AJUNTAMENT DE BERGA

ANUNCI DE LICITACIÓ
CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT QUE TÉ PER OBJECTE EL SUBMINSTRAMENT,

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE 14 PUNTS D’ACCÉS WIFI I LA CONNEXIÓ A INTERNET
D’ALTA CAPACITAT, EN L’ÀMBIT DEL PROGRAMA EUROPEU WIFI4EU, A LA ZONA
ESPORTIVA “EL TOSSALET”.

De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local de 06 de novembre de 2020, mitjançant
aquest anunci s’efectua convocatòria per a l’adjudicació del contracte d’acord amb les següents
dades:
1. Entitat adjudicadora

Plaça de Sant Pere, 1 - 08600 BERGA • Tel. (+34) 93 821 43 33 • Fax:(+34) 93 821 17 87 •
berga@ajberga.cat

Nom:
Ajuntament de Berga
Direcció i codi NUTS:
Plaça Sant Pere, nº 1 08600 Berga (ES511)
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria i Serveis TIC
Tipus de poder adjudicador:
Administració Pública
Núm. de telèfon i fax:
93.821.43.33 – 93.821.17.87
Direcció electrònica:
contractacio@ajberga.cat
Pàgina web:
www.ajberga.cat
Número d’expedient:
SEC Contract. admin. - Subministrament 2020/4
2. Descripció de la licitació; quadre de característiques
A. Objecte
Descripció: L’objecte del present contracte és el subministrament de 14 punts d’accés a Wifi, a la
zona esportiva de Berga “EL TOSSALET”, la seva instal·lació per què funcionin com una sola xarxa,
la connexió a Internet d’aquesta xarxa i el seu manteniment posterior durant la durada del contracte.
Tota la instal·lació i el servei formen part del programa europeu WiFi4EU.
En concret:
El subministrament inclou tot el material necessari per a la posada en funcionament i la gestió
centralitzada, i remota, de la xarxa wifi. Aquest material consistirà en un conjunt de punts d’accés
Wifi exteriors i punts d’accés Wifi interiors, les prestacions tècniques mínimes dels quals es descriuen
al conveni INEA. Així com el material complementari que consideri el proveïdor per implantar la
xarxa, com armaris; cablejat; components punt a punt per arribar sense cable als llocs més allunyats,
electrònica necessària per securitzar la xarxa, gestionar-la i monitoritzar-la de manera remota i
equips d’accés a Internet). Els costos d’instal·lació estaran inclosos també en aquest preu.
Els serveis, inclouen el manteniment preventiu, el manteniment reactiu i la connexió a Internet.
En el manteniment preventiu, haurà d’incloure:
- Monitorització de les infraestructures per detectar les incidències
- Una revisió anual de totes les infraestructures
- Un simulacre d’avaria per garantir el funcionament de la monitorització i les alarmes

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

fd7bfe549b75484dbeb745d007b53f86001

Url de validació

https://seu.ajberga.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original
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- Actualització del firmware dels equips electrònics, mínim un cop anual
- Un servei d’assistència telefònica i remota als serveis TIC de l’Ajuntament
- Les peces que sigui necessari substituir per continuar mantenint el nivell de servei
El manteniment reactiu haurà d’incloure:
- Actuació reactiva davant avaries, dins els paràmetres de resposta definits en el Plec de
Condicions Tècniques.
- La substitució de les peces avariades
- La provisió de solucions provisionals, que permetin la continuïtat del servei en les mateixes
condicions, quan la substitució de les peces pugui trigar més d’un dia en realitzar-se.
La connexió a internet inclou el cost de connectar la xarxa wifi a internet, funcionant com a
operadora de telecomunicacions. Donat que l’Ajuntament no pot actuar com operador de
telecomunicacions, la explotació de la xarxa de telecomunicacions davant de la Comissió del Mercat
de Telecomunicacions (CMT) serà aquesta empresa.
La xarxa wifi instal·lada, entre punts d’accés wifi externs i punts d’accés wifi interns, haurà de cobrir
la major part de la superfície de la zona esportiva “EL TOSSALET”. Com a mínim haurà de garantir
cobertura a:
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- Les 3 piscines exteriors
- La piscina esportiva coberta
- El Pavelló principal
Addicionalment el licitador podrà completar la seva oferta donant cobertura també al Pavelló
secundari. Sempre complint amb els requisits tècnics exigits pel programa Europeu Wifi4EU.
Lots: No
Vist que el bo dels 15.000€ s’ingressa directament a l’empresa subministradora i instal·ladora i que,
per la naturalesa de la solució no és convenient desassociar el subministrament, de la instal·lació,
de l’accés a internet i el manteniment.
Interessa que el proveïdor que resulti seleccionat assumeixi el compromís complert de la instal·lació
i el servei. La solució requereix d’un disseny de la instal·lació i una combinació de materials que no
és únic. Per tant, la dependència entre la instal·lació i el manteniment posterior és molt estreta.
En un hipotètic escenari on diferents licitadors haguessin resultat guanyadors dels diferents lots,
davant la resolució d’un problema greu que afecta a la qualitat del servei, la depuració de
responsabilitats o la coordinació de la solució podria arribar a ser realment complicat, posant
greument en risc els terminis, el nivell de servei o els requeriments que estableix el programa
Wifi4EU.
Codis CPV:



Les prestacions objecte d’aquest contracte són les identificades amb els números:

45314000-1 Instal·lació d’equips de telecomunicacions, per al subministrament i la
instal·lació.
50334400-9 Serveis de manteniment de sistemes de telecomunicacions, per als serveis
de manteniment.
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72400000-4 serveis d’Internet, per als serveis de connexió a Internet.

B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu:
Donat que la resolució de municipis premiats és pública, diferents empreses es van posar en contacte
amb l’Ajuntament de Berga per oferir els seus serveis.
Així, el càlcul del pressupost base de licitació s’ha establert realitzant una mitjana amb les ofertes
rebudes, considerant que els preus rebuts són representatius del valor de mercat:
PRESSUPOST PER CONCEPTES EMPRESARIALS I ANY
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CONCEPTES

Any 2020
(2 meses)

Any 2021

Any 2022

Any 2023

Costos Directes
9.856,72 €
1.431,19 € 1.431,19 € 1.431,19 €
Subministrament (mà
9.856,72 €
d’obra i materials)
Serveis de
manteniment
763,30 €
763,30 €
763,30 €
(preventiu i reactiu)
Accés a internet
667,89 €
667,89 €
667,89 €
Costos indirectes (5%
492,84 €
71,56 €
71,56 €
71,56 €
dels costos directes)
Despeses Generals (13%
de la suma de costos
1.345,44 €
195,36 €
195,36 €
195,36 €
directes i indirectes)
Benefici industrial (6% de
la suma de costos i
701,70 €
101,89 €
101,89 €
101,89 €
despeses generals)
Total
12.396,70 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 €

Any 2024
(10 meses)
1.192,66 €

Cost total
15.342,96 €
9.856,72 €

636,09 €

2.926,00 €

556,58 €

2.560,25 €

59,63 €

767,15 €

162,80 €

2.094,31 €

84,91 €

1.092,27 €

1.500,00 €

19.296,69 €

IVA (21%)

2.603,31 €

378,00 €

378,00 €

378,00 €

315,00 €

4.052,30 €

Total IVA Inclòs

15.000,00 €

2.178,00 €

2.178,00 €

2.178,00 €

1.815,00 €

23.348,99 €

Donat que el preu dels subministraments resulta superior al preu dels serveis, aquest contracte es
tramitarà seguint el procediment dels contractes de subministrament.
IMPORT PRESSUPOST
BASE DE LICITACIÓ:
IVA 21%
TOTAL

19.296,69 €
4.052,30 €
23.348,99 €

Dels quals el subministrament i els serveis d’instal·lació es financen amb el programa Wifi4EU i la
resta amb recursos propis.
Programa Wifi4EU
Ajuntament
TOTAL pressupost (IVA inclòs)

15.000,00 €
8.349,00 €
23.348,99 €
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(*) Tanmateix, la part finançada pels programa Wifi4EU (subministrament i instal·lació dels equips o punts d´accés)
s’inclourà com a partida independent ja que, el pagament d’aquesta quantitat el farà directament l’INEA (Agencia Ejecutiva
de Innovación y Redes), d’acord amb el que disposa la clàusula 4 del conveni INEA.

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el contracte i
els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.
Els preus per a cada concepte s’entenen com a preus màxims de sortida, l’Ajuntament no està obligat
a exhaurir la despesa en el cas que l’oferta guanyadora sigui inferior a aquests preus màxims.
Respecte dels costos salarials, seguint la referència d’ajuda de la Diputació de Girona per als
pressupostos base de licitació (http://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml) i la Guia de convenis
col·lectius aplicables de la contractació pública de la Generalitat De Catalunya
(https://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/conveni_a_aplicar/cont
ractaciopublica) s’ha pres com a referència el conveni de la indústria siderometal·lúrgica de la
província de Barcelona, amb codi de conveni 08002545011994, Annex I (Conveni de la Indústria
siderometal·lúrgica de la província de Barcelona (Codi de conveni 08002545011994)
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(Resolució de 22 d’Octubre de 2018, del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la
Generalitat de Catalunya, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de
treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2018
-2019 (codi de conveni núm. 08002545011994)
Donat que és el conveni aplicable més recent, per a l’agrupació “Serveis d’informàtica,
telecomunicacions i TIC”, quan l’objecte del contracte és “Serveis de tecnologia de la informació” i
“la part principal és maquinaria”.
B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:
El contracte tindrà una durada màxima de 4 anys sense possibilitat de pròrroga.
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així
com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte sense incloure
l'Impost sobre el Valor Afegit, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat i
l’òrgan municipal competent per a la seva aprovació és el següent:
VALOR ESTIMAT DEL ONTRACTE (VEC)
CONCEPTES
Pressupost base

Any 2020
(2 meses)
12.396,70 €

Any 2021
1.800,00 €

Any 2022
1.800,00 €

Any 2023
1.800,00 €

Any 2024
(10 meses)
1.500,00 €

Pròrrogues eventuals
Possibles modificacions
Total VEC

19.296,70 €
0,00 €

3.859,34 €
16.256,04 €

3.859,34 €
1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

B3. Pressupost base de licitació:
IMPORT PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:
IVA 21%

Cost total

19.296,69 €
4.052,30 €

1.500,00 €

23.156,04 €
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TOTAL

23.348,99 €

C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària:
Any
2020

Mesos Econòmic Programa
2
15
49101

Orgànic Import net
22799
0,00€

% IVA
0,21 %

Import IVA
189,00 €

Import total
0,00€

C2. Expedient d’abast plurianual:
Per als exercicis successius, la despesa corresponent anirà amb càrrec al /als pressupost i aplicacions
pressupostàries següent/s:
Any
2021
2022
2023
2024

Mesos Econòmic
12
15
12
15
12
15
10
15

Programa
49101
49101
49101
49101

Orgànic
22799
22799
22799
22799

Import net
1.800,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
1.500,00 €

% IVA
0,21 %
0,21 %
0,21 %
0,21 %

Import IVA
378,00 €
378,00 €
378,00 €
189,00 €
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Import total

Import total
2.178,00 €
2.178,00 €
2.178,00 €
1.815,00 €

8.349,00 €

Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos
municipals.
D. Termini de durada del contracte
Termini de durada:
El contracte tindrà una durada de 4 anys sense possibilitat de
pròrrogues.
Possibilitat de pròrrogues i termini:
Durant el termini del contracte:
•

Els primers tres mesos seran de subministrament dels materials, instal·lació i posada
en funcionament de l’accés a Internet. La xarxa ha d’estar funcionant passats tres
mesos d’entrar el contracte en vigència.

•

La resta de temps fins a completar els quatre anys serà manteniment. La finalització
de la instal·lació que marcarà la fase de manteniment la marcarà la signatura d’un
acta de conformitat d’instal·lació, tal i com indica el programa Wifi4EU, per part de
l’Ajuntament.

•

Durant el contracte també caldrà respectar els terminis parcials que estableixen el
plec de clàusules tècniques.

Quan al venciment del contracte no s’hagi formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat
de la prestació que ha d’efectuar el contractista com a conseqüència d’incidències resultants
d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació produïdes en el procediment
d’adjudicació i hi hagi raons d’interès públic per no interrompre la prestació, es podrà prorrogar el
contracte originari fins que comenci l’execució del nou contracte i en tot cas per un període màxim
de nou mesos, sense modificar la resta de condicions del contracte, sempre que l’anunci de licitació
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del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima de tres mesos respecte de la data de
finalització del contracte originari.
E. Variants
No:

X

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació:
Procediment d’adjudicació:
Presentació d’ofertes mitjançant
eina de Sobre Digital:
Termini de presentació d’ofertes:

ordinària
procediment obert simplificat abreujat
Sí
10 dies

G. Solvència i classificació empresarial
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional
En aquest procediment no es requereix l’acreditació de la solvència.
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G2. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte.
No
G3. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o
de gestió mediambiental.
Els exigits en els criteris d’adjudicació.
H. Criteris d’adjudicació
Criteris:
Ponderació/puntuació:
Puntuació mínima a assolir:
qualitatius i mediambientals)

automàtics
100 punts
50 punts sent el resultat de la suma dels criteris econòmics,

Considerant l’objecte del contracte, i que els requisits tècnics de la instal·lació estaran acotats per
les condicions del programa Wifi4EU, així com la importància de dotar-se d’eines tecnològiques
avançades, durant la fase de manteniment, per monitoritzar i actuar eficientment sobre la
instal·lació, hem volgut donar més pes a les millores qualitatives a la instal·lació que al preu.
Seguint aquest principi, ponderem amb un 30% la millora del preu i amb un 70 % la millora
qualitativa de la instal·lació.
1.

Criteri econòmic - preu: fins a un màxim de 30 punts, la qual cosa representa 30
% del total de puntuació a obtenir.

Donat que pel subministrament, per definició de la subvenció europea, el preu està fixat en 15,000
€ i, sobre aquest criteri, ens interessa més valorar la qualitat de la instal·lació, decidim utilitzar el
preu dels serveis per millorar la oferta seleccionada.
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Càlcul de la puntuació:
- Rebaixa de més del 5% respecte el pressupost de licitació.
- Rebaixa d’entre el 2,5% i el 4% respecte el pressupost de licitació.
- Rebaixa de menys del 2,5% respecte el pressupost de licitació.

Puntuació: 30
Puntuació: 15
Puntuació: 5

2. Criteris qualitatius en relació a la millora de les instal·lacions: fins a un màxim de 70
punts, la qual cosa representa 70 % del total de puntuació a obtenir.
Farem servir aquest criteri per apostar per una instal·lació i unes eines de seguiment i gestió del
servei de major qualitat. Es tractarà d’una relació d’eines que el proveïdor, podrà aportar o no, i
determinarà la seva puntuació de la oferta en aquest apartat.
La relació d’aquestes eines i la puntuació associada és la següent:
a. Millores tecnològiques de l’equipament, controlador en Cloud (4 punts)
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Es valorarà amb 4 punts si la solució inclou un controlador de la instal·lació en cloud. Es necessita
un sistema que permeti a l’administrador administrar els diferents equipament, reiniciar-los, canviar
les configuracions de manera centralitzada, etc. des d’una plataforma única, allotjada en cloud,
accessible des d’internet, amb accés securitzat amb certificat digital. (Criteri automàtic)
Per què es puguin sumar aquests punts a la valoració de la oferta, el licitador, en la seva proposta,
farà constar en forma de declaració responsable, que incorporarà aquesta millora a la solució.
b. Millorar l’eina de monitorització SNMP, (5 punts):
Es valorarà amb un màxim de 5 punts si la solució inclou una eina de monitorització SNMP. Es
necessita un sistema que permeti a l’administrador monitoritzar l’estat de la instal·lació, poder
comprovar a distància quin equipament ha deixat de funcionar, quin ample de banda està consumint
cada punt d’accés, consum de l’ample de banda de tota la instal·lació o quina càrrega de
processador, memòria o xarxa dels equips centrals de la instal·lació. (Criteri automàtic)
Es valorarà amb 3 punts si l’eina només pot aplicar-se sobre la xarxa instal·lada o 5 punts si la
solució pot aplicar-se sobre qualsevol infraestructura de l’Ajuntament. (Es pressuposa que
l’Ajuntament i la xarxa wifi proposada estaran connectades per vpn de fibra amb el protocol SNMP
permès).
Per què es puguin sumar aquests punts a la valoració de la oferta, el licitador, en la seva proposta,
farà constar de la existència d’aquesta millora a la seva solució i si només es aplicar a la xarxa wifi
proposada o a qualsevol sortida a Internet de l’Ajuntament.
c. Millora eina de monitorització Netflow, (5 punts):
Es valorarà amb un màxim de 5 punts si la solució inclou una eina de monitorització Netflow. Es
necessita una eina que permeti a l’administrador la supervisió dels amples de banda, per poder
comprovar a distància el transit que transcórrer per cada punt d’accés, gestionar el tipus de trànsit
de xarxa permès, detectar pics de càrrega, detectar usuaris que acaparen l’ample de banda i establir
quotes d’ample de banda per equipament o inclús per usuari. (Criteri automàtic)
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Es valorarà amb 3 punts si l’eina només pot aplicar-se sobre la xarxa instal·lada o 5 punts si la
solució pot aplicar-se sobre qualsevol sortida a Internet de l’Ajuntament.
Per què es puguin sumar aquests punts a la valoració de la oferta, el licitador, en la seva proposta,
farà constar de la existència d’aquesta millora a la seva solució i si només es aplicar a la xarxa wifi
proposada o a qualsevol sortida a Internet de l’Ajuntament.
d. Millora de SDWAN (10 punts):
Es valorarà amb un màxim de 10 punts si la solució inclou una eina de monitorització SDWAN. Es
necessita una eina que millori a l’administrador la seva capacitat de reaccionar davant una incidència,
a partir de tecnologia SDWAN que el notifiqui, tot i la distància, amb precisió, sobre on s’ha produït
l’avaria, quin és l’equip avariat o, inclús, donar-li els màxims detalls sobre aquesta. (Criteri automàtic)
Es valorarà amb 5 punts si l’eina només pot aplicar-se sobre elements de la xarxa instal·lada o 10
punts si la solució pot aplicar-se sobre qualsevol element connectat a la xarxa de l’Ajuntament.
Per què es puguin sumar aquests punts a la valoració de la oferta, el licitador, en la seva proposta,
farà constar de la existència d’aquesta millora a la seva solució i si només s’aplica a elements de la
xarxa wifi proposada o a qualsevol element connectat a la xarxa de l’Ajuntament (Es pressuposa
que l’Ajuntament i la xarxa wifi proposada estaran connectades per vpn de fibra)
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e. Millora Auditoria de Seguretat (20 punts):
Es valorarà, amb un màxim de 20 punts, el proveïdor que presenti una proposta d’auditoria de
seguretat anual, integrada en el seu pla de manteniment. L’auditoria de seguretat, haurà d’incloure,
com a mínim:








Un simulacre de fallida i recuperació del servei
Un “check list” de funcionament dels elements de seguretat de l’equipament
Una prova simulada d’atac “hacker” amb la intenció de robar informació
Una actualització de firmware i programari de l’equipament de la instal·lació
La substitució de l’equipament que vulneri greument la seguretat.
Un informe resum de la auditoria.
Quan l’auditoria només sigui de la instal·lació proposada, l’auditoria tindrà una
durada mínim d’un dia. Quan l’auditoria sigui de tot l’ajuntament, la durada
mínima serà de 3 dies.

Es valorarà amb 10 punts si l’auditoria només s’aplica sobre la xarxa instal·lada o 20 punts si s’aplica
a tot l’Ajuntament.
Per què es puguin sumar aquests punts a la valoració de la oferta, el licitador, acompanyant la seva
proposta haurà de presentar un pla de manteniment i una proposta d’auditoria anual. Per poder
sumar la totalitat dels aquest punts, el licitador farà constar, a la proposta d’auditoria, que aquesta
s’aplica a tot l’Ajuntament.
f. Millora eina de gestió d’incidències ITIL (4 punts):
Es valorarà amb un màxim de 4 punts si la solució inclou una eina de gestió d’incidències ITTL o
més comunament una eina de gestió de tickets d’assistència tècnica. Es necessita una eina que
permeti a l’administrador gestionar eficientment les incidències que rebi dels usuaris. Numerar cada
una de les incidències que rep, notificar als usuaris de la recepció i identificació de la incidència
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mitjançant l’enviament del número, la gestió centralitzada d’incidències obertes o tancades, poder
analitzar estadístiques d’incidències (rebudes, resoltes, tancades) en un període de temps, distribuir
les incidències entrades entre els tècnics disponibles, etc.
Es valorarà amb 2 punts si l’eina només pot aplicar-se sobre la xarxa instal·lada o 4 punts si la
solució pot aplicar-se sobre totes les infraestructures TIC de l’Ajuntament.
Per què es puguin sumar aquests punts a la valoració de la oferta, el licitador, a la seva proposta,
farà constar de la existència d’aquesta millora en la seva solució i si només s’aplica a la xarxa wifi
proposada o a qualsevol infraestructura TIC de l’Ajuntament.
g. Millora eina d’inventari d’actius informàtics (4 punts):
Es valorarà amb un màxim de 4 punts si la solució inclou una eina de gestió de l’inventari TIC
connectat a la xarxa. Es valorarà amb 2 punt si només ho pot fer servir a la instal·lació a la que fa
referència aquest concurs o 4 punts si el pot fer servir en tota la instal·lació de l’Ajuntament.
Es valorarà amb 4 punts si l’eina només pot aplicar-se sobre la xarxa instal·lada o 4 punts si la
solució pot aplicar-se sobre totes les infraestructures TIC de l’Ajuntament.
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Per què es puguin sumar aquests punts a la valoració de la oferta, el licitador, a la seva proposta,
farà constar de la existència d’aquesta millora en la seva solució i si només s’aplica a la xarxa wifi
proposada o a qualsevol infraestructura TIC de l’Ajuntament.
h. Millora eina de gestió de contrasenyes, (4 punts):
Es valorarà amb un màxim de 4 punts si la solució inclou una eina de gestió de contrasenyes que el
departament TIC pot utilitzar en tot els seu àmbit TIC de l’Ajuntament. L’eina ha de permetre tenir
emmagatzemades i encriptades les contrasenyes que utilitza en tots els seus sistemes. L’accés ha
de poder ser multiusuari mitjançant certificat digital. Ha d’estar allotjat en una ubicació accessibles
des de múltiples dispositius (ordinador, telèfon mòbil o tauleta). Ha de permetre estructurar el
contenidor de contrasenyes per poder permetre organitzar un gran volum de contrasenyes amb
eficiència.
Es valorarà amb 2 punts si l’eina només pot aplicar-se sobre la xarxa instal·lada o 4 punts si la
solució pot aplicar-se sobre totes les infraestructures TIC de l’Ajuntament.
Per què es puguin sumar aquests punts a la valoració de la oferta, el licitador, a la seva proposta,
farà constar de la existència d’aquesta millora en la seva solució i si només s’aplica a la xarxa wifi
proposada o a qualsevol infraestructura TIC de l’Ajuntament.
i. Millora panell de control unificat (4 punts)
A més a més, es valorarà amb 4 punts si totes aquestes eines anteriors es poden accedir des d’un
panel de control centralitzat, en entorn web, accessible des de múltiples dispositius (ordinadors,
terminals mòbils o tauletes), amb accés securitzat amb certificat digital, des d’Internet.
Per què es puguin sumar aquests punts a la valoració de la oferta, el licitador, en la seva proposta,
farà constar en forma de declaració responsable, que incorporarà aquesta millora en la solució.

Criteris mediambiental (10 punts)
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Optem per criteris mediambientals, apostant per la minimització de l’impacte ambiental en tot el
cicle de vida de l’activitat que presten els nostres proveïdors mitjançant l’acreditació de ISOs i
Certificats que millorin la gestió ambiental.
La gestió ambiental és una eina que permet controlar i minimitzar o inclús eliminar tots aquells
impactes sobre el medi que generin les activitats portades a terme per l’organització o l’empresa.
Els sistemes de Gestió Ambiental poden certificar-se mitjançant sistemes formals, normalitzats o
informals.
S’atorgarà la següent puntuació:
- Formals, mitjançant l’acreditació amb ISO14001: 10 punts
- Normalitzats, mitjançant certificació EMAS o altres certificats emesos per empreses acreditades
en l’àmbit del medi ambient:10 punts
- Informals: mitjançant l’acreditació de procediments o protocols interns que es detallin la
interacció de l’empresa amb el medi ambient, les mesures que es porten a terme per reduir
l’impacte de la seva activitat, les mesures de reciclatge (entre altres aspectes): 5 punts.

(la presentació de més d’un certificat no és acumulatiu per l’atorgament de punts)
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Aquest criteri adquirirà la consideració de condició especial d’execució.
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormalment baixa, la Mesa tindrà
en compte l’oferta considerada en el seu conjunt, i en cap cas, exclusivament al preu, d’acord amb
els següents paràmetres:
A. Que l’oferta econòmica es trobi en algun dels següents supòsits:
a) Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més d’un 25%
b) Quan concorrent dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20% a l’altra oferta.
c) Quan concorrin 3 licitadors, les que siguin inferiors en més d’un 10% a la mitjana aritmètica
de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de l’esmentada mitjana l’oferta de
quantia més elevada quan sigui superior en més de 10% a l’esmentada mitjana. En qualsevol
cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25%.
d) Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més d’un 10% a la mitjana
aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin
superiors a l’esmentada mitjana en més d’un 10%, 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 3 ofertes de menor
quantia.
B. I que en la resta dels criteris de valoració automàtica i criteris de valoració per judici de valor,
s’hagi obtingut una puntuació de 35 punts o superior.
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com adjudicatàries
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L’empresa estarà registrada en el portal Wifi4EU i complirà tots els requisits establerts per Wifi4EU.
Un cop s’hagi establert una proposta d’adjudicació, l’adjudicatari haurà de presentar el següent:
Descripció tècnica que permeti verificar que l’oferta és admissible d’acord amb els criteris que figuren
en els plecs:
 Infraestructura xarxa d’accés Wi-Fi:



Esquema de la solució proposada.
Detall d’elements a instal·lar a cadascuna de les ubicacions.

 Accés a internet de la xarxa:




Ubicació dels punts de subministrament i detall dels elements a instal·lar.
Capacitat i garantia del servei a cadascun dels punts de subministrament.
Esquema de la solució proposada i la seva configuració.

 Servei de manteniment:



Esquema de la proposta de servei del manteniment correctiu i preventiu.
Proposta d’elaboració d’informes.

Plaça de Sant Pere, 1 - 08600 BERGA • Tel. (+34) 93 821 43 33 • Fax:(+34) 93 821 17 87 •
berga@ajberga.cat

En el manteniment preventiu, haurà d’incloure:
-

Monitorització de les infraestructures per detectar les incidències
Una revisió anual de totes les infraestructures
Un simulacre d’avaria per garantir el funcionament de la monitorització i les alarmes
Actualització del firmware dels equips electrònics, mínim un cop anual
Un servei d’assistència telefònica i remota als serveis TIC de l’Ajuntament
Les peces que sigui necessari substituir per continuar mantenint el nivell de servei

El manteniment reactiu haurà d’incloure:
- Actuació reactiva davant avaries, dins els paràmetres de resposta definits en el Plec de
Condicions Tècniques.
- La substitució de les peces avariades
- La provisió de solucions provisionals, que permetin la continuïtat del servei en les mateixes
condicions, quan la substitució de les peces pugui trigar més d’un dia en realitzar-se.
 Millores:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Descripció
Descripció
Descripció
Descripció
Descripció
Descripció
Descripció
Descripció
Descripció

de
de
de
de
de
de
de
de
de

la
la
la
la
la
la
la
la
la

solució proposada per a monitorització SNMP
solució proposada per a monitorització Netflow
solució proposada per a gestió SDWAN
auditoria de seguretat
solució proposada per a gestió d’incidències ITIL
solució proposada per a inventari d’actius informàtics
solució proposada per a gestió de contrasenyes
solució proposada per a panell de control unificat
solució proposada del controlador en Cloud
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Criteri mediambiental.

Documentació a presentar per l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa
K. Garantia provisional
No:

X

L. Garantia definitiva
No:

X

M. Condicions especials d’execució
S’estableixen les condicions especials següents en relació a l’execució del contracte, a les quals
s’atribueix el caràcter d’obligacions contractuals essencials als efectes assenyalats a l’article 211 de
la LCSP:
1. L’empresa adjudicatària haurà de declarar en el portal WiFi4EU conforme la instal·lació de

les xarxes WiFi4EU s’ha dut a terme d’acord amb el que s’indica al conveni INEA.
2. Les xarxes WiFi4EU hauran d’estar operatives. En concret, s’hauran de complir les condicions
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següents:
a) Almenys 10 usuàries/usuaris es connectin per mitjà de la xarxa
b) La identitat visual de WiFi4EU estigui adequadament visible en el portal captiu.
3. Per donar compliment a allò que disposa la CNMC en el seu Acord de 10 de maig de 2018,

pel qual es dona resposta a les consultes plantejades sobre la compatibilitat del programa
WiFi4EU amb la normativa i regulació sectorial nacional aplicable a la prestació d’activitats
de telecomunicacions per les administracions públiques, l’adjudicatari haurà de retenir la

titularitat dels equips situats en espais públics. Al finalitzar el contracte, aquests equips
passaran a ser titularitat de l’Ajuntament.
4. Compliment del criteri mediambiental vinculat a l’objecte del contracte:

Minimització de l’impacte ambiental en tot el cicle de vida de l’activitat que presten els nostres
proveïdors mitjançant l’acreditació de ISOs i Certificats que millorin la gestió ambiental.
La gestió ambiental és una eina que permet controlar i minimitzar o inclús eliminar tots aquells
impactes sobre el medi que generin les activitats portades a terme per l’organització o l’empresa.
Els sistemes de Gestió Ambiental poden certificar-se mitjançant sistemes formals, normalitzats o
informals.
- Formals, mitjançant l’acreditació amb ISO14001.
- Normalitzats, mitjançant certificació EMAS o altres certificats emesos per empreses acreditades
en l’àmbit del medi ambient.

AJUNTAMENT DE BERGA

- Informals: mitjançant l’acreditació de procediments o protocols interns que detallin la interacció
de l’empresa amb el medi ambient, les mesures que es porten a terme per reduir l’impacte
de la seva activitat, les mesures de reciclatge (entre altres aspectes).
N. Modificació del contracte prevista
Sí
Durant la durada del contracte es considera que existeixin possibles modificacions. Les
modificacions, en la seva totalitat, al llarg de tot el contracte, no podran superar el 20% del
pressupost base de licitació i podran repartir-se de manera irregular, al llar dels 5 anys de durada
màxima del contracte. Els únics supòsits permesos són la ampliació de punts d’accés, per millorar la
qualitat de l’accés a Internet, en llocs on ja hi existia, o bé per ampliar la superfície coberta amb
accés a Internet, sempre dintre de les instal·lacions esportives del TOSSALET.
O. Cessió del contracte
No procedeix: D’acord amb l’article 214.1 de la LCSP la cessió no és possible atès que la qualitat
tècnica del subministrament és determinant per l’adjudicació del contracte.
P. Subcontractació
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Sí procedeix.
Q. Revisió de preus
No procedeix.
R. Termini de garantia
Termini:

1 any

S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les
empreses adjudicatàries
No se’n preveuen
T. Programa de treball
Sí:

X

U. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte
Serveis de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació de l’Ajuntament de Berga
(responsable del contracte, J.C.G.R)
V. Presentació de factures
Telemàticament
W. Règim de recursos i jurisdicció competent
Consta definit en el PCAP en les clàusules 39a i següents.
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Berga, document datat i firmat electrònicament.
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L’Alcaldessa,
Montserrat Venturós Villalba

