètode utilitzat dona la màxima puntuació a aquelles ofertes que ofereixen una
major reducció en el termini de lliurament, la qual cosa aportarà una millor qualitat en el
subministrament.
Els criteris relatius al compromís de lliurament de les comades s’han inclòs amb la finalitat de
procurar que aquests es facin en el mínim temps possible amb l’objectiu de donar resposta a la
major brevetat a les necessitats exposades.
Reducció terminis instal·lació
Criteris i subcriteris
Sí es Compromet a finalitzar la instal·lació en menys de 10 dies
naturals després del lliurament dels equips i materials
Sí es Compromet a finalitzar la instal·lació en menys de 20 dies
naturals després del lliurament dels equips i materials
No s’ofereix una reducció en el termini d’instal·lació

10 punts
Distribució de la
puntuació
10
5
0

Justificació: El mètode utilitzat dona la màxima puntuació a aquelles ofertes que ofereixen una
major reducció en el termini d’instal·lació, , la qual cosa aportarà una millor qualitat en el
subministrament, ja que el material podrà entrar en funcionament abans. Els criteris relatius al
compromís de realitzar la instal·lació de les comades s’han inclòs amb la finalitat de procurar que
aquests es facin en el mínim temps possible amb l’objectiu de donar resposta a la major brevetat
a les necessitats exposades.
Ampliació del termini de garantia respecte l’indicat pel fabricant

10 punts

Ampliació fins a 3 anys
Ampliació fins a 2 anys
No ampliació del període de garantia

10
5
0
100 Punts

Total

Justificació: El mètode utilitzat dona la màxima puntuació a aquelles ofertes que ofereixen una
millora en el període de garantia, per tant, és dona la màxima puntuació a l’oferta més
avantatjosa. Millorant així el temps en que els productes gaudiran de garantia.

LOT 3 “Sistema de captura de moviment òptic“
TOTAL DE PUNTS que s’adjudiquen
mitjançant els criteris d’adjudicació el
valor dels quals es determina mitjançant
l’aplicació de fórmules
Criteris i subcriteris

70 Punts

Distribució de la puntuació

OFERTA ECONÒMICA (70 PUNTS)
Mètode: Es donarà la màxima puntuació a l’oferta més econòmica i la resta es valorarà
proporcionalment a través de la següent fórmula:
Preu de l’oferta més econòmica
Puntuació = Puntuació màxima * -------------------------------------------Preu de l’oferta a valorar
La fórmula utilitzada dona la màxima puntuació a l'oferta més avantatjosa i la menor
puntuació a l´oferta menys avantatjosa
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Justificació: És necessari establir aquest criteri en observança del principi d’utilització racional i
eficient dels recursos.
Reducció terminis entrega
Criteris i subcriteris
Sí es Compromet al lliurament del material comandat en 60 dies
naturals.
Sí es Compromet al lliurament del material comandat en 75 dies
naturals.
No s’ofereix una reducció en el termini de lliurament del material a
subministrar

10 punts
Distribució de la
puntuació
10
5
0

Justificació: El mètode utilitzat dona la màxima puntuació a aquelles ofertes que ofereixen una
major reducció en el termini de lliurament, la qual cosa aportarà una millor qualitat en el
subministrament.
Els criteris relatius al compromís de lliurament de les comades s’han inclòs amb la finalitat de
procurar que aquests es facin en el mínim temps possible amb l’objectiu de donar resposta a la
major brevetat a les necessitats exposades.
Reducció terminis instal·lació
Criteris i subcriteris
Sí es Compromet a finalitzar la instal·lació en menys de 10 dies
naturals després del lliurament dels equips i materials
Sí es Compromet a finalitzar la instal·lació en menys de 20 dies
naturals després del lliurament dels equips i materials
No s’ofereix una reducció en el termini d’instal·lació

10 punts
Distribució de la
puntuació
10
5
0

Justificació: El mètode utilitzat dona la màxima puntuació a aquelles ofertes que ofereixen una
major reducció en el termini d’instal·lació, , la qual cosa aportarà una millor qualitat en el
subministrament, ja que el material podrà entrar en funcionament abans. Els criteris relatius al
compromís de realitzar la instal·lació de les comades s’han inclòs amb la finalitat de procurar que
aquests es facin en el mínim temps possible amb l’objectiu de donar resposta a la major brevetat
a les necessitats exposades.
Ampliació del termini de garantia respecte l’indicat pel fabricant

10 punts

Ampliació fins a 3 anys
Ampliació fins a 2 anys
No ampliació del període de garantia

10
5
0
100 Punts

Total

Justificació: El mètode utilitzat dona la màxima puntuació a aquelles ofertes que ofereixen una
millora en el període de garantia, per tant, és dona la màxima puntuació a l’oferta més
avantatjosa. Millorant així el temps en que els productes gaudiran de garantia.

LOT 4 “Ulleres visió per RV i RA“
TOTAL DE PUNTS que s’adjudiquen
mitjançant els criteris d’adjudicació el
valor dels quals es determina mitjançant
l’aplicació de fórmules
Criteris i subcriteris

70 Punts

Distribució de la puntuació
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OFERTA ECONÒMICA (70 PUNTS)
Mètode: Es donarà la màxima puntuació a l’oferta més econòmica i la resta es valorarà
proporcionalment a través de la següent fórmula:
Preu de l’oferta més econòmica
Puntuació = Puntuació màxima * -------------------------------------------Preu de l’oferta a valorar
La fórmula utilitzada dona la màxima puntuació a l'oferta més avantatjosa i la menor
puntuació a l´oferta menys avantatjosa.
Justificació: És necessari establir aquest criteri en observança del principi d’utilització racional i
eficient dels recursos.
Reducció terminis entrega
Criteris i subcriteris
Sí es Compromet al lliurament del material comandat en 30 dies
naturals.
Sí es Compromet al lliurament del material comandat en 45 dies
naturals.
No s’ofereix una reducció en el termini de lliurament del material a
subministrar

15 punts
Distribució de la
puntuació
15
10
0

Justificació: El mètode utilitzat dona la màxima puntuació a aquelles ofertes que ofereixen una
major reducció en el termini de lliurament, la qual cosa aportarà una millor qualitat en el
subministrament.
Els criteris relatius al compromís de lliurament de les comades s’han inclòs amb la finalitat de
procurar que aquests es facin en el mínim temps possible amb l’objectiu de donar resposta a la
major brevetat a les necessitats exposades.
Ampliació del termini de garantia respecte l’indicat pel fabricant

15 punts

Ampliació fins a 3 anys
Ampliació fins a 2 anys
No ampliació del període de garantia

15
10
0
100 Punts

Total

Justificació: El mètode utilitzat dona la màxima puntuació a aquelles ofertes que ofereixen una
millora en el període de garantia, per tant, és dona la màxima puntuació a l’oferta més
avantatjosa. Millorant així el temps en que els productes gaudiran de garantia.

LOT 5 “Equipament informàtic i de comunicacions”
TOTAL DE PUNTS que s’adjudiquen
mitjançant els criteris d’adjudicació el
valor dels quals es determina mitjançant
l’aplicació de fórmules
Criteris i subcriteris

700 Punts

Distribució de la puntuació

OFERTA ECONÒMICA (700 PUNTS)
Mètode: Es donarà la màxima puntuació a l’oferta més econòmica i la resta es valorarà
proporcionalment a través de la següent fórmula:
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Preu de l’oferta més econòmica
Puntuació = Puntuació màxima * -------------------------------------------Preu de l’oferta a valorar
La fórmula utilitzada dona la màxima puntuació a l'oferta més avantatjosa i la menor
puntuació a l´oferta menys avantatjosa.
Justificació: És necessari establir aquest criteri en observança del principi d’utilització racional i
eficient dels recursos.
Reducció terminis entrega
Criteris i subcriteris
Sí es Compromet al lliurament del material comandat en 30 dies
naturals.
Sí es Compromet al lliurament del material comandat en 45 dies
naturals.
No s’ofereix una reducció en el termini de lliurament del material a
subministrar

15 punts
Distribució de la
puntuació
15
10
0

Justificació: El mètode utilitzat dona la màxima puntuació a aquelles ofertes que ofereixen una
major reducció en el termini de lliurament, la qual cosa aportarà una millor qualitat en el
subministrament.
Els criteris relatius al compromís de lliurament de les comades s’han inclòs amb la finalitat de
procurar que aquests es facin en el mínim temps possible amb l’objectiu de donar resposta a la
major brevetat a les necessitats exposades.
Ampliació del termini de garantia respecte l’indicat pel fabricant

15 punts

Ampliació fins a 3 anys
Ampliació fins a 2 anys
No ampliació del període de garantia

15
10
0
100 Punts

Total

Justificació: El mètode utilitzat dona la màxima puntuació a aquelles ofertes que ofereixen una
millora en el període de garantia, per tant, és dona la màxima puntuació a l’oferta més
avantatjosa. Millorant així el temps en que els productes gaudiran de garantia.
En la mesura en què s’ha previst més d’un criteri d’adjudicació, es dóna compliment a allò
disposat a l’article 145.3 de la LCSP.
Així mateix, es dóna compliment a l’article 146.2 de la LCSP, segons el qual “cuando se utilicen
una pluralidad de criterios de adjudicación, en su determinación, siempre y cuando sea posible,
se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato
que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de
las fórmulas establecidas en los pliegos”.
Finalment, són criteris d’adjudicació vinculats a l’objecte del contracte i s’han fixat de manera
objectiva i amb respecte als principis d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat,
permetent que les ofertes puguin ésser avaluades en condicions de competència efectiva, tal i
com exigeix l’article 145.5 de la LCSP.
13.

Condicions especials d’execució
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De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és considera oportú establir, al Plec de Clàusules
Particulars, les condicions especials d’execució que s’enumeren a continuació:


De caràcter social (i): manteniment de les condicions laborals de les persones que
executen el Contracte durant tot el període contractual. L’empresa contractista ha de
mantenir, durant la vigència del Contracte, les condicions laborals i socials de les
persones treballadores ocupades en l’execució del Contracte, fixades en el moment de
presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.
El responsable del Contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari
formalment que ha complert l’obligació. Així mateix, el responsable del Contracte o
l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones
treballadores que informin al respecte.



De caràcter social (ii): L’empresa contractista, en l’elaboració i l’execució de l’objecte
del Contracte, ha d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de
discriminació sexista en l’ús del llenguatge. Així mateix, s’ha d’obligar al compliment de
les clàusules 28 i 34 del Plec de Clàusules Particulars.



En matèria de protecció de dades: complir les obligacions establertes a la normativa
estatal i de la Unió Europea respecte al tractament de dades de caràcter personal, en tot
moment de la duració del Contracte, atenent a la normativa en vigor en cada moment, i
complir aquelles previstes a la clàusula 38 i a l’Annex número 11 del present Plec.
Aquesta condició especial d’execució té el caràcter d’obligació contractual essencial als
efectes d’allò disposat a l’article 211 de la LCSP.



Condicions especials relatives a assegurances de responsabilitat civil:
☐ No
☒ Sí. Es requereix al contractista que disposi o, en el seu cas, es comprometi a
contractar una assegurança de responsabilitat civil pel valor i amb el sublímit mínim per
sinistre/víctima que s’indica a continuació:
LOT 1 “Equipament d’imatge i vídeo i material complementari“
Import mínim de la pòlissa: 105.000 €.
Sublímit mínim per sinistre/víctima: 52.500 €.
LOT 2 “Equipament d’àudio i material complementari“
Import mínim de la pòlissa: 30.000 €.
Sublímit mínim per sinistre/víctima: 15.000 €.
LOT 3 “Sistema de captura de moviment òptic“
Import mínim de la pòlissa: 60.000 €.
Sublímit mínim per sinistre/víctima: 30.000 €.
LOT 4 “Ulleres visió per RV i RA“
Import mínim de la pòlissa: 6.150 €.
Sublímit mínim per sinistre/víctima: 3.075 €.
LOT 5 “Equipament informàtic i de comunicacions
Import mínim de la pòlissa: 19.500 €.
Sublímit mínim per sinistre/víctima: 9.750 €.

Aquestes condicions es troben vinculades a l’objecte del contracte, en el sentit de l’article 145 de
la LCSP, no són discriminatòries ni directament ni indirecta i són compatibles amb el Dret de la
Unió Europea.
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Addicionalment, s’ha donat compliment a les previsions contingudes al segon i al tercer apartat
de l’article 202.1 de la LCSP, atès que s’han previst, almenys, una de les condicions relacionades
amb la innovació, de tipus mediambiental o de tipus social de les previstes a l’article 202.2 de la
LCSP i es preveu una condició d’execució que fa referència a l’obligació del contractista de
sotmetre’s a la normativa nacional i europea en matèria de protecció de dades.
14.

Subcontractació

Pel que fa a la subcontractació, és d’aplicació allò previst a l’article 215 de la LCSP, el tenor literal
del qual és el següent:
“El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació amb
subjecció al que disposin els plecs, tret que conforme a l'establert en les lletres d) i i) de
l'apartat 2n. d'aquest article, la prestació o part de la mateixa hagi de ser executada
directament pel primer.(...)
i) De conformitat amb l'establert a l'apartat 4 de l'article 75, en els contractes d'obres, els
contractes de serveis o els serveis o treballs de col·locació o instal·lació en el context
d'un contracte de subministrament, els òrgans de contractació podran establir en els
plecs que determinades tasques crítiques no puguin ser objecte de subcontractació,
havent de ser aquestes executades directament pel contractista principal. La
determinació de les tasques crítiques haurà de ser objecte de justificació en l'expedient
de contractació”.
No es considera que existeixin tasques crítiques no susceptibles de subcontractació que hagin
de ser executades pel contractista principal.

15.

Garanties

Garantia provisional
☒No resulta procedent exigir la constitució de garantia provisional per a participar en el
procediment de licitació.
☐Resulta procedent exigir, de manera excepcional, la constitució de garantia provisional per a
participar en el procediment de licitació per l’existència de motius d’interès públic.
Garantia definitiva
☒Resulta procedent exigir la constitució de garantia definitiva per part del licitador proposat
adjudicatari, de conformitat amb allò previst a l’article 107.1 de la LCSP.
Import: 5% del preu final ofert per l’adjudicatari, IVA exclòs (si el preu del Contracte es
formula en funció de preus unitaris, l’import es fixa atenent al pressupost base de licitació,
IVA exclòs).

Signa,

Mireia Riera Duran
Directora de l’Àrea de Recerca i Innovació
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