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1. Introducció
El Departament d’Interior i el CTTI disposen de l’Oficina RESCAT, que s’encarrega de
gestionar la xarxa de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya,
anomenada xarxa RESCAT.
Aquesta xarxa és la que proporciona cobertura per les comunicacions dels cossos i col·lectius
professionals implicats en la seguretat i les emergències a Catalunya com són els Mossos
d'Esquadra, els Bombers de la Generalitat, les policies locals, la Guàrdia Urbana de
Barcelona, Protecció Civil, el Servei d'Emergències Mèdiques, els Agents Rurals, entre
d’altres.
L‘Oficina RESCAT és l’encarregada de vetllar pel bon funcionament dels equips de tota la
xarxa RESCAT, entre els quals, destaquen no només les estacions base desplegades pel
territori, que juntament amb el seu maquinari, programari, llicències i elements auxiliars de
suport donen cobertura de RESCAT al territori, sinó, que també es gestiona la renovació i les
reparacions dels terminals i accessoris que utilitzen els cossos d’emergència, i que poden ser
terminals portàtils, mòbils, acompanyats dels seus accessoris: bateries, fundes, kits bluetooth,
carregadors i que són els què els permeten comunicar-se a través de la xarxa RESCAT.
Concretament, l’objecte d’aquest contracte és el servei de reparacions de terminals i els seus
accessoris de la marca Sepura que utilitzen el cossos de seguretat i emergència del
Departament d’Interior per comunicar-se mitjançant la xarxa RESCAT. Es tracta dels adquirits
pel Departament d’Interior:
- entre els anys 2006 i 2010: aquests terminals estan ja al final de la seva vida útil, i és
necessari contractar aquest servei, per un període de 36 mesos per a fer front a les
possibles avaries que puguin sorgir, fins que es puguin substituir per equips nous (els
expedients corresponent al CTTI-2006-109, CTTI-2008-236, CTTI-2010-156. Tots
aquests elements estaven inclosos ja en el contracte de reparacions CTTI-2016-160
finalitzat el passat mes d’abril 2018.

2. Objecte
L’objecte d’aquesta contractació és donar cobertura a la reparació dels terminals i accessoris
de la marca Sepura que s’indiquen a continuació:







Mòduls d’RF de mòbils SRG 3500TL adquirits el 2006 (el total de mòduls afectats és
de 1.542).
Capçals de mòbils SRG 3500TL adquirits el 2006 (el total de capçals afectats és de
1.042).
Micro-extensibles de mòbils SRG 3500TL adquirits el 2006 (el total de microextensibles afectats és de 1.042).
Portàtils SRH 3800TW adquirits el 2008 (el total de portàtils afectats és de 1.500).
Carregadors individuals de bateries de portàtils SRH 3800TW adquirits el 2008 (el total
de carregadors afectats és de 1.500).
Extensibles de portàtils SRH 3800TW adquirits el 2008 (el total d’extensibles afectats
és de 1.500).
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Portàtils STP 8038 adquirits el 2010 (el total de portàtils afectats és de 200).
Carregadors individuals de portàtils STP 8038 adquirits el 2010 (el total de carregadors
individuals afectats és de 90).
Carregadors de 12 posicions de portàtils STP 8038 adquirits el 2010 (el total de
carregadors de 12 posicions afectats és de 43).
Extensibles de portàtils STP 8038 adquirits el 2010 (el total d’extensibles afectats és
de 200).
Portàtils SRH 3800TW de Mossos adquirits el 2010 (el total de portàtils afectats és de
250).
Portàtils SRH 3900 GPS SL de Mossos adquirits al 2015 (el total de portàtils afectats
és de 3000).
Portàtils SRH 3900 GPS de Bombers adquirits al 2015 (el total de portàtils afectats és
de 1700).
Mòduls d’RF de mòbils SRG 3900 de Mossos adquirits el 2015 (el total de mòduls
afectats és de 500).

3. Abast del contracte
A continuació s’indiquen els tipus i quantitats de reparacions dels terminals i accessoris
anteriors que són objecte d’aquest contracte:


30 reparacions sense intervenció de hardware (Restauració de software, Verificació
sense presencia d'avaria), que afecta als següents equips i accessoris:
o
o
o
o
o
o
o
o



Mòdul d'RF de mòbils SRG 3500TL del 2006
Capçal del 2006
Portàtil SRH 3800TW del 2008
Portàtil STP 8038 del 2010
Portàtil SRH 3800TW de Mossos del 2010
Portàtil SRH 3900 GPS SL del 2015
Portàtil SRH 3900 GPS del 2015
Mòdul d’RF de mòbils SRG 3900 del 2015

200 reparacions d’elements externs (Cargoleria, Carcassa), que afecta als següents
equips i accessoris:
o Mòdul d'RF de mòbils SRG 3500TL del 2006
o Capçal del 2006
o Portàtil SRH 3800TW de Protecció Civil del 2008
o Portàtil STP 8038 del 2010
o Portàtil SRH 3800TW de Mossos del 2010
o Portàtil SRH 3900 GPS SL del 2015
o Portàtil SRH 3900 GPS del 2015
o Mòdul d’RF de mòbils SRG 3900 del 2015
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60 reparacions de connectors (GPS, BNC), que afecta als següents equips i
accessoris:
o Mòdul d'RF de mòbils SRG 3500TL del 2006
o Capçal del 2006
o Portàtil SRH 3800TW de Protecció Civil del 2008
o Portàtil STP 8038 del 2010
o Portàtil SRH 3800TW de Mossos del 2010
o Portàtil SRH 3900 GPS SL del 2015
o Portàtil SRH 3900 GPS del 2015
o Mòdul d’RF de mòbils SRG 3900 del 2015



40 reparacions d’alimentació (Mòdul alimentació, Protecció sobretensió), que afecta
als següents equips i accessoris:
o Mòdul d'RF de mòbils SRG 3500TL del 2006
o Capçal del 2006
o Portàtil SRH 3800TW de Protecció Civil del 2008
o Portàtil STP 8038 del 2010
o Portàtil SRH 3800TW de Mossos del 2010
o Portàtil SRH 3900 GPS SL del 2015
o Portàtil SRH 3900 GPS del 2015
o Mòdul d’RF de mòbils SRG 3900 del 2015



125 reparacions d’àudios i RF (Àudio, RX, TX), que afecta als següents equips i
accessoris:
o Mòdul d'RF de mòbils SRG 3500TL del 2006
o Capçal del 2006
o Portàtil SRH 3800TW de Protecció Civil del 2008
o Portàtil STP 8038 del 2010
o Portàtil SRH 3800TW de Mossos del 2010
o Portàtil SRH 3900 GPS SL del 2015
o Portàtil SRH 3900 GPS del 2015
o Mòdul d’RF de mòbils SRG 3900 del 2015



400 reparacions de qualsevol avaria del microaltaveu 300-0017, que afecta als
següents accessoris:
o Micro-extensible del 2006
o Extensible de portàtil SRH 3800TW de Protecció Civil del 2008
o Extensible de portàtil STP 8038 del 2010



200 reparacions de qualsevol avaria del carregador de bateries individual (1+1), que
afecta als següents accessoris:
o Carregador individual de bateries de portàtil SRH 3800TW de Protecció Civil
del 2008
o Carregador individual de bateries de portàtil STP 8038 del 2010



40 reparacions de qualsevol avaria del carregador múltiple, que afecta als següents
accessoris:
o Carregador de 12 posicions de bateries de portàtil STP 8038 del 2010
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12 reparacions de qualsevol avaria del carregador múltiple, que afecta als següents
accessoris:
o Carregador de 24 posicions de bateries de portàtil STP 8038 del 2010

4. Condicions d’execució
Per a garantir un servei de qualitat, eficient i que compleixi amb les expectatives de l’Oficina
Rescat, es detalla a continuació el Pla de Reparacions que l’empresa licitadora haurà de
complir una vegada adjudicat el contracte.
4.1.

Pla de Reparacions

El pla de reparacions afectarà als equips i accessoris reparables indicats a l’objecte d’aquest
plec.
El material reparable estarà sotmès al pla de reparacions d’acord amb els següents criteris:


El pla ha d’incloure sense cost addicional la reparació a nivell de materials, software,
mà d’obra, trasllats d’equips avariats de qualsevol tipus d’avaria i qualsevol altra
despesa generada com a conseqüència de la reparació dels elements descrits en el
present plec.



També es realitzaran les reparacions d’elements de l’equip (cas de pantalla ratllada,
tecles que no es vegin correctament, polsadors danyats, etc.) a criteri de l’Oficina
Rescat i que puguin ser l’origen de mal funcionament o pugui provocar avaries.



Tots els equips avariats seran recollits per l’empresa adjudicatària, amb els costos al
seu càrrec, a les dependències de l’Oficina Rescat i un cop reparats seran retornats a
les mateixes oficines, assumint també l’adjudicatari, els costos de transport i
embalatge.



Tots els equips reparats hauran de venir correctament embalats de forma individual i
assegurant la seva protecció durant el transport. L’empresa adjudicatària es
responsabilitzarà de qualsevol incidència durant el transport dels equips.



Cada enviament de material reparat serà documentat prèviament a la seva arribada
per via informàtica, adjuntant l’albarà en format electrònic gestionable, tipus Excel,
separant les dades per columnes i files. També s’adjuntarà un llistat en format Excel i
un informe per a cada equip indicant el tipus d’avaria i els canvis o manipulacions
efectuats. En cas que així sigui sol·licitat per l’oficina Rescat, serà necessari adjuntar
un full de proves de l’equip de test.



S’ha de garantir la reparació dels elements que tinguin un cost de reparació inferior o
igual al 50% de l’import que costaria l’adquisició de l’element a reparar avui en dia. A
l’Annex III es mostra una taula amb els imports (sense IVA) dels elements agrupats
per famílies. Són imports de mercat basats en el cost que van tenir aquests elements
en els contractes on es va adquirir.
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L’empresa licitadora ha de disposar:


D’un estoc de components i materials necessaris per fer front a les avaries dels
terminals i/o accessoris objecte d’aquest concurs. A l’oferta s’ha d’incloure aquesta
relació de materials.



De l’equipament de mesura i ajustament adequat per dur a terme les reparacions. A
l’oferta s’ha d’incloure aquesta relació d’equips.

L’estimació anualitzada del nombre de reparacions a realitzar és la següent:

Estimació del Nombre de Reparacions a
Realitzar
Tipus Reparació

2019

2020

2021

2022

TOTAL

Reparació sense intervenció de hardware (Restauració
de software, Verificació sense presència d'avaria)

5

10

10

5

30

Reparació d’elements externs (Cargoleria, Carcassa)

33

67

67

33

200

Reparació de connectors (GPS, BNC)

10

20

20

10

60

Reparació d’alimentació (Mòdul alimentació, Protecció
sobretensió)

7

13

13

7

40

Reparació d’àudios i RF (Àudio, RX, TX)

21

42

42

21

125

Reparació de qualsevol avaria del microaltaveu 3000017

67

133

133

67

400

Reparació de qualsevol avaria del carregador de
bateries individual (1+1)

33

67

67

33

200

Reparació de qualsevol avaria del carregador múltiple 12
posicions

7

13

13

7

40

Reparació de qualsevol avaria del carregador múltiple 24
posicions

2

4

4

2

12

5. Acords de nivell de servei (ANS) i penalitzacions.
L'objectiu d'aquest apartat és establir una base objectiva i mesurable que reflecteixi el
compromís entre l’adjudicatari i la Oficina de RESCAT per prestar els serveis requerits de
forma satisfactòria.
Els Acords de Nivell de Servei es garanteixen per:


El termini de reparació



Grau d’incidències en material reparat



Lliurament d’informes
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5.1.

Terminis de Reparació

En cas que durant el mes en curs hi hagi equips que no es reparin en el termini establert (es
tindrà en compte la diferència entre tot el material enviat a reparar i el retornat reparat per
l’adjudicatari durant el mes en curs, sumada al material enviat a reparar en mesos anteriors i
que encara es trobi al taller) s’aplicarà la següent penalització:


El termini màxim de reparació serà de 10 dies laborables. Es considera termini de
reparació el període de temps que va des que es notifica (per trucada o per e-mail) a
l’empresa adjudicatària la disponibilitat a l’Oficina Rescat del material avariat, fins que
els equips tornen reparats a aquesta oficina. Aquests 10 dies seran pel 95% dels
casos. El 5% restant podrà tenir un termini màxim de 30 dies, sempre que el motiu de
la demora sigui per manca d’algun component o element específic.



A les reparacions hauran d’incloure, sense cost addicional, totes les millores de
software que vagin apareixent relatives a terminals.



S’ha d’incloure, sense cost addicional, l’assessorament i suport tècnic per a temes
relacionats amb els equips implicats en aquest contracte.

5.2.

Grau d’incidències en material reparat

Es defineix com el nombre de terminals reparats en el mes anterior, dividit pel nombre total
d’equips enviats a reparar en el mes anterior. Únicament es tindran en compte aquells equips
enviats i retornats dins del mateix mes.
5.3.

Lliurament d’informes

Es realitzarà un informe mensual on s’haurà d’incloure, com a mínim, quantitat i tipus de
material rebut, quantitat i tipus de material reparat, tipus d’avaries per equips i terminis de
reparació de cada equip. En cas d’equips que hagin estat reparats prèviament, s’inclouran les
dades d’interès de les anteriors reparacions (data de recepció, data d’enviament i avaria).
Totes aquestes dades faran referència al mes en curs i als acumulats del contracte. L’informe
també haurà d’incloure totes les dades necessàries per calcular les possibles penalitzacions
relacionades amb aquest contracte. Aquest informe s’haurà de lliurar dintre dels primers 5 dies
laborables del mes següent a les dades de l’informe. (veure Annex II. Informe)

En l’Annex I. ANS i penalitzacions es troben llistats els ANS anteriorment descrits.

6. Model de relació
El model de relació defineix les funcions i responsabilitats del proveïdor i del CTTI en un marc
d’actuació comú, per assegurar el compliment de les obligacions de cadascuna de les parts.
És un marc de relació que permet acordar el contingut i nivell de la prestació dels serveis, així
com el seguiment de la prestació real en els aspectes estratègics, contractuals, tàctics i
operatius.
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L’adjudicatari pot ampliar, millorar i detallar, partint de les directrius aquí marcades,
l’organització proposada i l’esquema específic de la relació amb el CTTI, així com els
mecanismes de control propis de cada servei i funció transversal. L’equip de treball dels
proveïdors haurà de disposar del dimensionament, la formació i els mitjans adequats per a
desenvolupar les tasques assignades.

El Model de Relació es basa en els elements següents:


El CTTI és l’òrgan de la Generalitat de Catalunya responsable de definir, impulsar,
contractar i executar l’estratègia de provisió de serveis de Tecnologia de la Informació
i Comunicacions (TIC) centrals de caràcter continuat.



L’adjudicatari serà el responsable d'oferir la millor qualitat al cost més competitiu
d'acord amb el que estableixi l’ANS corresponent.



El proveïdor assignarà al CTTI un Responsable de Compte, que serà el responsable
de la prestació del conjunt de serveis i projectes del proveïdor. Aquesta figura es
mantindrà durant tota la vida del contracte o contractes entre el CTTI i el proveïdor, en
la gestió comercial, durant la provisió del servei i fins a la devolució del mateix. Ha de
ser garant de l’existència dels mecanismes de relació en la seva organització per portar
a terme els acords presos entre el CTTI i el proveïdor. En cas que es produeixin canvis
en l’abast o el cost dels serveis que impliquin una modificació contractual, és el
responsable de vehicular-la.

6.1.

Estructura de responsabilitats

Tot seguit s’identifiquen els rols responsables del proveïdor per a l’assegurament del
compliment de les condicions d'execució.
S’indiquen a continuació els rols que participaran en els diferents comitès amb les funcions i
responsabilitats especifiques pels serveis objecte d’aquesta licitació.


Responsable de compte: Aquesta figura és única per proveïdor. És la figura de
referència per tots els contractes entre el CTTI i el proveïdor i el darrer responsable de
la prestació del conjunt de serveis i projectes del proveïdor. Aquesta figura es
mantindrà durant tota la vida del contracte o contractes entre el CTTI i el proveïdor, en
la gestió comercial, durant la provisió del servei i fins la devolució del mateix. Ha de
ser garant de l’existència dels mecanismes de relació en la seva organització per portar
a terme els acords presos entre CTTI i el proveïdor. En cas que es produeixin canvis
en l’abast i/o cost dels serveis que impliquin una modificació contractual, és el
responsable de vehicular-ho.



Responsables de serveis: El proveïdor assignarà un responsable del servei prestat.
Les seves principals responsabilitats son:
o

La gestió i seguiment diari del servei, així com la resolució de conflictes i
redimensionament temporal o permanent del mateix.

o

Manteniment del registre de l’evolució del servei per a posteriorment poder
elaborar els informes de servei i justificar el compliment dels ANS.
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o

Analitzaran qualsevol desviació i situacions de gravetat dins la qualitat, terminis
o abast del servei.

o

Analitzaran les modificacions en abast i cost del servei que es puguin derivar, i
interpretaran aquestes modificacions respecte els contractes vigents. En cas
que no impliquin una modificació contractual, han de ser els garants de
formalitzar i implementar internament a la seva organització els acords presos.

o

Asseguraran la bona col·laboració entre els diferents adjudicataris amb qui
s’han de relacionar per tal de millorar el servei de negoci final.

Responsable de control de gestió: És la figura que consolidarà i aportarà al CTTI les
informacions tant objectives com subjectives; valorades (informació fiable i de qualitat
i analitzada en base al coneixement del model), que permetin la presa de decisions
operatives i estratègiques al llarg de la vida del contracte.
Serà el responsable que el CTTI rebi els reporting de gestió acordats, tant amb
indicadors econòmic-financers com d’altres, així com de realitzar el seguiment del
model econòmic acordat amb l’adjudicatari.



Responsable de facturació: Haurà de facilitar la informació relativa al procés de
facturació, segons el model i format definit pel CTTI, així com col·laborar en el procés
de la conciliació. Vetllarà i assegurarà que el proveïdor:
o

Facilita la informació relativa al procés de facturació, segons el model i format
definit pel CTTI.

o

Presenta la factura, i el detall per cada element / concepte dels imports
facturats, adequant-se als següents criteris:
a) Detall complet de tots els elements de cost facturats, identificant les unitats
mínimes de cost.
b) Tipificació i codificació dels elements de cost facturats.
c) El format de codificació i criteris de tipificació es validaran de forma
conjunta.

o


Col·labora en el procés de la conciliació.

Responsable d’operació de suport i de provisió del servei: És el responsable del
compliment dels processos de gestió de peticions, incidències, problemes i
esdeveniments (suport) i de gestió de configuració i inventari, canvis i desplegaments
(provisió). Com a principals funcions haurà de:
o

Assegurar la presa de decisió operativa directa entre CTTI i la seva
organització.

o

Assegurar la coordinació amb el SAU per a tots el processos.

o

Assegurar una bona relació i coordinació entre els equips sota la seva
responsabilitat per tal de complir les activitats associades a tots els processos
de gestió definits, i amb responsabilitat sobre l’adjudicatari.
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6.2.

Òrgan de gestió (Comitè)

A continuació es concreta el model de relació i estructura del comitè que s’implementarà per
la governança específica del servei objecte d’aquesta licitació i que s’emmarca en el model
de governança general.
Comitè operatiu
La freqüència dels comitè es podrà ajustar segons les necessitats especifiques de servei.

Títol
Comitè operatiu
Participants mínims

Objectius / Temes

CTTI

-

Realitzar el seguiment i control global de l’operació i provisió dels
serveis d’acord als ANS.

-

Realitzar el seguiment de l'operació diària del servei, i verificar la
correcta gestió de peticions, canvis, problemes i incidents.

-

Desenvolupar i mantenir els procediments operatius necessaris per al
correcte funcionament del serveis.

-

Tractament de les problemàtiques específiques.

-

Anàlisi de peticions i/o situacions de canvi en els serveis.

-

Escalat de possibles millores detectades en el servei.

- Responsable de servei
- Responsable del Contracte (si
escau)
Altres assistents (si escau)
Proveïdor
- Responsable del servei
Responsables operatius del
servei
Entrades

Sortides

Informes operatius de seguiment del servei segons Acta
definit en l’apartat Annex II. Informe
Nous procediments operatius
Anàlisi i propostes de millora
Decisions a prendre
Periodicitat
Mensual
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7. Annexes
Annex I. ANS i penalitzacions
Codi

IM.MNT.01

IM.MNT.02

IM.MNT.03

Nom

Termini de reparació

Grau d’incidències en
material reparat (Gi)

Lliurament d’informes

Descripció

Compliment termini
reparació material avariat.

Nombre de terminals
reparats i retornats amb
incidència (Tri) en el mes
anterior dividit pel nombre
total de terminals reparats
(Tt) en el mes anterior.
Únicament es tindran en
compte aquells equips
enviats i retornats dins del
mateix mes.

Compliment termini
d’entrega informe
manteniment mensual.

Categoria

Gestió
d’incidències

Gestió
d’incidències

Reporting

Fórmula de càlcul / Eines

Periodicitat

Aplicació penalització

Penalització

Termini màxim de reparació ≤ 10
dies laborables (pel 95% dels
casos)

No s’aplicaran penalitzacions
mensuals quan

Ptr = (Enr/ Epr) x 0,2 x Fm

No aplica

Termini màxim de reparació ≤ 30
dies (5% restant dels casos)

Gi = Tri/Tt

Tnr < 5%

Mensual

No s’aplicaran penalitzacions
mensuals quan

Tnr=Enr/Epr

Pgi = Gi x 0,4 x Fma

Gi ≤ 2%

Dintre dels primers 5 dies
laborables del mes

S’aplicarà una penalització del
1% per cada dia de retard sobre
la Facturació del mes en curs
Mensual

Incompliment Termini

Pri = Ndr x 0,01 x Fm
Pri no podrà ser mai superior a
0,2 x Fm

*Dintre dels criteris objectius d’adjudicació d’aquesta licitació tenim en particular el criteri de “Termini de reparació” dels elements avariats on es valora la reducció del temps màxim de reparació
sobre els 10 dies indicats a la taula d’ANS i penalitzacions. Cal tenir present que en el cas que els licitadors ofereixin una reducció del termini, els ANS i penalitzacions associades referents a
aquest indicador s’hauran d’adequar al termini ofert pel licitador a l’hora de portar a terme les corresponents reparacions.
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On:












Ptr = Penalització per terminis de reparació
Enr = Nombre d’equips no reparats en els terminis establers, al final del mes en curs
Epr = Nombre d’equips previstos per reparar durant el mes en curs.
Fm = Facturació del mes en curs
Tnr = Enr/Epr constitueix la taxa d’equips no reparats
Pgi = Penalització pel grau d’incidències en material reparat del mes anterior
Gi = Grau d’incidències en material reparat del mes anterior (expressat en tant per cent)
Fma = Facturació del mes anterior
Pri = Penalització per retard en el lliurament de l’informe mensual
Ndr = Nombre de dies de retard
Pts = Penalització per retard en la substitució o substitució/reparació.
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Annex II. Informes operatius de seguiment
Els informes mensuals a lliurar per part de l’adjudicatari haurà de reflectir com a mínim la següent informació:
















Albarà:
Número Incidència:
Marca:
Element:
Número de Sèrie:
Flota:
Data Enviament:
Data Retorn:
Avaria:
Comentaris Avaria:
Reparació:
Comentaris Reparació:
Estat:
SLA:
Comentari SLA:

codi que pot englobar diferents números d’incidències
codi assignat a la reparació per poder fer el correcte seguiment de l’estat
fabricant
descripció de l’element a reparar
codi numèric que identificar unívocament a l’element
flota a la que pertany l’element avariat
data en que es s’envia l’element a reparar a proveïdor
data en que l’element s’envia de tornada a l’Oficina RESCAT
descripció de l’avaria
informació addicional aportada per l’Oficina RESCAT
accions realitzades per part del proveïdor
informació addicional aportada pel proveïdor
estat en que es retorna l’element: reparat / irreparable
dies naturals que ha trigat l’element a reparar-se
informació addicional per explicar incompliment d’ANS

Exemple d’informe en excel (reflectir separadament les reparacions del mes en curs i les acumulades dins de l’expedient):
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Annex III. Taula d’imports (sense IVA) d’adquisició dels elements per famílies
Element

Import

Capçal mòbil
Capçal fixe
Carregador de 12 posicions de bateries de portàtil SRH
Carregador de 12 posicions de bateries de portàtil STP
Carregador de 24 posicions de bateries de portàtil SRH
Carregador de 24 posicions de bateries de portàtil STP
Carregador individual de bateries de portàtil SRH
Carregador individual de bateries de portàtil STP
Extensible de portàtil SRH
Extensible de portàtil STP
Mòdul d’RF de mòbils SRG 3500
Mòdul d’RF de mòbils SRG 3900
Portàtil SRH 3800TW*

50,00 €
285,00 €
285,00 €
372,00 €
372,00 €
350,00 €

Portàtil SRH 3900 GPS*
Portàtil SRH 3900 SL*
Portàtil STP 8038*

350,00 €
350,00 €
550,00 €

*Sense bateria ni accessoris

Informat per l’Assessoria Jurídica del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública l’1 d’agost de 2019
Informat per l’Òrgan de Control Intern del CTTI el 29 d’agost de 2019

Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00

354,00 €
354,00 €
600,00 €
600,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
50,00 €

Pàgina 16 de 16

