1.Objecte del contracte
L'objecte del present plec de prescripcions tècniques és descriure les dades necessàries per
tramitar la contractació del subministrament, instal·lació, legalització davant l’Administració
competent i posada en marxa d’un sistema de càmeres per a la mobilitat i control de tràfic i
unitats de lectura de matrícules que accedeixen al municipi de Llinars del Vallès a les ubicacions
proposades, així com el seu manteniment integral durant dos anys:
 Accés al olígon ndustrial de an rat
 au asals cruïlla amb omas i Masferrer
 ont d’accés de rbanització ant osep a  Llinars ar
 rbanització ant arles, confluència dels carrers Begur i del Maresme
L'objectiu principal del sistema de videovigilància és garantir la seguretat vial i la mobilitat de la
població, mitjançant la presència de càmeres de trànsit connectades a un sistema de gestió
intel·ligent accessible pel cos de policia local amb les següents característiques:
 a de tenir la capacitat d'enregistrament d'imatges i d'interpretació alfanumèrica i instantània
de les plaques de matrícula, mitjançant una plataforma intel·ligent de vídeo que
discrimini el lloc de captura, el sentit de la marxa i el moment exacte de la captura
 Les dades an de ser accessibles per la policia, tant de manera proactiva com reactiva davant
de qualsevol succés que o requereixi, o Reactiva: Derivant la informació analitzada, de
manera instantània, als diferents dispositius fixos i mòbils que requereixi cada cas,
segons criteris del cos policial
 roactiva: Donant accés a les dades per un període de  dies, que aquestes estiguin
convenientment indexades i que serveixin com a prova pericial davant d'un possible
judici
 a de garantir uns resultats de com a mínim un  d’efectivitat, en les diferents condicions
de llum que es puguin donar (foscor total, contrallum), situacions complexes (varis
cotxes a la vegada o en sentit contrari) o velocitats altes dels veicles
No es correspon la licitació per lots
2.- Condicions tècniques. Característiques del sistema
El sistema de videovigilància implementat a de disposar d'uns elements bàsics mínims que
garanteixin que aquest compleix amb la seva finalitat i una garantia mínima de dos anys amb
manteniment integral inclòs
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT,
TRAMIT ORDINARI, AMB VARIS CRITERIS DE VALORACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, LEGALITZACIÓ I POSADA EN MARXA I EL SEU
MANTENIMENT INTEGRE D’UN SISTEMA DE CÀMERES PER A LA MOBILITAT I CONTROL DE
TRÀFIC I UNITATS DE LECTURA DE MATRÍCULES EN QUATRE PUNTS DEL MUNICIPI

Així, aquests elements mínims estan constituïts per diferents càmeres de vídeo per a
enregistrament d'imatges i un sistema d’emmagatzemament d'aquestes A més a més, partint
de les necessitats específiques del contractant, el sistema de vídeo vigilància a de tenir la
capacitat d'enregistrament de matricules a traves d'un sistema ALR (Automatic Lícense late
Recognition)
Així, es consideraran les següents indicacions:
a- Es disposarà d’un sistema d'enregistrament d'imatges amb capacitat suficient per a poder
rebre el senyal de totes les càmeres instal·lades, integrar-les amb el sistema i programa elix 6
de que disposa la policia local i amb capacitat de guardar la informació capturada durant 
dies
b- ndependentment del model o tipus de sistema que s'esculli, s'optarà per un sistema de cost
únic, sigui mitjançant llicències o qualsevol altra forma, quedant descartat qualsevol sistema de
pagament recurrent
c- Aquesta plataforma de reconeixement de matrícules aurà de disposar de capacitat per
emmagatzemar i indexar la informació del sistema mitjançant sistemes de D, amb còpies
redundants que garanteixin la protecció de la informació en cas de danys
d- La càmera per a la detecció de matrícules aurà d’estar motoritzada i adaptada a la distància
de treball òptima i un focus d'il·luminació infraroja per a les captures nocturnes,
e- ada càmera aurà d’estar protegida per una carcassa amb grau de protecció mínim 6 i
disposar de sistema antivel, en el seu defecte la mateixa càmera aurà de disposar d’aquestes
proteccions
f- ada punt estarà cobert per una càmera d’ambient amb gravació contínua les 24 ores al dia
g- A cada punt s’instal·larà un focus R d’il·luminació de suport, amb tecnologia lumínica LED
array o superior, un feix de 1m i distància de treball adequada a la proposta Grau de protecció
66 o superior
T DE ÀMERE, TEMA  ONDON TÈNQE
aracterístiques mínimes de l’equip de captació de matrícules:

•rocés d'imatge en camp i sincronitzat a base de dades  gestió centralitzada per
permetre el funcionament i magatzematge de matrícules en condicions de caiguda de
comunicacions temporal per manca d'estabilitat de la xarxa
•aptació de vials en ambdós sentits
•roducció d’matges d’alta qualitat
•Motor de lectura de matrícules tipus VaxALR o equivalent / similar
•Detecció de veicles a alta velocitat
•Lectura de matricules d’altres països i ciclomotors
• witc concentrador de tots els elements a cada ubicació
•Radioenllaç professional compatible amb els usat actualment al sistema de
videovigilància de Llinars del Vallès
Armari de bateries:
•Armari amb clau estanc
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•Funcionament enfront condicions meteorològiques adverses

•Bateria de gel 12v 6A
•arregador 12V
•onvertidor
3. Termini d’execució del contracte
El termini d’execució del contracte serà d’un màxim de quatre mesos a comptar des del dia
següent a la formalització del contracte
El servei de manteniment integral de tota la instal·lació i equips, amb un mínim d’una visita
trimestral, amb les reparacions d’urgència incloses amb un termini màxim de 24 ores des de la
seva comunicació, fent-se càrrec de tots els costos de manteniment i reparació (no es podrà
facturar per cap concepte) tindrà una durada mínima de dos anys des de la posada en marxa de
la instal·lació i aquest termini podrà ser superior en funció de l’oferta presentada per
l’adjudicatari
4. Pressupost base de licitació i partida pressupostària
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 14 euros (sense
VA), 74 euros (VA inclòs)
El pressupost compren la totalitat del contracte El preu consignat es indiscutible, no admetentse cap prova d’insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos al lec de clàusules
administratives generals aplicable i costos accessoris exigits a present plec, al projecte i per la
legislació vigent que resulti d’aplicació – despeses derivades de subministrament de tots els
materials necessaris, d’instal·lació, de transport, de personal de diferents parts del contracte, de
posada en marxa de la instal·lació, d’autoritzacions i llicències tant oficials com de particulars,
de legalització de la instal·lació, de l’aplicació de les disposicions legals sobre seguretat i igiene
en el treball i els onoraris corresponents, de control de qualitat si s’escau, d’imposició fiscal
derivada del contracte i de l’activitat del contractista en la seva execució, de l’import de les
càrregues laborals de qualsevol classe, de taxes, de tributs, de cànons de qualsevol tipus que li
siguin d’aplicació i de tota la resta de costos per la correcta execució del contracte, obra civil
inclosa
5. Criteris determinants de la licitació
Els criteris a tenir en compte a l’ora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:
•

Criteris avaluables de forma automàtica (75%)
1 Oferiment d’un servei de manteniment i assistència tècnica Fins a 4 punts Es
puntuarà l’oferiment d’un servei de manteniment integral de tota la instal·lació i
equips, amb un mínim d’una visita trimestral, amb les reparacions d’urgència incloses
amb un termini màxim de 24 ores des de la seva comunicació, fent-se càrrec de tots
els costos de manteniment i reparació (no es podrà facturar per cap concepte) Es
valorarà a raó de 8 punts per cada any addicional als dos exigits per contracte, fins a
un màxim de 7 anys És a dir:
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L’oferta econòmica no podrà superar el pressupost assenyalat en aquest plec

i s’ofereixen 2 anys en total:  punts
i s’ofereixen  anys en total: 8 punts
i s’ofereixen 4 anys en total: 16 punts
i s’ofereixen  anys en total: 24 punts
i s’ofereixen 6 anys en total: 2 punts
i s’ofereixen 7 anys en total: 4 punts
2 Oferta econòmica Fins a  punts
Es puntuarà l’oferta econòmica amb l’aplicació de la següent fórmula:
=  x (ofb/ofl)
On:
= punts
Ofl= oferta del licitador que es puntua
Ofb= oferta més econòmica
•

Criteris que depenen d’un judici de valor (25%)

B- Els criteris que depenen d’un judici de valor que an de servir de base per a l’adjudicació del
procediment obert són els que seguidament es relacionen per ordre decreixent d’importància i
per la ponderació que se’ls atribueix: (Fins a 2 punts)
1 Ampliació de la cobertura dins l’oferta presentada amb l’oferiment de més punts dels
demanats que es puguin incorporar a la xarxa de videocàmeres del municipi Fins a 2
punts
En tot cas, l’Ajuntament de Llinars del Vallès es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses d’acord amb els criteris assenyalats o
a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 11 del Reial Decret Legislatiu
/211, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de ontractes del sector
públic

aporal oordinador olicia Local
DOMENT GANT ELETRÒNAMENT
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Llinars del Vallès, data al marge

