REUNITS

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA -d'ara en endavant FGC-, amb
domicili a Barcelona, C/ Vergós 44, actuant en la seva condició de Presidenta.
nom i representació de la societat TRADIA
TELECOM, S.A -en endavant anomenat l'EMPRESA-, amb domicili a Barcelona, Passeig
de la Zona Franca 105, actuant en la seva condició de representant.
EXPOSEN
I.CONTR/2022/175.

de Ref: PO22/22 -

II.Generalitat de Catalunya, que està al corrent de pagament amb la Seguretat Social i que
no incorre en cap prohibició per a contractar amb FGC.
Que, per tal de regular les condicions relatives a aquesta contractació, formalitzen el

CLÀUSULES
PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE
el Servei de manteniment integral del sistema de
Comunicacions TETRA per a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
El contracte es regularà pels seus termes i, en allò no previst, pels seus annexes, segons
1)
2)
3)
4)

Plec de condicions particulars
Plec de prescripcions tècniques
Oferta econòmica (26/05/2022)
Oferta tècnica (26/05/2022)

SEGONA. PREU
El preu del contracte es fixa en un import màxim de
següent desglossament:

, segons el
; per un import

indicades en el pressupost de licitació; i per un import del servei de manteniment correctiu
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Reparació

Percentatge de descompte

Reparació RTP-300

0,99%

Reparació microtelèfon extern RTP

0,99%

Reposició Convertidor DC/DC 24V/72V

0,99%

Reparació PSIM2000

0,99%

Reparació Remota

0,99%

Reparació Amplificador RF

0,99%

Reparació Altaveu RPT-300

48,50%

no podent repercutir-les a FGC.

TERCERA. TERMINI
El termini de vigència del contracte es fixa en 3 anys,
a FGC.
Arribada la data de finalització del contracte, aquest es podrà prorrogar per resolució de

ser compensada, indemnitzada o rescabalada.
obligatòria pel
de rescabalar a FGC per aquest fet amb un import equivalent al
20% del preu de la pròrroga.
En el cas que arribada la data de fi
totes les prestacions a plena satisfacció per a FGC, es podran aplicar les penalitzacions
que es detallen a continuació PCAP, amb independència dels danys i perjudicis que FGC
li pugui reclamar, també, de

QUARTA. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia del contracte es fixa en 6 mesos, a comptar des de la data de la seva
finalització, a plena satisfacció per a FGC.
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CINQUENA. RÈGIM JURÍDIC
El present contracte té caràcter privat. La seva interpretació i aplicació es regula per les

SISENA. JURISDICCIÓ
Per a totes les qüestions que tinguin relació directa o indirecta amb el present contracte, les
parts se sotmeten expressament a la jurisdicció civil dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
SETENA. FORMALITZACIÓ
El present contracte

PER L'EMPRESA
Albert Cuatrecasas Freixas
Representant

PER FGC
Marta Subirà i Roca
Presidenta

Signat electrònicament

Signat electrònicament
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

LICITACIÓ PÚBLICA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT
CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DEL SISTEMA DE
COMUNICACIONS TETRA PER FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

Ref. CONTR/2022/175
04/2022
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DEL SISTEMA DE COMUNICACIONS
TETRA PER FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES
NÚM EXPEDIENT: CONTR/2022/175
PROCEDIMENT: Obert
REGULACIÓ: Harmonitzada
: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
A. Objecte de contracte.
dels Servei de manteniment integral del sistema de comunicacions TETRA
per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Variants

Aquesta licitació no es divideix en lots, essent les prestacions a contractar un tot que ha de ser tractat
de forma conjunta i global. Aquest servei per evitar posar en risc la seva correcta execució es considera
que no conté prestacions individualitzable
-

règim de subcontractació
:
a les línies i unitats de tren de les línies Barcelona-Vallès, Llobregat-Anoia,
Cremallera de Montserrat i els Centres de Control de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Règim de subcontractació:
contracte.
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contracte comporta i a quina empre
complir totes les prescripcions previstes a la LCSP.
A3. Informació addicional
El responsable del contracte, als efectes del que estableix la LCSP, serà el Sr. Ferran Bolós Cano Responsable del Servei de Comunicacions.
Els interessats en el procediment podran adreçar les seves consultes al correu electrònic:
contractacio@fgc.cat
B. Import de licitació
B.1 Valor estimat
El valor estimat de la licitació ascendeix a 2.835.524,30
desglossament:
Import
manteniment Bossa manteniment
preventiu
correctiu

Sumatori

Necessitat inicial
Servei per 3 anys
Modificacions
Prorroga 1
Prorroga 2
Import Estimat (Abans d'IVA )
IVA 21 %
Import Total

-

Pressupost de licitació:
Import previst per possibles pròrrogues:
,
Import previst per possibles modificacions: 22.234,75

extraordinàries i actualitzacions
tecnològiques que sorgeixin de forma addicional i siguin necessàries per a una correcta execució del
A
estimats com a concepte de necessitat inicial atès que aquest únicament correspon a la vigència inicial
del contracte per tal de cobrir una adequació inicial dels equipaments de la present licitació.
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B.2 Pressupost de licitació
El pressupost de licitació ascendeix a 1.699.173,73
desglossament:
Necessitat
inicial

Import del servei
per 3 anys

Sumatori

Servei Manteniment
Preventiu
Servei Manteniment
Correctiu
Pressupost Licitació (Abans d'IVA)
IVA 21 %
Import total
La distribució dels costos és la següent:
-

Costos directes 87 %
Costos indirectes 7%
Benefici industrial 6%

Servei de manteniment correctiu
Els preus unitaris i quantitats estimats per al càlcul del pressupost de licitació corresponent al
manteniment correctiu són els que es relacionen a continuació:
Reparació

Import/uni
(abans
Unitats

Reparació RTP-300

23

Reparació microtelèfon extern
RTP
Reposició Convertidor DC/DC
24V/72V
Reparació PSIM2000

10

Reparació Remota

6

Reparació Amplificador RF

4

Reparació Altaveu RPT-300

6

Import per 1
any

Import per 3
anys

3
3

caràcter orientatiu, els preus unitaris i quantitats que han servit per al seu càlcul són estimatius, atès
rrectius realitzats en els últims anys en base als
imports contractats per FGC en aquests conceptes.
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Aquesta estimació serveix únicament com a referent màxim, sense que suposi per a FGC cap
estigui obligada a consumir un percentatge
Els licitadors hauran de presentar diversos percentatges de descompte per cada partida aplicable al
servei correctiu. E
corresponent.
El preu màxim del contracte, coincidirà amb el pressupost de licitació, sent el preu final del contracte el
desglossament del pressupost de licitació per les prestacions efectivament realitzades.
contracte i
establerta.
B.3 Garantia del contracte

C. T
Atenent a la naturalesa i característiques de les prestacions que es pretenen contractar en el marc
a durada de 3 anys a partir de la signatura del contracte.
contracte de forma anual fins a un màxim de dos anys més, essent aquesta una potestat del mateix
o compensat per aquest fet.

de rescabalar a FGC per aquest fet amb un import equivalent al 20% del preu de la pròrroga.
D. Termini de garantia del contracte
El termini de garantia del contracte serà de 6 mesos, comptats a partir de la finalització del contracte, a
plena satisfacció per FGC.
E. Criteris de solvència
Els criteris de solvència

.

F.

G. Obertura de propostes
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amb les condicions previstes en aquest plec.
es farà a
través dels mitjans digitals previstos en el Sobre Digital.

H. Assegurança de responsabilitat civil
e tota la durada del contracte
de
responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats de la seva execució, per un import mínim de
1.274.250,00 .
contracte, sigui
titular de la pòlissa esmentada i la mantingui en vigor.
I.- Codi CPV.
CPV 50332000 1 Serveis de manteniment

J.- Tipologia de contracte
Contracte de serveis
K.- Altres condicions
K
Al Sobre A
Al Sobre B, els licitadors hauran de presentar:
1- L

seguint el
En aquest

sentit:
o

Els licitadors hauran de presentar una oferta global a la baixa respecte al
pressupost de licitació del servei de manteniment preventiu, això és, una oferta a
El licitador que superi en la seva oferta el pressupost de licitació, serà exclòs del
procediment.
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o

Els licitadors hauran de presentar un percentatge de descompte aplicable sobre el
preu/ unitari establert en serveis correctiu per la per la Reparació RTP-300
establert en el pressupost de licitació.
El licitador que, oferti un percentatge de descompte del 0%, serà exclòs.

o

Els licitadors hauran de presentar un percentatge de descompte aplicable sobre el
preu/ unitari establert en serveis correctiu per la Reparació microtelèfon extern
RTP establert en el pressupost de licitació.
El licitador que, oferti un percentatge de descompte del 0%, serà exclòs.

o

Els licitadors hauran de presentar un percentatge de descompte aplicable sobre el
preu/ unitari establert en serveis correctiu per la Reposició Convertidor DC/DC
24V/72V establert en el pressupost de licitació.
El licitador que, oferti un percentatge de descompte del 0%, serà exclòs.

o

Els licitadors hauran de presentar un percentatge de descompte aplicable sobre el
preu/ unitari establert en serveis correctiu per la Reparació PSIM2000 establert en
el pressupost de licitació.
El licitador que, oferti un percentatge de descompte del 0%, serà exclòs.

o

Els licitadors hauran de presentar un percentatge de descompte aplicable sobre el
preu/ unitari establert en serveis correctiu per la Reparació Remota establert en el
pressupost de licitació.
El licitador que, oferti un percentatge de descompte del 0%, serà exclòs.

o

Els licitadors hauran de presentar un percentatge de descompte aplicable sobre el
preu/ unitari establert en serveis correctiu per la Reparació Amplificador RF
establert en el pressupost de licitació.
El licitador que, oferti un percentatge de descompte del 0%, serà exclòs.

o

Els licitadors hauran de presentar un percentatge de descompte aplicable sobre el
preu/ unitari establert en serveis correctiu per la Reparació Altaveu RPT-300
establert en el pressupost de licitació.
El licitador que, oferti un percentatge de descompte del 0%, serà exclòs.

En aquest import, així com a les ofertes
s. En
del contracte (en tot cas, dietes, taxes, desplaçaments, etc.).
2.

proposta tècnica objectiva

K.2 Penalitzacions
continuació, així com el que es preveu al plec de
prescripcions tècniques (si així hi consta expressament):
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Constitueixen incompliments lleus:
a) Desobediència de les instruccions i indicacions del responsable del contracte,
relacionades amb l'àmbit dels procediments de treball o l'execució dels treballs objecte
del contracte.
b) Es consideren igualment incompliments lleus els altres incompliments de la resta de
normativa aplicable no qualificats com a greus o molt greus.
c) L'incompliment dels temps màxims de resposta establerts per al manteniment correctiu
de caràcter urgent.
d) L'incompliment dels temps de resolució d'avaries en el manteniment correctiu
imputables a l'organització o capacitat tècnica o de resposta de l'adjudicatari.
e) L'incompliment del calendari de manteniment preventiu establert al Pla de Manteniment
Preventiu sense acord previ amb FGC.
f) Avaries imputables a la manca d'un manteniment preventiu adequat.
g)
reparació.
h) El retard en el subministrament de materials i recanvis quan sigui imputable a
i)

La no entrega de la documentació establerta al present plec sense justificació
establerta al present plec o acordada durant el desenvolupament del Contracte.

Constitueixen incompliments greus:
a) La no execució dels serveis segons la descripció realitzada del pla de qualitat i de la
metodologia proposada per a garantir l'efectiva implantació.
b) La comissió de tres incompliments qualificats com a lleus.
c) Els incompliments en temes de seguretat i salut laboral.
d) L'ús de recanvis no originals o de qualitat inferior als existents sense acord previ amb
FGC.
e) Qualsevol incompliment considerat com a falta LLEU que suposi una gran repercussió
o la paralització total o parcial de l'activitat dels equips objecte del manteniment sense
acord previ amb FGC.
Constitueixen incompliments molt greus:
a) Pèrdua de servei durant els treballs, no estant planificat.
b) La no comunicació a FGC de problemes que puguin afectar als serveis durant els
treballs.
c) La comissió de dos incompliments qualificats com a greus.
d) L'incompliment d'una condició especial d'execució.
e)
mediambiental, social o laboral.
f) Falsejar dades tècniques o econòmiques.
Les penalitats previstes són:
Els incompliments lleus es penalitzaran amb el 3% de la facturació corresponent al període
de temps en què s'hagi produït la infracció, en cas de les desviacions temporals es recullen
Els incompliments greus es penalitzaran amb el 6% de la facturació corresponent al període
de temps en què s'hagi produït la infracció, en cas de les temporals es recullen a la taula

8

Els incompliments molt greus es penalitzaran amb el 9% de la facturació corresponent al
període de temps en què s'hagi produït la infracció, en cas de les temporals es recullen a

directament imputables a l'adjudicatari:
Retard
Fins 7 dies naturals
Des de 7 dies fins a 14 dies naturals
Des de 14 dies fins a 21 dies naturals
De 21 dies naturals en endavant

Penalització
d
2%
4%

seguiment de la correcta execució del contracte, incorporant mecanismes que permetran
responsabilitzar al contractista de les desviacions indegudes i dels incompliments de les seves
desenvolupament del servei així com la interrupció injustificada del servei total o parcial del
contracte.

K.3. Facturació
El contractista remetrà al final del període mensual una factura indicant els serveis preventius i/o
correctius efectuats indicant una relació de com a mínim el següent:

Tots els serveis prestats durant el període.
Desglossament dels serveis prestats.
IVA corresponent a cada servei.
La
K.4.
Codi de conveni: 99003435011900 - Conveni de la industria, la Tecnologia i els serveis del sector del
metall.
K.5. Altres obligacions
0. - PRESENTACIÓ DE L
OFERTA TÈCNICA del PPT (inclosa al SOBRE B).
1. Organització del Servei
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2. Metodologia i procediments
3. Planificació del Manteniment Preventiu

4. Proposta de millores.
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CLAUSULAT
1. OBJECTE DEL PROCEDIMENT I NORMES APLICABLES
1.1.
OBJECTE DEL PROCEDIMENT
.
Les especificitats tècniques de la licitació es recullen al plec tècnic, el qual forma part integrant del
procediment.
prestacions necessàries per l

l contracte.

La publicació de la licitació es farà a
contractació pública de la Generalitat:

plataforma de

https://contractaciopublica.gencat.cat
Així com al Diari Oficial de la Unió Europea.
1.2.

VALORACIÓ DE LICITACIÓ

El valor estimat de la licitació

.

El pressupost de licitació

.

Els licitadors hauran de presentar una oferta
de característiques.
s impostos de qualsevol tipus (
que resultin del Plec de Condicions
Tècniques.
nece
s indicats a
de característiques. En cas contrari, el licitador que superi el pressupost de licitació, serà exclòs del
procediment.
1.3.
El procediment a què es refereix aquest Plec es regirà per:
- El Plec de condicions particulars
- El Plec de Prescripcions Tècniques
- La Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP)
Pública Catalana
- El Codi de Contractació Socialment Responsable
-
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Atenent al valor estimat de la licitació, la contractació es realitzarà a través del procediment obert,
sotmès a regulació harmonitzada.
2. INFORMACIÓ ADDICIONAL I RESPONSABLE DEL CONTRACTE
2.1.
Els licitadors podran fer consultes relacionades amb la documentació de la licitació fins a quatre
dies abans de la data de finalització del termini de presentació de propostes.
al correu electrònic contractacio@fgc.cat.
Així mateix, FGC utilitzarà el seu perfil de contractant, a través de la Plataforma de Serveis de
Contractació Publica de la Generalitat, com a instrument de comunicació i de formulació/ resolució
de consultes o aclariments relatius a la licitació.
2.2.

RESPONSABLE DEL CONTRACTE
contracte la persona física o jurídica, que figura

3. DURADA DEL CONTRACTE I PERÍODE DE GARANTIA
3.1.
DURADA DEL CONTRACTE

3.2.

TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia del contracte figura al quadre de característiques, apartat D.
3.3.

DEFECTES DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de defectes en els serveis/subministraments
elaboració (en el cas de que aquella part no sigui subsanable).
FGC no pagarà (pagaments parcials o el final, en cada cas) si no consta acreditada la correcta
execució, a plena satisfacció del responsable del contracte.
3.4.

CONDICIONS DE CAPACITAT QUE HAN DE REUNIR ELS LICITADORS

Podran concórrer per sí mateixes o mitjançant representants degudament autoritzats, les persones
naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin els requisits i compleixin les obligacions
a què es refereix la normativa vigent (LCSP)
.
contracte o, en el cas
que sigui en fase de licitació, a la no admissió en el procediment.
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a presentar oferta. No es pot subscriure cap proposta en Unió
proposta

no admissió
(de forma individual o

conjuntament).
La
licitador reuneix totes les condicions exigides per a contractar amb FGC.
o objecte social
contempli efectuar activitats com la que es licita.
En el cas de no complir amb aquestes condicions, la proposta no
la fase en la que es trobi el procediment.
complir els principis ètics i les regles de conducta
7.
3.5.

MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA

La proposició econòmica es presentarà
annex
2 del present plec de clàusules (tant en relació al seu contingut, com en la forma prevista). Les
contingut, podran ser excloses del procediment.
del quadre de característiques. El licitador que superi els imports màxims indicats, serà exclòs del
procediment.
3.6.

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES I DOCUMENTACIÓ EXIGIDA

Les proposicions, que seran secretes, es podran presentar en l'idioma català o castellà, i constaran
de dos sobres, A i B,
relació al Sobre Digital.
B
avaluables de forma automàtica.
El licitador indicarà aquells documents o fulls concrets de la seva proposta, que consideri
confidencials per incorporar informació reservada, coneixements no divulgables o secrets tècnics o
A tal efecte, f
genèrica o les que declarin que tots els documents o tota la informació te caràcter confidencial.
Aquestes pàgines no seran facilitades a la resta de licitadors en el cas que es produeixi un procés
proposada pel licitador o aquest no hagués designat cap informació concreta com confidencial,
podrà donar aquesta condició als documents que, amb el seu propi criteri, consideri adients.
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Per acreditar la seva solvència, la Mesa de Contractació o els seus assessors, podran demanar
informació
de ser complimentat pels licitadors en el termini i forma indicat
de tres dies.
Qualsevol proposta del licitador, ja sigui en el contingut dels sobres o en comunicació apart, que suposi
una modificació de les condicions previstes en els plecs, administratiu i/o tècnic, i que no estigui
disposa en aquest plec o bé a la LCSP.
3.6.1.

SOBRE A

Documentació administrativa (identificació de la licitació i del licitador)
Al sobre A es contindrà tota la documentació identificadora del licitador, així com la que acrediti el
compliment dels requisits de solvència tècnica/professional i econòmica/financera.
Aquesta documentació es podrà substituir, en aquesta fase del procediment, per la presentació del
DEUC
En el cas de que el licitador opti per la fórmula de presentar aquesta declaració en aquesta fase del
procediment, haurà de justificar el compliment de les condicions de la licitació (declaracions, solvència,

le 140 de la LCSP, FGC podrà, en qualsevol moment del
solvència exigides en aquest procediment.
La documentació acreditativa de la capacitat i que h
proposat com a oferta que presenti una millor relació qualitat-preu, és la següent:
a)
b) Si el licitador és persona jurídica haurà d'acompanyar escriptura de constitució i/o
modificació, degudament inscrita en el registre que correspongui, com també la
documentació que acrediti la representació de qui signa la proposta.
c) Últim informe del conjunt de comptes anuals que procedeix haver presentat al Registre
Mercantil, així com també document justificatiu de la seva presentació, en el cas que
correspongui.
d) Obligacions tributàries
el licitador es tro
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e) Obligacions de Seguretat Social:
Certificat positiu, emès per
f)

-se al corrent en el compliment de les

Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica:

g) Registre Electrònic de licitadors (RELI), Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado (ROLECE).
Els licitadors que estiguin inscrits en el Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya (RELI) o Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE)
personalitat jurídica i de representació, el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social, la declaració responsable que el licitador no està afectat per cap prohibició de contractar i
la classificació empresarial, en el cas de que aquesta informació es desprengui de la informació
que hi consta inscrita. A tal efecte, els licitadors aportaran un certificat acreditant la vigència de la
inscripció, així com tots els fulls del registre que acreditin els extrems indicats, per tal de poder
comprovar el compliment dels requisits.
h) Empreses estrangeres.
Els empresaris no espanyols hauran de reunir els requisits que determina la legislació vigent. En
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de
manera directa o indirecta puguin derivar-se del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur
jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.

Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.

la representació diplomàtica espanyola respectiva, en la qual es faci constar que figuren inscrites
en el registre local, professional, comercial o anàleg o, en cas de mancança, que actuen

i)
E),
capacitat i solvència, mitjançant els documents abans indicats.
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cies dels
empresaris que la subscriuen. Caldrà també que declarin que queden obligats conjuntament i
derivades del contracte.
cadascuna de les empreses i designar un representant o apoderat
at
pels legals representants de les empreses que formaran la UTE.
mateixa, així
com obtenir el corresponent CIF, abans de la formalització del contracte.
j)

Declaració sobre grup empresarial.

concorrin a la licitació, (indivi
ndrà com a declaració per part del licitador que no concorre aquesta circumstància.
k) Declaració responsable de vincles amb el grup FGC
Govern de data 1 de juliol de 2014, els licitadors hauran de presentar la declaració responsable de
vincles amb personal del grup
persona Del grup d
tingui o pugui tenir un interès financer, econòmic, personal, familiar, professional, polític o qualsevol
altre interès, que pogués semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context

IMPORTANT: Serà
A, documentació a incorporar al sobre B, així com incorporar dades que permetin desvetllar les
ofertes dels sobres B.
3.6.2.

SOBRE B

CONTINGUT
a) Proposició econòmica formulada estrictament d'acord al model previst en aquesta licitació
(Annex 2 del present plec de clàusules), signada pel legal representant del licitador.
b) Oferta tècnica
com Annex 2, del present plec de clàusules, signada pel legal representant del licitador.
En la seva proposta, els licitadors hauran de fer una oferta en les condicions previstes a aquest plec de
clàusules i al plec de prescripcions tècniques.
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IMPORTANT:
detallen a continuació:
3.7.

Incloure al sobre A, documentació a incorporar al sobre B.
PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS

Les proposicions es
en el termini indicat en aquesta licitació.
No s'admetran les presentades excedit el termini màxim indicat, ni en manera diferent de l'establerta
en aquest plec. FGC no es responsabilitza de les incidències que puguin ocórrer en la tramitació

publiqui la nova data, en el mateix mitjà en què s'ha publicat l'anunci del present procediment.
Les ofertes presentades en suport fí
no seran admeses.
Quins certificats digitals seran admesos?
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els
termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de
juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions
electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.
Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa

de la
electrònica i serveis
basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica
qualificada a
Fins quin termini es podran presentar les propostes?

un formulari per donarLes adreces electròniques que les empreses licita
n la tramitació del procediment.
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empreses licitadores
hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en el/s sobre/s
corresponent/s.
Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans
de fer la presentac
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació.
Amb aquesta paraula clau es xifrarà
mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual
han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament
no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes
l seu contingut.
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el formulari
les seves paraules clau en el moment que correspongui. Quan les empreses licitadores introdueixin les
virtual securitzat2 que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la
sobres
sobres xifrats.
En el cas de que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat.
documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les
paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat
dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui

establerts en la Disposició addicional dissetena de la LCSP.
Una vegada compliment

En cas de
que es consideri imprescindible, modificant el termini d
les empreses que haguessin activat oferta.
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ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la
electròniqu
previstos en el Reglament 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014,
relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el
mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE)
ants legals de les empreses licitadores i, en cas de
-se en UTE si resulten

tractarLes empreses licitadore

o esmenes que no permetin conèixer
clarament allò que es considera fonamental per a la seva valoració.
3.8.

TERMINI DE VALIDESA DE LES PROPOSICIONS

Les proposicions tindran una durada de quatre mesos a compt
proposició econòmica. Sobrepassat aquest termini, el licitador podrà retirar la seva proposta.

la

4. EXAMEN DE PROPOSICIONS
4.1.

CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
en

aquest Plec, Annex 3 .
Els designats podran ser substituïts per aquelles persones en qui deleguin.
4.2.

OBERTURA DE PROPOSICIONS

B podrà ser pública.
4.2.1.

SOBRE A

Si la Mesa de Contractació observés defectes en la documentació presentada corresponent al
sobre A, podrà concedir un termini no superior a tres dies hàbils perquè el licitador esmeni la
deficiència. La manca de subsanació dels documents dins el termini establert, comportarà la
inadmissió a la licitació. El resultat final de valoració del sobre A i per tant la seva o no admissió, es
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Incloure al sobre A, documentació a incorporar al sobre B.
4.2.2.

SOBRE B
B de les proposicions admeses.

imprescindible, les que modifiquin el model de proposició establert, i les que superin el pressupost
de licitació, o aquelles quina oferta no sigui interpretable, en les condicions previstes en aquesta
licitació.
La Mesa de Contractació, en el marc del que estableix la LCSP, podrà sol·licitar els aclariments
que estimi necessaris sobre el contingut del sobre B
4.2.3.

TERMINI I PROCEDIMENTS

En el cas
esmentades, els dissabtes i dies festius per a FGC es consideraran inhàbils.
De cada acte, s'aixecarà Acta que serà signada pel Secretari i el President.
Les resolucions de la Mesa pel que fa subsanacions de defectes del sobre A, així com les relatives
a la proposta d
contractant.
Es podrà modificar la data d'obertura del sobre B i, en aquest cas únicament s'haurà de comunicar
als licitadors.
5. ADJUDICACIÓ
L'adjudicació es realitzarà amb subjecció a allò que disposa la normativa vigent i dins el termini de
, comptats a
.
Aquest termini es podrà ampliar per circumstàncies degudament justificades.
5.1.
El procediment
Administratives, serà obert subjecte a regulació harmonitzada.
admeses i que no siguin considerades amb valors anormals o desproporcionats, de conformitat
puntuació.
En el cas que no hi hagi cap oferta admissible la Mesa proposarà declarar deserta de la licitació.
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5.1.1.

PARÀMETRES DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

tècnic elaborat i els criteris de valoració.
4 del present
plec.
5.1.2.

OFERTES QUE PODEN INCORPORAR POSSIBLES VALORS ANORMALMENT BAIXOS

En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada que conté valors anormals o
desproporcionats, FGC farà el requeriment corresponent a la valoració de la seva oferta, en els
termes previstos a la LCSP.
la sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit, les quals es poden referir als aspectes que
es detallen a continuació (no essent aquesta, en cap cas, una llista tancada):
-

de fabricació.
Les solucions tècniques adoptades o les condicions excepcionalment favorables de
o executar les obres.

-

-

nistrar els
productes, prestar els serveis o executar les obres.
El compliment de les obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral
establertes en el dret de la Unió, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les
disposicions de dret internacional medi ambiental, social i laboral enumerades a
deroga la Directiva 2004/18/CE.
El compliment de les obligacions en matèria de subcontractació.
La possible obtenc

Transcorregut aquest termini, es farà un informe amb la valoració corresponent, en el qual, si es
exclusió.
Es considera un paràmetre objectiu per apreciar que les proposicions no poden ser complertes com a
mínims per categoria professional, segons el conveni laboral vigent, així com també que no compleix
amb les obligacions aplicables en matèria medi ambiental i social.
En tot cas, es considerarà que una oferta és anormalment baixa en el cas de que es constati
Paràmetres per determinar que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats:
En el cas de que concorri un únic licitador:
econòmica presenta una baixa respecte el pressupost de licitació/preu unitari superior o igual
al 25%.
En el cas de que concorrin 2 licitadors:
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econòmica presenta una baixa respecte el pressupost de licitació/preu unitari superior o igual
al 20%.
En el cas que concorrin 3 licitadors:
E
econòmica és inferior en més del 15% a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades,
calculada amb dos decimals.
aquella mitjana).
En el cas de que concorrin 4 o més licitadors:
econòmica és inferior en més del 15% a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades,
calculada amb dos decimals. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la
mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà de nou la mitjana només amb les ofertes
que no es trobin en aquest supòsit.

compte a efec
grup.
corresponent a la valoració dels criteris que no corresponen
de qualitat basades en condicions socials i ambientalment responsables) Els licitadors que no
assoleixin aquesta puntuació en els criteris de valoració tècnics, seran exclosos de la licitació.
5.1.3.

AVALUACIÓ GLOBAL DE LES OFERTES

els diferents apartats dels criteris de valoració esmentats.
el
amb el contracte, sempre que igualin en els seus termes a les més avantatjoses.
En cas que diverses ofertes haguessin empatat quant a la proposició més avantatjosa, tindran
preferència en l'adjudicació del contracte, els licitadors que al no estar obligats, disposin d'un
percentatge igual o superior al 2 per cent, de treballadors amb disminució o treballadors en situació
fixos amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones treballadores en inclusió a la
plantilla.
moment de la seva contractació (treballador) servirà a efectes del còmput del percentatge previst a
sició addicional primera del Reial
Decret). En cas de no donar-se
número de treballadors amb disminució i, finalment,
el major percentatge de treballadors fixos amb disminució a la seva plantilla.
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nteriors, es
Contractació, que es durà a terme en acte públic, prèvia la preceptiva convocatòria.
5.1.4.

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

La mesa de

documentació
i es publicarà al perfil
no aporti la documentació en temps i forma, es requerirà a la següent
empresa classificada, per tal de que aporti la documentació indicada, iniciant novament el tràmit.
ontracte.
següent manera:
reclamarà una penalització per un import corresponent al 3% del pressupost de licitació
classificat
Si això no fos possible, es procedirà a declarar desert el procediment de contractació i, si procedeix,
a tornar a licitar-ho.
5.2.

GARANTIA DEFINITIVA

Aquesta garantia es podrà instrumentar mitjançant aval bancari o contracte
autoritzada per operar en
el ram de la caució, o bé a través de retenció de preu en factura si així es sol·licita presentant el
La fiança es constituirà dins dels deu dies següents a la data en què l'adjudicació sigui notificada i

-2100-3000-132201782352, fent constar les dades del procediment, o be mitjançant efectiu, per a imports inferiors

la finalització del termini
fixat inicialment.

23

6. ALTRES CONDICIONS DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ I DE
6.1
apart de les recollides a la normativa
-

Interpretar el Plec de Prescripcions Tècniques i altres condicions establertes en el contracte o
en disposicions oficials.

serveis/lliurament de subministraments
-

Tramitar totes quantes incidències sorgeixin durant

-

Desenvolupar els sistemes d'inspecció per al control de l'execució, introduint-hi totes aquelles
modificacions adients per a la millora dels objectius previstos.

-

Donar el vist i plau a l'execució dels treballs realitzats a fi i efectes de presentació de factures
per part de l'Adjudicatari.

-

En atenció a la qualitat de treball i al marge dels imports de les prestacions efectivament
realitzades, quan FGC detecti irregularitats en la correcta prestació del servei o realització de
les obres o treballs o bé incompliment de les normes de comportament, FGC ho posarà en
irregularitat. Aquest import serà descomptat de la facturació en curs.

6.2
que es detallen a continuació:
-

-lo a FGC, abans de la
formalització del contracte.

documentalment el compliment de les obligacions contingudes en la present clàusula, essent
aquesta una obligació essencial del contracte. El seu incompliment no implica cap
responsabilitat per a FGC.
-

Complir amb totes les obligacions en matèria laboral (seguretat social, prevenció de riscos, etc.)
i fisc
laboral, existint únicament una relació estrictament mercantil.

compliment de les seves obligacions en matèria laboral, fiscal, etc., essent aquesta una
obligació essencial del contracte.
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confidencialitat i de secret professional, que tant aquest com ell mateix, hauran de guardar en
relació a la informació facilitada o que pugui arribar a conèixer de FGC.
justificació dels treballs real
exigències del contracte i/o al nivell de qualitat previst.
els elements necessaris per la correcta execució del mateix, amb els nivells de qualitat exigits
en el mateix. Tant el material com els mitjans necessaris per a la perfecta realització dels
treballs que es contracten serà per compte de l'adjudicatari, i haurà d'ajustar-se a tot allò que
s'assenyala en el Plec de Prescripcions Tècniques.
- Tot el personal de l'adjudicatari estarà afiliat al Règim de la Seguretat Social. La seva
plantilla no tindrà cap vincle social ni laboral amb FGC, i ha d'estar al corrent -en tot momentdel pagament d'Assegurances Socials del seu personal com també de les percepcions
salarials i no salarials que correspongui.
-

L'adjudicatari està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de
protecció i integració de persones minusvàlides, de Seguretat Social, de prevenció de riscos
laborals i d'estrangeria.

la prestació i notificarà a FGC tot el personal que prestarà serveis i executarà les obres en
les seves dependències, i les variacions que es produeixin.
-

ons sobre protecció i condicions
-

-

FGC es reserva el dret de demanar a l'adjudicatari, a través del representant designat i
s deficiències que pugui trobar en el
desenvolupament del treball que no es corresponguin amb el nivell de qualitat pactat o
compromès. L'adjudicatari haurà d'atendre tal indicació en el termini màxim de 48 hores des
de la recepció de la notificació prene
de qualsevol treballador quina continuïtat posés en perill el correcte desenvolupament de la
prestació contractada
de prescripcions tècniques.

-

: Com que el personal
de l'adjudicatari no ha d'intervenir en les operacions ferroviàries, FGC queda exonerat de
tota responsabilitat pels accidents que aquest personal pugui patir al pas dels trens o
maniobres, i cas que FGC hagués d'assumir qualsevol obligació econòmica, aquesta serà
repercutida a l'adjudicatari, qui vindrà obligat a atendre-la i a reintegrar-la a FGC.
Aquest import també podrà ser deduït del preu a abonar i, cas que aquest fet succeís una
vegada el contracte hagués quedat sens efecte, persistirà l'obligació de l'Adjudicatari de
reintegrar el dit import a FGC.
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subrogació, així com de les cotitzacions a la Seguretat Social meritades, encara en el cas
que es resolgui el contracte i aquells siguin subrogats per un nou contractista, i sense que
en cap cas aquesta obligació correspongui a aquest últim.
En aquest cas, FGC, un cop acreditada la manca de pagament dels salaris esmentats,
procedirà a la retenció de les quantitats degudes al contractista per a garantir el pagament
d'aquests.
6.3 Especificitats en relació a la subcontractació i cessió del contracte
les condicions previstes al quadre de característiques.
acreditar que aquest compleix amb les condicions previstes a la LCSP en relació a la
subcontractació.
requisits:
a realitzar pel subcontractista.

ntracte

els mateixos termes, terminis i condicions que els establerts amb FGC
i en les condicions previstes a la LCSP.
No es permet la cessió del contracte.
6.4. Altres especificitats
6.4.1. Despeses de licitació
Aquesta licitació no té associades despeses específiques, no obstant, en el cas de ser necessàries,
.
6.4.2. Civisme
aplicar la mateixa política de foment del civisme establerta per FGC.
En conseqüència
contractistes al Compromís
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pugui substituir. Aquesta es considera una condició essencial del contracte.
6.4.3. Notificacions electròniques
Totes les c
mitjans electrònics. A tal efecte, els licitadors facilitaran un correu electrònic, en el qual FGC farà
totes les comunicacions i notificacions.
6.4.4. Condicions relatives a les obligacions de transparència
determina en la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern, així com a la
resta de normativa que e
7. SEGUIMENT DEL CONTRACTE I ASSEGURAMENT DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ
Tant el responsable del contracte com FGC estaran facultats per fer un seguiment de la correcta
execució del contracte.
Amb aquesta finalitat, l'adjudicatari facilitarà aquella documentació que li sigui exigida
ue sigui requerit.
esponsable del
contracte, detecti desviacions de les condicions del mateix, podrà iniciar un expedient per

En el cas de que per
a seguir serà el que es detalla a continuació:
FGC
els fets i fent una

FGC adoptarà una resolució, notificantEn el cas de que la resolució
t per contracte.
8.
Serà per compte de l'Adjudicatari la indemnització pels danys i perjudicis que s'originin a tercers
com a conseqüència dels seus actes u omissions.

27

respondrà amb la fiança esmentada anteriorment
i amb la totalitat dels seus béns presents i futurs, de les reparacions que calgui efectuar per
defectes detectats en els serveis o treballs efectuats.
Així mateix, seran a càrrec de
L'Adjudicatari serà responsable de totes les reclamacions referents a la propietat industrial i
comercial dels materials, procediments i equips utilitzats en les serveis i/o instal·lacions
contractades, treballs efectuats i pel resultat de la seva activitat es veurà obligat a indemnitzar a
FGC per tots els danys i perjudicis que d'ells se'n puguin derivar.
En aquest sentit, l'Adjudicatari haurà de subscriure al seu càrrec una pòlissa, en les condicions
.
sigui
titular de la pòlissa esmentada i la mantingui en vigor.
9. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE, DESPESES I IMPOSTOS
El contracte serà formalitzat en document privat
termini que disposa la LCSP.
Totes les llicències, arbitris, taxes, gravàmens, tributs i impostos que esdevinguin a conseqüència
de la contractació o per a l'execució de l'objecte d'aquesta licitació, seran de compte i càrrec de
l'Adjudicatari.
10. ABONAMENT DE LES PRESTACIONS
de característiques.
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària, en els terminis establerts a la normativa
vigent. El termini de pagament començarà a computar des de la data de recepció dels documents
El contractista estarà obligat en tot allò que determini la legislació vigent de facturació electrònica
amb la Llei 25/2013, ordre ECO 306/2015 de 23 de setembre del 2015, així com altra normativa que
es de vingui, facilitant factura proforma o albarà valorat dels serveis prestats, lliuraments efectuats
i un cop obtingut el codi de recepció facturarà electrònicament.
FGC podrà exigir, juntament amb la factura,
Aquesta documentació serà retornada una vegada hagi estat comprovada, i es podrà donar per no
rebuda la factura en cas de no haver-se rebut els documents que es detallen anteriorment, quan la
seva aportació hagi estat exigida.
essitats
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establerts a la normativa de contractació pública.
A tal efecte
la relació detallada de subcontractistes i subministradors, amb les condicions relacionades amb el
el seu acompliment. Aquestes
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats previstes en el plec, especialment pel que
fa al retard en la presentació de les dades requerides.
11. REVISIÓ DE PREUS
Els preus indicats en el contracte no admeten revisió.
12. PENALITZACIONS
L'adjudicatari està obligat a la realització del què n'ha estat objecte de la licitació i posterior
contractació, en els termes previstos en la documentació de la licitació, en la proposta presentada
.
El retard, podrà

ment o incompliment de termini.

Així mateix, qualsevol altre incompliment de les condicions previstes en la documentació del contracte
(incloent la documentació tècnica) podrà comportar
les condicions del contracte.
comportar la resolució del contracte, per incompliment, amb la incau
així com el rescabalament dels danys i perjudicis, al seu favor, que aquest fet li hagi comportat.
A més a més del que estableix la LCSP, les penalitzacions previstes específicament per aquesta
licitació són les que es
.2 del quadre de característiques.

que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La
no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el
50% del preu del contracte.
coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència.
emeti el per
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que siguin competents per raó
de la matèria.
13. MODIFICACIONS
serà el previst a la LCSP i que contemplarà, en tot cas, la tramitació que es detalla a continuació:
-

Amb caràcter previ, serà necessari emetre el corresponent informe tècnic justificatiu
a través del corresponent contracte, previ reajustament de la garantia dipositada, per part
del contractista.
contracte, el

constarà en tot cas:
-

Amb caràcter previ, serà necessari emetre el corresponent informe tècnic justificatiu
Compareixença prèvia del contractista a
a través del corresponent contracte, previ reajustament de la garantia dipositada, per part
del contractista.

14. FINALITZACIÓ I/O RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Seran causes de resolució del contracte, les següents:
a)
jurídica de la societat adjudicatària.
b)

icatari.

c)
d)
contracte.
e)
públic.
f)

Per incompliment del contracte o per no ajustar-se les prestacions o lliuraments realitzats ,
als seus terminis, o condicions tècniques.

g) Per l
Seguretat Social, prevenció de riscos laborals, o a
h)
a què es refereix el present plec.
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fiscal, de
.

i)

vistes
de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. No obstant això, amb
aplicació del sistema de penalitats previst en el present plec.

j)

Incompliment del Codi de Contractació Socialment Responsable.

k) Altres causes assenyalades en la normativa aplicable.
Per causes imputables a l'Adjudicatari, a més a més de la incautació de la fiança, es procedirà a la
resolució del contracte
djudicatari import de la indemnització pels danys i
perjudicis que aquests fets li causin.
15.

rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin de

mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions
objecte del servei en català. A aquest efecte, el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el
informació i comunicació de manera fluida i adequada en llengua catalana.
, de política
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.
16. RÈGIM DE PROTECCIÓ DE DADES I RÈGIM DE CONFIDENCIALITAT
16.1. Règim de protecció de dades
Ambdues parts es comprometen a seguir els seus respectius protocols de protecció de dades i aplicarlos a
prevista tant a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets
digitals, reglament (UE) 2016/679,
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.
A aquests efectes, en el cas que la realització de les prestacions objecte del present contracte
smentat tractament en un contracte per escrit o
en qualsevol altra forma que permetés acreditar la seva celebració i contingut, establint-se
del responsable del tractament, i no les aplicarà o utilitzarà amb finalitat diferent a la que figuri en el
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contracte, ni les comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones; i tot això de
16.2. Règim de confidencialitat
o per escrit, en qualsevol mitjà o suport, es considerarà informació confidencial.
respectar la confidencialitat de tota la informació, documentació,
informes, plànols, dissenys, càlculs, polítiques empresarials, dades o qualsevol altre document o
informació que pugui estar a disposició de les parts i que aquestes puguin compartir entre elles amb
caràcter confidencial.
contracte, així com abstenir-se de la seva difusió o distribució a tercers sense el consentiment per
essent una obligació essencial, així com per un període mínim de dos anys, comptats a partir de la
finalització de la seva vigència.

-

Sigui de domini públic
Es tingui
Sigui requerida per tribunals o algun altre òrgan/entitat que tingui dret a sol·licitar-la

17. SIGNATURA ELECTRÒNICA DEL CONTRACTE
El contracte es signarà electrònicament. A
de desembre, de signatura electrònica.

itativa del compliment de les condicions
necessàries per concórrer a la licitació, faran esment a estar en disposició de signatura electrònica
avançada, adequada als termes i condicions que estableix la Llei 59/2003, comprometent-se a retornar,
en el termini indicat, el contracte degudament signat.
atura electrònica
del document.
18. RÈGIM DE RECURSOS
18.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d
LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que
han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre
inin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici
cles 204 i 205 de la LCSP, per entendre
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un valor estimat superior a cent mil euros (100.000,00 euros).
, en el
prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb
la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel
tual
del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al Tribunal esmentat de manera
immediata i de la forma més ràpida possible.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos administratius
ordinaris.
contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, procedirà la
iccional civil.

comú de les Administracions Públiques i la Llei

19. RÈGIM JURÍDIC i JURISDICCIÓ COMPETENT
19.1 La preparació i adjudicació del contracte objecte de la present licitació resta subjecta a allò previst

conseqüència, els efectes i extinció del contracte es regirà per les normes del dret privat i li seran
19.2 Per a resoldre les qüestions relatives a la preparació, adjudicació i modificacions contractuals quan
tenciós-administratiu.

La Jurisdicció competent reconeguda per ambdues parts serà la dels Tribunals i Jutjats de
Barcelona.
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ANNEX 1A
PARTICIPAR EN LA LICITACIÓ
El senyor
amb DNI
i domicili a
, que actua en nom i representació de
, als
efectes de la seva participació en el procediment núm.
per a la contractació de .
manifesta,
a) Està facultada per contractar amb l'Administració, ja que té personalitat jurídica i plena
b) La finalitat o
dels seus estatuts o regles fundacionals.
plec.
sa vigent és :
t inscrit en el registre mercantil o
registre oficial corresponent i que aquest poder es troba vigent i no ha estat revocat.
necessàries

no es troba compresa en cap de les circumstàncies asseny
LCSP i està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei
de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12
riscos laborals.
en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals
per la Unió Europea.

dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.
j)
es sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes les
incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, en
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el

seu

cas,

al

fur

jurisdiccional

estranger

que

pogués

correspondre-li.

ent dels òrgans administratius competents
les dades o documents registrals, així com les dades fiscals necessàries, existents a bases de
del contracte.
m) Q
manifestat en document annex a aquesta declaració, en el que he fet constar els noms de les
n) Que accepta aquest plec, així com la documentació de la licitació, incloent totes les condicions
del procediment.
o) Que accepta el plec de prescripcions tècniques i compleix amb totes les condicions i
p)

(Data, signatura i segell de l'empresa)
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ANNEX 1B
REQUISITS DE SOLVÈNCIA EMPRESARIAL
rar els nivells de concurrència, els criteris de
Criteris de solvència tècnica/professional

a)
l
ir:
Import Solvència

declaració responsable, a
acrediti aquest compliment (contractes, etc.).

b) Suport del fabricant TETRA, en tots i cadascun dels sistemes següents:
I.
serveis de Radiocomunicacions TETRA amb cobertura subterrània a túnels, i disposar

II.

Suport fabricant TETRA (Nodes i estacions base) A data de presentació d'oferta de
la present licitació , L
autoritzada pel fabricant TELTRONIC, com a empresa instal·ladora, integradora i
mantenidora de sistemes de ràdio TETRA Nebula de Teltronic, i de sistemes TETRA
embarcats basats en el model RTPa la versió del producte Nebula de Teltronic,
actualment instal·lada a la xarxa
TETRA de les Línies Barcelona- Vallés i Llobregatmanteniment de 2on i 3er nivell (Nebula Versió 15.25.45).
Teltronic, a
aquest compliment (contractes, etc.). Aquest certificat haurà de garantir qu
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adjudicatària disposa de la solvència tècnica necessària per a presentar-se al
manteniment de la xarxa TETRA Línies Barcelona- Vallés i LlobregatIII.

Suport fabricant TETRA (Ampliadors cobertura)

A data de

de la

Telecom, com a empresa integradora autoritzada per a mantenir i instal·lar
òptiques) del fabricant AD Telecom, que FGC té instal·lats a algunes estacions i
ubicacions de les Línies de Barcelona- Vallés i/o LlobregatAD Telecom, a m
acrediti aquest compliment (contractes, etc.).
c) El personal assignat a aquest servei de Manteniment, haurà de comptar amb experiència
en la prestació del mateix, i serà de diferents nivells incloent tècnics de primer nivell de
reacció i amb capacitació per a treballs en alçades, enginyers de sistemes especialistes en
ràdio i formats específicament en la tecnologia Teltronic, i enginyers de sistemes
especialistes en xarxes i en software capaços de donar suport en la resolució de problemes
associats a la integració i evolució del sistema.
-se per un equip de professionals de com a mínim per les següents
persones o perfils:
o

1 Cap de Contracte del Servei:
E

als
.

o

1 Responsable de servei:
E
la gestió de projectes similars

.

EQUIP DE XARXA :
o
E

als
.

o

1 Tècnic especialista en Xarxes TETRA

la gestió de projectes similars
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.

o

1 Tècnic especialista en Xarxes de Transport
E
la gestió de projectes similars als de

o

.

1 Tècnic especialista en Sistemes Informàtics i Aplicacions
E
la gestió de projectes similars

.

EQUIP DE PROVISIÓ DE XARXA
o

1 Responsable provisió de Xarxa

la gestió de projectes similars
o

.

1 Tècnics de provisió de Xarxa

la gestió de projectes similars

.

o
TETRA i tasques de manteniment tant preventiu, correctiu i de millora.
*El personal indicat podrà vinculació laboral o mercantil amb un tercer.
EQUIP DE SUPORT DE GARANTIA
o

1 Tècnic de Seguretat i Salut:
amb 5 anys
contracte.

o

1 Tècnic Qualitat i Mediambient.

contracte.
Aquest projecte inclou serveis de manteniment amb treballs tant a les sales de
-V i LLpersonal propi homologat per FGC com a Responsable de Brigada de forma que pugui
oferir el servei de forma autònoma des del primer dia per necessitats en via atès que el
ies de l'any i les 24 hores del dia en les condicions
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establertes en el plec de prescripcions tècniques , per tant es requereix agilitat en el seu

Acreditar mitjançant declaració responsable disposar
propi homologat

Responsable de Brigada

constar el nom i DNI del Responsable de Brigada que
contracte.
Acreditar mitjançant declaració responsable disposar
homologat

Protector de Via

constar el nom i DNI del Protector de via que
PER TOTS ELS PERFILS:

En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar la següent documentació per acreditar la
solvència:
-

Còpia del títol universitari /Grau formatiu

FGC podrà requerir altra documentació addicional que acrediti el compliment de
xecució del contracte fos necessari substituir algun dels membres de
el canvi,
aprovarà la petició en el comitè de seguiment.
Criteris de solvència econòmica/financera

correcta execució del contracte.
La Mesa comprovarà la solvència del licitador en base als següents paràmetres:
-

El patrimoni net que reflexa els comptes anyals ha de ser superior a 2/3 parts del capital
social.
ser inferior en el millor dels tres últims exercicis, a una vegada i mitja el valor anual
estimat del present contracte.
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-

respecte al període de pagament

La solvència econ
-

Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o Registre Oficial que correspongui.
Els empresaris no obligats a presentar els comptes en els registres oficials podran
legalitzats.

a màxim als tr
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ANNEX 1C
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE VINCLES AMB PERSONAL DEL GRUP FGC
El Sr
amb DNI
i domicili a
, que actua en nom i representació d
, als efectes
de la seva participació en el procediment núm.
per a la contractació d
, manifesta que.
Les persones que formen part dels òrgans de govern o administració d´aquesta societat, no es troben
en cap situació de conflicte d´interessos, que pugui afectar la seva contractació amb el grup FGC.
Concretament DECLARO:
QUE CAP PERSONA DE LES QUE FORMEN PART DELS ÒRGANS DE GOVERN O
ADMINISTRACIÓ DE L´EMPRESA A LA QUE JO REPRESENTO, TÉ CAP VINCLE PERSONAL, NI
FAMILIAR, NI PROFESSIONAL, NI ECONÒMIC, NI POLÍTIC, NI DE CAP ALTRE TIPUS, QUE PUGUI
DONAR LLOC A UN CONFLICTE D´INTERESSOS EN AQUESTA CONTRACTACIÓ.

En cas contrari, si hi hagués algun vincle a declarar
El Sr
amb DNI
i domicili a
, que actua en nom i representació d
, als efectes
de la seva participació en el procediment núm.
per a la contractació d
, DECLARO:
Que EL SR./SRA.
amb el càrrec d
d
.

.què forma part, dels òrgans de govern o administració d´aquesta societat,
, TÉ UN VINCLE AMB EL SR./SRA.
, qui treballa al Grup FGC en el càrrec

Aquest vincle és del següent tipus:
PERSONAL

ECONÒMIC

FAMILIAR

POLÍTIC

PROFESSIONAL

ALTRES (

Data, signatura i segell de l´empresa
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especificar quin)

ANNEX 2
NOTA IMPORTANT: Els licitadors hauran de seguir estrictament el model
continuació, en cas contrari, la seva oferta podrà ser exclosa.
PROPOSICIÓ ECONÒMICA
"................................................
major
d'edat,
amb
D.N.I.
núm................
veí
de
....................................................
província
de
...............
amb
domicili
a.......................................................... de professió ............................en nom i representació
de.................................... ..................................., presenta oferta en relació a la licitació per la
contractació de _____________________, acceptant expressament el contingut i condicions del plec i
de la licitació i, en el cas de ser adjudicatari, es compromet a executar-lo per les condicions
econòmiques que es detallen a continuació :
Servei Preventiu:
Els licitadors presentaran una oferta a la baixa pel servei preventiu indicat en el pressupost de licitació,
Anys
(A)
Servei Manteniment
Preventiu

Import en
euros oferta
anual (I)

Import total
en euros
(IT=IxA)

3
IVA 21 %
Import total (Amb IVA)

Servei Correctiu
El percentatge de descompte per cada tipus de reparació
del contracte, en el cas de resultar adjudicatari.
de descompte aplicable als preus unitaris màxims establerts per a la present licitació.

Reparació

Percentatge de descompte

Reparació RTP-300
Reparació microtelèfon extern RTP
Reposició Convertidor DC/DC 24V/72V
Reparació PSIM2000
Reparació Remota
Reparació Amplificador RF
Reparació Altaveu RPT-300
RECORDATORI: El licitador que, oferti un descompte del 0%, serà exclòs.
(Data, signatura i segell de l'empresa)
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vigència

ANNEX 2

continuació, en cas contrari, la seva oferta podrà ser exclosa.
PROPOSICIÓ TÈCNICA (CRITERIS OBJECTIUS)
"................................................
major
d'edat,
amb
D.N.I.
núm................
veí
de
....................................................
província
de
...............
amb
domicili
a.......................................................... de professió ............................en nom i representació
de.................................... ..................................., presenta oferta en relació a la licitació per la
contractació de _____________________, acceptant expressament el contingut i condicions del plec i
de la licitació i, en el cas de ser adjudicatari, es compromet a executar-lo per les condicions que es
detallen a continuació :
Segons taula adjunta:
Criteris tècnics objectius:

Oferta

Indicar el percentatge de
personal indefinit
Indicar els perfils de
Responsabilitat que ocupen
les dones.
Indicar el numero de vehicles
amb vehicles sostenibles
sostenibles
Proposta relativa a la disposició del suport de
Indicar la disposició del
fabricant TETRA (Terminals Embarcats):
certificat
laborals a la execució del contracte

Cap de Projecte, Responsable de servei, Responsable
-

Cap de Projecte
Responsable de servei

-

Cap de Projecte Addicional

Indicar (Sí / No)

-

Responsable de servei Addicional

Indicar (Sí / No)

Responsable provisió de Xarxa

Addicional
Responsable provisió de Xarxa Addicional
Disponibilitat de més Responsables de Brigada
solvència tècnica
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Indicar els anys addicionals
Indicar els anys addicionals
Indicar els anys addicionals
Indicar els anys addicionals

Indicar (Sí / No)
Indicar (Sí / No)
Indicar el número de
Responsables de Brigada
propis addicionals

Disponibilitat de més Protectors de Via, per sobre dels
exigits de la solvència tècnica
Oferta en concepte de reducció del temps màxim de
resposta en minuts:

Indicar el número de
Protectors de Via addicional
Indicar el numero de minuts
de Reducció
tal necessària per

(Data, signatura i segell de l'empresa)
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ANNEX 3
CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Constitució inicial
President

Suplències

Sr. Enric Gonzalez i Margarit
Director de Tecnologies de la Informació

Sr. Francesc Torras i Garcia
Àrea

Vocals
Sr. Ferran Bolós Cano
Responsable del Servei de Comunicacions.
Sra. Rocío Martín i Correa
-legal en
contractació Administrativa
Sr. Francesc Torras i Garcia

Sr. Àlex Miralles i Castro

Sr. Josep Úber i Portero
Òrgan de Control Intern

Sra. Teresa M. Pou i Seró

Sra. Rocío Martín i Correa
Àrea de Suport tècnic-legal en contractació
Administrativa
(Amb funcions de Secretària)

Intern
Membre Àrea de Suport tècnic-legal en
contractació Administrativa
Àrea de Suport tècnic-legal en contractació
Administrativa
(amb funcions de Secretari)

Un representant de la Intervenció General de la Generalitat, podrà substituir en qualsevol
moment
corresponent), en el cas de que qualsevol dels membres no pugui assistir a un determinat
acte.
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ANNEX 4

Ponderació:
Criteris automàtics (objectius): 100%

-

Criteris automàtics
o 50% preu
o 50% tècnics-social
CRITERIS DE VALORACIÓ DE LA LICITACIÓ
Criteris automàtics (Objectius) : 100 %
Criteris tècnics objectius:

Fins a 50 punts

-

8 punts

execució del contracte
-

2 punts

-

sostenibles
Proposta relativa a la disposició del suport de fabricant TETRA
(Terminals Embarcats):

1 punt
1 punt

22 punts
contracte
-

4 punts
Disponibilitat de més Responsables de Brigada propis** de

-

Disponibilitat de més Protectors de Via, per sobre dels exigits de
la solvència tècnica
- Oferta en concepte de reducció del temps màxim de resposta en
minuts.
Criteris avaluables de forma automàtica (preu)
- Els licitadors hauran de presentar una oferta global a la baixa pel
servei preventiu
- Els licitadors hauran de presentar un descompte pels preus
establerts en el servei correctiu

4 punts
4 punts
4 punts
Fins a 50 punts
43 punts
7 punts

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
1. Criteris avaluables de forma automàtica preu: fins a 50 punts:
1.1. Els licitadors hauran de presentar una oferta global a la baixa respecte al
pressupost de licitació del servei de manteniment preventiu: Fins 43 punts
Els licitadors hauran de presentar una oferta global a la baixa respecte al pressupost de licitació del
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El licitador que iguali en la seva oferta el pressupost de licitació, obtindrà zero punts.

A la
fórmula:

on VP = 1
El licitador que superi en la seva oferta el pressupost de licitació establert, serà exclòs.
untuació de les proposicions econòmica i tècnica de la
Direcció General de Contractació Pública.
1.2. Els licitadors hauran de presentar un descompte pel preu establerts en el servei
correctiu per la Reparació RTP-300 : Fins 1 punt
Els licitadors hauran de presentar un percentatge de descompte aplicable sobre el preu/ unitari establert
en serveis correctiu per la per la Reparació RTP-300 establert en el pressupost de licitació.
El percentatge de descompte més elevat, obtindrà la màxima puntuació, això és 1 punt.
fórmula:

El licitador que, oferti un percentatge de descompte del 0%, serà exclòs.
de Contractació Pública, atès els valors als quals fa referència es considera que aquesta no està
formula
més proporcional per valorar aquest criteri
1.3. Els licitadors hauran de presentar un descompte pel preu establerts en el servei
correctiu per la Reparació microtelèfon extern RTP: Fins 1 punt
Els licitadors hauran de presentar un percentatge de descompte aplicable sobre el preu/ unitari establert
en serveis correctiu per la Reparació microtelèfon extern RTP establert en el pressupost de licitació.
El percentatge de descompte més elevat, obtindrà la màxima puntuació, això és 1 punt.
fórmula:

El licitador que, oferti un percentatge de descompte del 0%, serà exclòs.
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econòmica que consta a la Directriu 1/2020 de la Direcció General
de Contractació Pública, atès els valors als quals fa referència es considera que aquesta no està
licació
més proporcional per valorar aquest criteri
1.4. Els licitadors hauran de presentar un descompte pel preu establerts en el servei
correctiu per la Reposició Convertidor DC/DC 24V/72V: Fins 1 punts
Els licitadors hauran de presentar un percentatge de descompte aplicable sobre el preu/ unitari establert
en serveis correctiu per la Reposició Convertidor DC/DC 24V/72V establert en el pressupost de licitació.
El percentatge de descompte més elevat, obtindrà la màxima puntuació, això és 1 punt.
fórmula:

El licitador que, oferti un percentatge de descompte del 0%, serà exclòs.
de Contractació Pública, atès els valors als quals fa referència es considera que aquesta no està
que es considera
més proporcional per valorar aquest criteri
1.5. Els licitadors hauran de presentar un descompte pel preu establerts en el servei
correctiu per la Reparació PSIM2000: Fins 1 punt
Els licitadors hauran de presentar un percentatge de descompte aplicable sobre el preu/ unitari establert
en serveis correctiu per la Reparació PSIM2000 establert en el pressupost de licitació.
El percentatge de descompte més elevat, obtindrà la màxima puntuació, això és 1 punt.
A la resta de propostes, s
fórmula:

El licitador que, oferti un percentatge de descompte del 0%, serà exclòs.
de Contractació Pública, atès els valors als quals fa referència es considera que aquesta no està
més proporcional per valorar aquest criteri
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1.6. Els licitadors hauran de presentar un descompte pel preu establerts en el servei
correctiu per la Reparació Remota: Fins 1 punt
Els licitadors hauran de presentar un percentatge de descompte aplicable sobre el preu/ unitari establert
en serveis correctiu per la Reparació Remota establert en el pressupost de licitació.
El percentatge de descompte més elevat, obtindrà la màxima puntuació, això és 1 punt.
fórmula:

El licitador que, oferti un percentatge de descompte del 0%, serà exclòs.
de Contractació Pública, atès els valors als quals fa referència es considera que aquesta no està
tilitza la formula que es considera
més proporcional per valorar aquest criteri
1.7. Els licitadors hauran de presentar un descompte pel preu establerts en el servei
correctiu per la Reparació Amplificador RF: Fins 1 punt
Els licitadors hauran de presentar un percentatge de descompte aplicable sobre el preu/ unitari establert
en serveis correctiu per la Reparació Amplificador RF establert en el pressupost de licitació.
El percentatge de descompte més elevat, obtindrà la màxima puntuació, això és 1 punt.
Al
fórmula:

El licitador que, oferti un percentatge de descompte del 0%, serà exclòs.
de Contractació Pública, atès els valors als quals fa referència es considera que aquesta no està
la formula que es considera
més proporcional per valorar aquest criteri
1.8. Els licitadors hauran de presentar un descompte pel preu establerts en el servei
correctiu per la Reparació Altaveu RPT-300: Fins a 1 punt
Els licitadors hauran de presentar un percentatge de descompte aplicable sobre el preu/ unitari establert
en serveis correctiu per la Reparació Altaveu RPT-300 establert en el pressupost de licitació.
El percentatge de descompte més elevat, obtindrà la màxima puntuació, això és 1 punt.
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plicació de la següent
fórmula:

El licitador que, oferti un percentatge de descompte del 0%, serà exclòs.
econòmica que consta a la Directriu 1/2020 de la Direcció General
de Contractació Pública, atès els valors als quals fa referència es considera que aquesta no està
licació
més proporcional per valorar aquest criteri
2. Criteris Tècnics: Fins a 50 punts
2.1.

laborals a la execució del
contracte: fins a 8 punts

Disposició de personal
a indefinit .

contracte amb contracte laboral indefinit o transformació

Es donarà la màxima puntuació, això és 8 punts, al licitador que ofereixi el major percentatge de

fórmula:

licitadora fent constar el major percentatge de personal
2.2.
del contracte: fins a 2 punts
El licitadors que presentin una dona en el perfil de Cap de Contracte del Servei i una dona en el perfil
solvència tècnica obtindran fins un màxim de 2 punts, es a dir un punt per perfil.
licitadora fent constar els perfils de Responsabilitat que
2.3.
Fins 1 punt
El licitador que presenti una major proporció de vehicles sostenibles amb distintiu ECO (S) adscrits a
e l'aplicació de la següent fórmula:
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contracte. Els licitadors podran presentar declaració responsable

2.4. Proposta relativa a la disposició del suport de fabricant TETRA (Terminals
Embarcats): Fins 1 punt
Els licitadors que aportin el corresponent certificat de suport del fabricant Teltronic, relatiu a
-300 obtindran la màxima puntuació, es a dir 1
punt.
a
compliment (contractes, etc.).
2.5.
2.5.1.
22 punts.
Es donarà la màxima puntuació al licitador que oferti una major experiència dels professionals adscrits
perfil.
fórmula:

Aquest criteri es ponderarà segons el següent:
- Cap de Projecte: 30%
- Responsable de servei : 40%
Oferta = (anys experiència addicional Cap de Projecte x 0,3) + (anys experiència addicional
experiència Responsable provisió de Xarxa )x 0,3].
addicional
2.5.2.
a 4 punts
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control en les tasques a executar per a la prestació del servei aportant una major agilitat, resolució i
-

Es donarà la màxima puntuació al licitador que presenti 1 Cap de Projecte Addicional: Fins 1
punt.
Es donarà la màxima puntuació al licitador que presenti 1 Responsable de servei Addicional:
Fins 1 punt.

-

Addicional: Fins 1 punt.
Es donarà la màxima puntuació al licitador que presenti 1 Responsable provisió de Xarxa
Addicional: Fins 1 punt.
tzarà mitjançant els certificats corresponents expedits pels clients del licitador i / o

2.5.3.

Disponibilitat de més Responsables de Brigada propis** de
punts

Es donarà la màxima puntuació, això és 4 punts, al licitador que ofereixi el major nombre de
Responsables de Brigada propis
del contracte. Fins un màxim de 3 Responsables de Brigada.
fórmula:

** Aquesta obligació està estab
.
2.5.4.

Disponibilitat de més Protectors de Via, per sobre dels exigits de
la solvència tècnica: fins a4 punt

Es donarà la màxima puntuació, això és 4 punts, al licitador que ofereixi el major nombre de Protectors
de Via addicionals als demanats a la solvència tècni
màxim de 3 Protectors de via
fórmula:
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2.6. Oferta en concepte de reducció del temps màxim de resposta en minuts: fins a
4punts
Als licitadors que redueixin el temps màxim de resposta en minuts, previst al PPT (120 minuts) fins un
màxim de reducció de 60 minuts, es puntuaran segons el següent:
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ANNEX 5

_______________, amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a ________
____________________________, CP ____________, localitat _________________________, i en el
seu nom __( nom i cognoms dels apoderats)__, amb poders suficients per a obligar-la en aquest acte,
AVALA
A___( nom i cognoms o raó s
definitiva, en els termes establerts al Plec de Clàusules Administratives, per a respondre de les
RRILS
lletres):____________________________.
normativa de cont
El present aval restarà en vigor fins que FGC, o qui en el seu nom sigui habilitat legalment, autoritzi la
seva cancel·lació o devolució.
(Lloc i data)

(Signatura dels apoderats)

Província

Data
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Núm. o codi

ANNEX 6
MODEL DE
Certificat núm. __
______________________________, i CIF __________________, degudament representat per
__(nom i cognoms de

ASSEGURA
A __( nom i cognoms o raó social de la persona assegurada) __, NIF _________________, en
concepte de beneficiari de la assegurança davant: FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE
i condicions establerts al Plec de Clàusules Administratives pel que es regeix el contracte de
obligacions, penalitats i altres despeses que es puguin derivar conforme a les normes i altres
condicions administratives precitades davant FGC.

-li contra el prenedor
tzar a FGC al primer requeriment La present
assegurança de caució continuarà vigent fins que FGC, o qui en el seu nom sigui habilitat legalment,
autoritzi la seva cancel·lació o devolució.
(Lloc i data)
(Assegurador)
(signatura)

Província

Data
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Núm. o codi

ANNEX 7
PRINCIPIS

ÈTICS

I

REGLES

DE

CONDUCTA

ALS

QUALS

ELS

LICITADORS,

ELS

SEVES
DE CATALUNYA
i de les seves societats mercantils aprovat pel Consell
55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
ontractuals i en les bases de convocatòria de subvencions o ajuts,

ector públic de Catalunya.
reguladors de la contractació.
or públic han
perjudici del compliment de les obligacions de transparència.
1.conducta èticament exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar
parer, sigui present o pugui a
concurrència.
2.- Amb caràcter general, els licitadors, els contractistes i su
activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objectes dels
contractes.
b)
de les prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
3.- En particular, els licitadors, els contractistes i els subcontractistes assumeixen les obligacions
següents:
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a)
situació de
de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el
característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells mateixos
contractual.
d) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenirse de realitzar conductes que tinguin per objecte o pug
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat i No utilitzar informació
confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o durant la licitació, per obtenir,
directament o indirectament, un avantatge o benefici.
f)
tractació en les actuacions
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes
finalitats.
g) El contractista ha de complir les obligacions de facilitar informació que la
legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
pertoquin de forma directa per previsió legal.
h) Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària,
laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres
contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre
control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.
i) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
4.actistes
les penalitats establertes en aquest plec.
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ANNEX 8
AUTORITZACIÓ RELATIVA A LA CONSTITUCIÓ/DIPÒSIT DE LA GARANTIA DEFINITIVA A
TRAVÉS DE RETENCIÓ EN FACTURA
El/La senyor/a
amb DNI
i domicili a
, que actua en nom i representació de
als efectes de la seva participació en el procediment núm.
per a la contractació de .
En el cas de ser adjudicatària del contracte
declaració.

(Data, signatura i segell de l'empresa)
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1 INTRODUCCIÓ

1.1

ANTECEDENTS

La xarxa ferroviària de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a la
província de Barcelona compta amb més de 180 km de via.
El sistema de radiocomunicacions tren-terra-tren implantat per FGC a les línies
de Barcelona-Vallès, Llobregat-Anoia, les branques industrials i el Cremallera de
Montserrat es basa en un sistema de ràdio digital d'acord amb l'estàndard
TETRA.
Aquesta tecnologia està consolidada a l'àmbit ferroviari amb una gran base
d'aplicacions a tot el món. La tecnologia TETRA disposa de prou maduresa per
afirmar que els equips subministrats pels diferents fabricants ofereixen uns valors
de fiabilitat elevats.
equips d'infraestructura NEBULA del fabricant Teltronic.
A
determinat que cal que les tasques de manteniment i reparació d'aquesta xarxa
les facin empreses amb un alt nivell de capacitació tècnica i que puguin resoldre
els problemes que sorgeixin de manera satisfactòria i en el termini exigit.

1.2

OBJECTIU

tècniques de prestació del servei de manteniment integral de les instal·lacions
de comunicacions TETRA de la xarxa ferroviària Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya, amb els objectius principals següents:
Garantir les condicions de seguretat de les radiocomunicacions
Assolir els nivells més alts de fiabilitat i de disponibilitat del sistema.
Preservar el correcte estat de manteniment dels equips, per garantir-ne la
durabilitat en la seva vida útil.
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2 DEFINICIONS I NORMATIVA
2.1

DEFINICIONS

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,
el present Plec de prescripcions tècniques, en endavant es denominarà «FGC».
Per a les definicions que apareixen al Plec, s'ha seguit la Norma UNE-EN 13306
«Terminologia de manteniment» i la Norma EN 13269 «Guia per a la preparació
de contractes de manteniment».
A l'efecte del present document, s'entendrà per:
Licitador: empresa que presenta una oferta tècnica i econòmica per prestar
el servei de manteniment objecte d'aquest plec.
Adjudicatari: empresa adjudicatària del servei de manteniment objecte
Director del contracte: el responsable del Contracte per part d'FGC que el
gestionarà a través de funcions inspectores, tècniques i d'administració
Responsable del manteniment: el responsable de l'Adjudicatari per al
seguiment, la direcció i el control del correcte compliment del servei a efectes
de la seva gestió i de vetllar per la consecució dels indicadors que avaluen la
prestació correcta del servei de manteniment objecte del Contracte.
Instal·lació de comunicacions TETRA: les instal·lacions que garanteixen la
comunicació entre tots els equips de ràdio de la xarxa, centre de control,
terminals embarcats, terminals mòbils, etc.
Element: part, component, dispositiu, subsistema, unitat funcional, equip o
sistema que es pot descriure i considerar de forma individual.

2.2

NORMATIVA

Es respectarà en tot moment la normativa obligatòria en els aspectes que
estiguin relacionats amb l'objecte i l'abast dels treballs que cal desenvolupar, per
complir amb la prestació del servei de manteniment que es sol·licita en aquests
plecs.
necessaris per complir amb el servei objecte d'aquest plec.
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3 ABAST DEL SERVEI

3.1

ÀMBIT GEOGRÀFIC

Els serveis de manteniment s'han de prestar a les instal·lacions de la xarxa
ferroviària de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Els equips del sistema de radiocomunicacions TETRA es troben ubicats a:
Infraestructura de la línia Barcelona-Vallès.
Infraestructura de la línia Llobregat-Anoia.
Infraestructura del Cremallera de Montserrat.
Branques industrials (Súria i Sallent).
Centre de Comandament Integrat (CCI) i futur Centre de Comandament
Alternatiu (CCA).
Trens de la línia Barcelona-Vallès.
Trens de la línia Llobregat-Anoia.
Trens del Cremallera de Montserrat.
Cotxes del Funicular de Vallvidrera.
Castell de Montjuïc i Centre de Telecomunicacions de Sant Jeroni.
Les dades bàsiques de les línies explotades per FGC es poden trobar a la web:
www.fgc.cat.
El licitador certificarà que coneix les instal·lacions, els accessos i les normatives
internes d'intervenció, així com els riscos associats a aquestes instal·lacions.

3.2

EQUIPS I ELEMENTS DEL SISTEMA

Els elements que componen les instal·lacions objecte del servei són, de forma
genèrica, els que s'enumeren a la següent relació no exhaustiva; alhora, aquests
es componen de diversos equips:
Estacions base.
Remotes ampliadores de cobertura.
Unitats mestres.
SCN.
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CECOCO.
Gateway.
dor.
Terminals de taula.
Cable radiant i antenes.
Terminals embarcats.
Equips portàtils (walkies).

Equips de supervisió de la xarxa TETRA.

Tots els elements esmentats anteriorment formen part de les instal·lacions que
són objecte del servei de manteniment.
Queda exclòs del present contracte el manteniment dels cables troncals de fibra
òptica.
Cadascuna de les instal·lacions té una configuració diferent pel que fa als
elements que la componen. Tots aquests aspectes queden detallats a l'Annex
núm. 1 «Inventari de les instal·lacions».
es troba distribuït en diferents emplaçaments.

3.3

ACCEPTACIÓ PRÈVIA DE LES INSTAL·LACIONS

configuració de les instal·lacions que cal mantenir.
En cas que, segons el parer de l'Adjudicatari, algun equip existent no es trobi en
unes condicions raonablement acceptables de conservació o posi en perill els
nivells de seguretat i/o disponibilitat, ho haurà de reflectir en un document que
tingui aquesta finalitat, que el Director del Contracte haurà de signar.
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3.4

AMPLIACIONS I REDUCCIONS DE LES INSTAL·LACIONS

Durant la vigència del Contracte, es poden produir modificacions a l'abast del
servei de manteniment a causa de variacions en el nombre d'instal·lacions i
En conseqüència, aquestes variacions provocaran disminucions o increments
del manteniment preventiu, ja que qualsevol nou equip o instal·lació també
Les variacions es poden produir per:
La posada en servei de noves instal·lacions com a conseqüència
d'ampl

FGC comunicarà a l'Adjudicatari amb antelació suficient aquestes variacions i les
seves característiques. Com a conseqüència, l'Adjudicatari haurà de modificar el
Pla de manteniment preventiu vigent per adaptar-lo a aquests canvis.
Si es substitueixen o varien elements o si es posen en servei noves instal·lacions
que disposin de garantia, és possible que, durant la vigència d'aquesta, el
manteniment dels nous elements el realitzi l'empresa que els hagi instal·lat. En
manteniment fins que FGC li comuniqui que aquests elements han finalitzat el
termini de garantia. No obstant, l'Adjudicatari estarà obligat a col·laborar amb
l'empresa instal·ladora en tot el que sigui necessari perquè la instal·lació estigui
operativa en tot moment.
El manteniment dels nous equips i instal·lacions que es puguin incorporar a
l'inventari que conté aquest plec com a conseqüència de les possibles
modificacions indicades es durà a terme en les mateixes condicions que la resta
dels equips.
Cada any, s'actualitzarà l'inventari d'equips instal·lats i, si escau, es revisarà de
l'import del contracte.
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4 DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
El servei se subdivideix d'acord amb els àmbits d'actuació següents:
Manteniment preventiu.
Manteniment correctiu.
Manteniment correctiu de segon i tercer nivell.
Gestió del servei.
Supervisió remota proactiva de la xarxa TETRA.
Actualització del software.
Inspeccions i certificacions tècniques obligatòries.

L'Adjudicatari haurà de documentar, en el suport i format designats per FGC,
totes les actuacions que dugui a terme en la durada del contracte, el seguiment
d'incidències i, en general, qualsevol comunicació relativa al servei.

4.1

MANTENIMENT PREVENTIU

Es consideren manteniment preventiu totes les tasques i accions que es realitzin
amb una periodicitat determinada pel temps o, en algun cas, per l'establiment
d'altres condicions i que tenen l'objectiu de preservar el funcionament correcte
de les instal·lacions, per minimitzar les avaries i garantir nivells elevats de
seguretat, disponibilitat i fiabilitat de les instal·lacions.
També es consideren manteniment preventiu les accions de revisió o
comprovació del funcionament de les instal·lacions que, a més, permeten
verificar el compliment de les normatives vigents i preservar en tot moment la
seguretat de les persones i de les instal·lacions.
A l'Annex núm. 2 «Quadre d'operacions de manteniment preventiu» s'estableixen
les operacions mínimes de manteniment preventiu en funció del tipus d'element
o de conjunt d'elements. Els licitadors podran incrementar les gammes o la
freqüència de les operacions indicades, i serà responsabilitat seva que el Pla de
Manteniment preventiu que presentin compleixi amb tots els requeriments i les
normatives existents. En cap cas el licitador no podrà disminuir les operacions ni
la freqüència establerta
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El manteniment preventiu s'haurà de fer sobre tots i cadascun dels elements
enumerats a l'inventari de l'Annex núm. 1 «Inventari de les instal·lacions».
La neteja i l'ordre de tots els elements que cal mantenir i dels seus emplaçaments
també es consideren una tasca de manteniment preventiu, que s'haurà de
realitzar amb caràcter general encara que no estigui explicitada per a cada
element de manera individual.
e
corresponent al manteniment preventiu.
El Pla de manteniment preventiu haurà de contenir:
El detall de totes les operacions i els treballs programats, els procediments
tècnics que cal seguir, els períodes i el contingut de cada revisió periòdica,
amb la indicació dels temps previstos per executar-les, així com els
recursos materials, auxiliars i el personal responsable.
L'abast de les revisions, inspeccions i/o verificacions previstes, que podrà
ser específic per a cada instal·lació tenint en compte les necessitats

tuació per a qualsevol acció de manteniment
preventiu són els següents:
No es pot modificar la configuració del hardware de cap element.
No es pot modificar la configuració del software de cap element.
No es pot modificar l'ajust o el calibratge de cap equip o component que
formi part integrant d'un element.
En cas que l'Adjudicatari vulgui realitzar alguna acció que impliqui depassar els
límits descrits anteriorment, haurà de presentar un informe justificatiu a FGC
perquè el validi. L'Adjudicatari haurà de sol·licitar assistència tècnica al fabricant
de l'equip o component de l'element que cal modificar, perquè aquest emeti un
informe que reflecteixi que, per part seva, no hi ha cap inconvenient per realitzar
la modificació proposada. Aquest informe s'ha d'adjuntar a l'informe de proposta
de modificació de l'Adjudicatari.
L'Adjudicatari també haurà de realitzar les tasques necessàries per evitar que
una fallada o vulnerabilitat informàtica puguin comprometre la seguretat o la
disponibilitat del servei, com són:
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Realitzar còpies de seguretat periòdiques del sistema, conservant còpies
anteriors per si cal tornar enrere en la configuració dels sistemes.
Instal·lar les actualitzacions i pedaços dels Sistemes operatius i
Firmwares
uguin alliberar.
Manteniment dels Servidors.

4.2

MANTENIMENT CORRECTIU.

Amb l'objectiu de presentar un Manteniment correctiu ràpid i eficient, es
considera imprescindible que els oferents puguin acreditar documentalment el
suport tècnic permanent (24 x 365) dels fabricants dels equips que configuren el
En el manteniment correctiu, cal distingir dues modalitats diferenciades: el
manteniment correctiu immediat i el manteniment correctiu diferit.

4.2.1 Manteniment correctiu immediat
Són aquelles accions destinades a corregir una avaria o fallada en qualsevol dels
elements que formen les instal·lacions i l'objectiu de les quals és restablir la
seguretat, la disponibilitat i la funcionalitat de la instal·lació com més aviat millor.
S'han d'atendre totes les avaries o fallades del sistema, independentment de
l'origen, que provoquin una interrupció o pèrdua de disponibilitat del sistema.
de funcionament, ja siguin propis de la instal·lació o dels sistemes associats. Així
derivades del deteriorament normal per ús i funcionament.
Les actuacions de manteniment correctiu immediat s'han de fer d'acord amb els
temps màxims de resposta establerts.
Es defineix el temps màxim de resposta com el període que transcorre entre la
comunicació de la incidència o avaria i l'arribada de l'equip de manteniment
correctiu al lloc on es troba l'element avariat i que, en conseqüència, marca l'inici
de la reparació .
Qualsevol modificació de la configuració de hardware o software de l'element
justificar a
nova configuració de l'element o bé denegar-la.
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4.2.2 Manteniment correctiu diferit
Són aquelles intervencions que tenen com a objectiu corregir problemes que no
afecten la seguretat ni la disponibilitat de les instal·lacions. Es tracta de
solucionar problemes funcionals subjacents de disseny, de fabricació o
El temps de resposta per a aquests treballs es pactarà a cada cas particular.
En tots els casos en què les actuacions de manteniment correctiu, ja siguin de
tipus immediat o diferit, impliquin la substitució d'un element avariat, s'haurà
d'utilitzar el mateix tipus d'equip i del mateix fabricant que l'element substituït.
En qualsev
correctiu són els següents:
No es pot modificar la configuració del hardware de cap element.
No es pot modificar la configuració del software de cap element.
No es pot modificar l'ajust o el calibratge de cap equip o component que
formi part integrant d'un element.
En cas que es desitgi realitzar alguna acció que impliqui depassar els límits
descrits anteriorment, caldrà presentar un informe justificatiu a FGC perquè el
validi. Caldrà sol·licitar assistència tècnica al fabricant de l'equip o component de
l'element que cal modificar, perquè aquest emeti un informe que reflecteixi que,
per part seva, no hi ha cap inconvenient per realitzar la modificació proposada.
Aquest informe s'ha d'adjuntar a l'informe de proposta de modificació.

4.3

MANTENIMENT CORRECTIU DE SEGON I TERCER NIVELL.

Entès com la realització de les reparacions dels elements substituïts en ocasió
de la realització d'activitats de manteniment correctiu, i com a conseqüència
d'haver detectat problemes en operacions de manteniment preventiu que facin
necessari canviar i reparar els elements esmentats; inclourà el desenvolupament
dels treballs següents:
La realització de les actuacions de manteniment correctiu de segon nivell
derivades del deteriorament normal provocat per l'operació i el
funcionament.
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La realització de les activitats de manteniment correctiu de segon nivell de
tots els equips o components que es puguin instal·lar addicionalment en
substitució d'altres equips durant el període de vigència.
La reposició d'actius que es puguin donar de baixa com a conseqüència
del desenvolupament d'operacions de manteniment correctiu de segon
nivell.
L'Adjudicatari gestionarà la reparació, pels fabricants dels equips, dels elements
del sistema TETRA retirats per avaria, i presentarà a FGC una oferta econòmica
de reparació.
Les reparacions d'equips acceptades per FGC i gestionades per l'Adjudicatari
comptaran amb el període de garantia estipulat per la normativa vigent.
El Manteniment de

tar explícitament aquest requisit
mitjançant el corresponent escrit signat per l'apoderat.
L'Adjudicatari exercirà el rol d'interlocutor únic amb el fabricant per a totes les
actuacions de manteniment de Tercer Nivell que li siguin suggerides o
sol·licitades per FGC i en els casos que l'Adjudicatari decideixi escalar la
els materials de l'Adjudicatari destinats al Segon nivell.
L'Adjudicatari obrirà un cas per cadascuna de les actuacions de Tercer nivell
sol·licitades al fabricant que serà documentat des del seu inici o obertura fins a
la resolució definitiva i el tancament documental. L'Adjudicatari informarà de
manera continuada a FGC sobre l'evolució del Cas i emetrà a FGC l'Informe amb
les conclusions del tancament del Cas.

4.4

GESTIÓ DEL SERVEI

Així mateix, queden recollides dins l'àmbit del servei de manteniment totes les
de ser una relació exhaustiva, s'inclouen les tasques següents:
L'aportació de l'organització empresarial, de la mà d'obra, dels equips i
sistemes informàtics, eines, utillatge, recanvis (actius, reparable o
consumible) i tots els altres elements que siguin necessaris per prestar el
servei de manteniment.
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La realització de les actuacions requerides per FGC derivades de
necessitats eventuals de les operacions sobre la xarxa ferroviària.
Qualsevol altre manteniment preventiu programat establert per normes
legals o reglamentàries vigents a la data de celebració del Contracte o
que puguin entrar en vigor posteriorment, durant el desenvolupament
La gestió completa de l'aprovisionament, estoc i reposició d'elements
(fungible, consumible o de recanvi) que siguin necessaris, per tal de reduir
al mínim imprescindible els temps de parada dels sistemes davant
d'incidències intempestives.

amb els requeriments de la legislació vigent en aquesta matèria.
La direcció i l'organització de les activitats de manteniment, la gestió
completa, la programació, el control, el registre i l'emissió d'informes
completa.
L'atenció a les Ordres de Treball (i
servir els sistemes d'informació que FGC especifiqui.
La notificació de les dades d'execució de les tasques de manteniment
(hores emprades, temps de resposta, etc.) als sistemes d'informació que
FGC especifiqui.
La col·laboració en la realització per part d'FGC d'altres tasques
necessàries als elements de les instal·lacions objecte del servei de
manteniment (realització de campanyes de verificació d'equips, emissió
).
El manteniment de les condicions establertes pels documents que
puguin implantar a l'àmbit de la qualitat, medi ambient i prevenció de riscos
laborals.
La realització, emplenament i tramesa de la documentació estipulada o
requerida per FGC en els terminis convinguts.
terminis convinguts.
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Acompanyament a personal d'FGC o una altra empresa designada per
aquesta, per a qualsevol tasca aliena al Contracte que calgui realitzar en
els elements objecte d'aquest plec i que requereixin l'assistència solidària
de personal especialitzat en aquests elements: revisió i esmena de
rnes o externes,
definitiu, etc.
La col·laboració amb FGC en aquells aspectes tècnics o organitzatius que
puguin resultar en un millor desenvolupament del servei contractat.
El compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient a la feina.
Qualssevol altres tasques necessàries que FGC demani per desenvolupar
correctament la prestació del servei, d'acord amb l'experiència o la millora
dels mètodes organitzatius o tecnològics.
El manteniment i l'actualització documental permanent de l'inventari de les
instal·lacions: quadres, plànols, etc.
Les propostes justificades de substitució o modificació dels actius i les
instal·lacions existents que suposin una millora de les condicions de
fiabilitat, disponibilitat, seguretat o costos del sistema.

4.5

SUPERVISIÓ REMOTA PROACTIVA DE LA XARXA

dispersió geogràfica dels equips instal·lats aconsella la supervisió remota i
proactiva de tota la xarxa per anticipar-se, en la mesura del possible, a la
reparació de les incidències que es puguin produir.
FGC facilitarà a l'Adjudicatari l'accés remot a la xarxa TETRA.

4.6

ACTUALITZACIÓ DEL SOFTWARE

L'Adjudicatari ha d'incloure al seu programa de manteniment una actualització
de software de la flota de terminals ràdio embarcats, per a la qual haurà de
comptar amb Teltronic com a fabricant dels equips, de manera que s'hi incorpori
la funcionalitat següent: el terminal ràdio embarcat ha de ser capaç
d'emmagatzemar en la memòria i generar cap al Centre de control els
esdeveniments rebuts per la pròpia ràdio, entre d'altres, alarmes i sol·licituds de
trucada. Aquest terminal ràdio ha de registrar els esdeveniments ja processats
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pel Centre de control i eliminar qualsevol informació pendent de processar a cada
canvi de cabina de les UT.
estarà inclosa a l'oferta.

4.7

INSPECCIONS I CERTIFICACIONS TÈCNIQUES

S'entén que està inclòs en aquest plec i, per tant, a l'oferta del licitador, la
realització de les inspeccions tècniques obligatòries que requereixi la instal·lació.
A mode d'exemple, cal realitzar la inspecció periòdica establerta per la normativa
vigent de les línies de vida instal·lades a les torres de comunicacions que, per a
la instal·lació d'antenes, estan desplegades per la infraestructura d'FGC i
certificar-ne l'estat d'ús.
La ubicació de les torres es troben recollides a l'annex 1, inventari de les
instal·lacions.

5 PARÀMETRES DEL SERVEI

5.1
funcionament les 24 hores, 365 dies a l'any; per això, l'Adjudicatari del servei
objecte d'aquest plec haurà de comptar amb un telèfon d'atenció per rebre
incidències durant les 24 hores del dia, 365 dies a l'any.

5.2

HORARIS DE TREBALL

Els horaris de treball seran aquells que garanteixin la seguretat, la disponibilitat i
la funcionalitat de les
En qualsevol cas, la prestació del servei ha de cobrir les 24 hores del dia, tots
els dies de l'any.
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5.3

TEMPS MÀXIMS DE RESPOSTA

Es defineix el temps màxim de resposta com el període que transcorre entre la
manteniment correctiu al lloc on es troba l'element avariat i que, en
conseqüència, marca l'inici de la reparació .
En el cas del manteniment correctiu diferit, el temps de resposta i la planificació
per a cada cas concret.
En el cas del manteniment correctiu immediat, el temps de resposta màxim serà
de 120 minuts qualsevol dia de l'any.
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6 QUALIFICACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

6.1

INSTAL·LACIONS I MITJANS DE PRODUCCIÓ

L'Adjudicatari es compromet a complir i a vetllar pel compliment de totes les
normatives que existeixin i s'estableixin en matèria de controls d'accessos a
Com que el servei prestat abasta les 24 hores del dia durant els 365 dies de l'any,
l'Adjudicatari haurà de comptar amb un servei d'atenció telefònica permanent
(24 x 365). Pel mateix motiu, haurà de comptar amb el personal tècnic mínim que
garanteixi la qualitat i la rapidesa del servei disponible de forma permanent.
Seran a compte exclusiu de l'Adjudicatari tots els vehicles, maquinària, aparells,
instruments, eines, software de diagnòstic, accessoris, i equips necessaris per
prestar el servei de manteniment. Així mateix, és responsabilitat seva la
conservació i manteniment d'aquests recursos perquè conservin la funcionalitat
original en tot moment.
A més, seran a càrrec de l'Adjudicatari els sistemes d'informació, equips
informàtics, llicències de software i altres recursos tècnics necessaris perquè
FGC comuniqui les ordres de treball i notifiqui els treballs realitzats al sistema de
Cal calibrar els equips de mesura i de prova de l'Adjudicatari a intervals regulars
o en funció del seu ús, d'acord amb allò establert als sistemes de gestió de
qualitat homologats.
També caldrà dotar el personal de tots els equips i materials necessaris per
complir el Pla de seguretat i salut laboral específic per al servei de manteniment

Els oferents hauran de presentar un inventari detallat dels mitjans humans i
materials inclosos al contracte.

6.2

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'empresa adjudicatària s'haurà d'inscriure al registre de Proveïdors que FGC té
en matèria de prevenció de riscos laborals.
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L'Adjudicatari haurà de realitzar l'avaluació de riscos que integri riscos i mesures
preventives de les fitxes de riscos propis dels centres de treball i dependències
que li facilitarà FGC.
Haurà de lliurar les fitxes de riscos que FGC els lliurarà signades pels
treballadors assignats a aquest contracte.
Haurà d'assistir a les reunions CAE a les quals FGC en requereixi l'assistència i
aportar tota la documentació que se li demani en matèria de PRL.
L'Adjudicatari haurà de comptar amb personal propi homologat per FGC com a
Responsable de brigada i amb Protector de via també homologat per FGC,
indispensables per realitzar els treballs a la via o les seves proximitats.
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7 PROCEDIMENTS BÀSICS

Per executar correctament els treballs que comporta la realització del servei de
manteniment en els elements object
-ne un seguiment. En els apartats següents,
es defineixen els procediments que cal complir en aquest sentit.
El Responsable de manteniment gestionarà el personal a càrrec seu, i, quan la
complexitat i/o seguretat de les actuacions així ho requereixi, organitzarà el
personal en grups de treball formats per tècnics de manteniment. El nombre de
grups dependrà de les característiques dels treballs que cal realitzar.

7.1

MANTENIMENT PREVENTIU

El Pla de manteniment preventiu és el document clau que defineix la planificació
de totes les tasques de manteniment preventiu que cal desenvolupar per complir
amb el servei. Aquesta planificació inclou l'abast de les revisions, les inspeccions
i/o les verificacions previstes per a cada element de les instal·lacions.
Cal desenvolupar el Pla de manteniment preventiu durant el període de vigència
del Contracte, d'acord amb els períodes previstos. Aquesta programació també
totes les operacions i els treballs programats, els
procediments tècnics que cal seguir, els períodes i el contingut de cada revisió
periòdica, amb la indicació dels temps previstos per executar-les, així com els
recursos materials, auxiliars i el personal responsable.
L'Adjudicatari estarà obligat a complir i fer complir el Pla de manteniment
preventiu de forma íntegra i en els terminis i les consistències de treball establerts
en aquest.
Als informes mensuals de seguiment del servei, s'inclourà la informació relativa
a l'estat de compliment del Pla de manteniment preventiu.
L'Adjudicatari haurà de tenir el Pla de manteniment preventiu en vigor sempre
disponible i actualitzat. En cas que hi hagi motius per introduir modificacions al
Pla, l'Adjudicatari hau
ha de mantenir un registre de les modificacions del Pla proposades, documentar
les versions del Pla de manteniment preventiu aprovades. En particular, serà
motiu de revisió del Pla de manteniment preventiu l'establiment per part de les
20

administracions públiques de noves normatives o modificació de les existents
que afectin les instal·lacions objecte d'aquest.

7.2

MANTENIMENT CORRECTIU

L'organització de l'Adjudicatari per executar el manteniment correctiu serà la que
permeti complir el temps de resposta i el temps de resolució establert per a les
instal·lacions.
FGC comunicarà a l'Adjudicatari, mitjançant Ordres de treball, el requeriment per
realitzar tasques de manteniment correctiu que esmenin les incidències o avaries
detectades durant l'explotació de la xarxa. FGC determinarà el format i els
compleixi.
S'entenen com a incidència tots els avisos d'operació que esdevinguin en el
funcionament, l'operació o el manteniment de les instal·lacions. Una incidència
no comporta en tots els casos la fallada d'un element, ja que pot estar associada
a problemes d'aspecte, confort, etc.
S'entenen com a avaria les incidències amb fallada que impedeixin o
disminueixin les funcionalitats d'algun dels elements de les instal·lacions.
actuacions de manteniment correctiu executada. Aquests Comunicats de treball
constitueixen el suport documental de les tasques de manteniment correctiu
executades per emplenar les Ordres de treball.
Així mateix, l'Adjudicatari elaborarà els Comunicats de treball corresponents a
les tasques de manteniment correctiu executades com a conseqüència de les
incidències i les avaries detectades per l'Adjudicatari en el desenvolupament del
servei, ja sigui durant les actuacions corresponents al manteniment preventiu, la
resolució d'avaries, les inspeccions rutinàries o altres activitats inherents al
servei.
Els Comunicats de treball han de recollir tota la informació relativa als treballs
ide
L'Adjudicatari aportarà les dades d'acord amb els formats i els detalls que FGC
li indiqui, com a part de la documentació operativa i de gestió. Aquests
Comunicats de treball es consideren necessaris per aportar la informació
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justificativa perquè FGC reconegui les tasques de manteniment correctiu
corresponents.
En cas que FGC decideixi integrar els documents de suport del servei al sistema
d'informació, s'utilitzarà aquest suport informàtic exclusivament per intercanviar
dades. En cas d'actualització dels formats de fitxers de càrrega o aplicacions
informàtiques desenvolupades per FGC per notificar les sol·licituds de treball,
tecnologies que
s'implementin sense cap càrrec per a FGC.

7.3

PROCEDIMENTS DE COMUNICACIÓ

En aquest apartat, es defineixen els procediments que cal seguir per tramitar les
Ordres de treball i altres comunicacions entre FGC i l'Adjudicatari, per reduir
l'impacte i el temps de parada durant l'explotació de les instal·lacions:
L'Adjudicatari atendrà qualsevol comunicació d'Ordre de treball que rebi
perjudici que hi hagi una segona via
redundant i alternativa en cas que falli la primera via, per mitjà d'un número
de telèfon mòbil, fix o fax. L'Adjudicatari haurà de facilitar l'adreça de
correu electrònic i els números de telèfon on ha de rebre les
comunicacions, i haurà de garantir l'atenció durant 24 hores d'aquestes
comunicacions. Les dades relatives a aquestes comunicacions en suport
documental seran sempre vàlides a efectes dels càlculs de temps de
resposta.
à un procediment de doble via per
notificar l'atenció i la resolució de les Ordres de treball. Aquesta doble
comunicació permetrà calcular posteriorment els temps de resposta i els
temps de resolució de les ordres de treball.
Les tasques de manteniment preventiu han de respectar rigorosament les
periodicitats i les toleràncies d'execució establertes al Pla de manteniment
preventiu. L'Adjudicatari no podrà al·legar en cap cas que l'incompliment
del Pla de Manteniment preventiu és conseqüència de l'omissió o els
errors en les notificacions de les tasques de manteniment preventiu que
pugui efectuar FGC, ja que els realitza a efectes purament informatius.
L'Adjudicatari no podrà fer cap tipus de manteniment preventiu o correctiu
que impliqui la intervenció a la via sense que prèviament es posi en
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Sense perjudici del procés de tramitació d'informació descrit anteriorment
per via informàtica, l'Adjudicatari enviarà a FGC els Comunicats de treball
en format paper amb el logotip de l'empresa Adjudicatària corresponents
a totes les tasques de manteniment efectuades, sense excepció. Aquests
Comunicats han d'estar signats pels tècnics que van intervenir en les
feines i serveixen com a suport justificatiu dels treballs efectivament
realitzats.
En el cas de les tasques de manteniment preventiu, l'Adjudicatari
informarà (mitjançant un registre en format informàtic i paper) de l'estat
general de cada instal·lació, amb la indicació dels elements substituïts, els
treballs realitzats, els resultats de les inspeccions i la previsió dels treballs
que cal realitzar. Aquests treballs es realitzaran amb la major celeritat i es
procurarà minimitzar al màxim els temps de parada i de funcionament
teòric no disponible.
Qualsevol intervenció de manteniment o treballs diferents dels programats
haurà de comunicar-se al Director del Contracte, tant al començament
com a la finalització d'aquest, amb independència que la instal·lació quedi
útil per al servei al qual està destinada o parada per continuar els treballs.
Totes les Ordres de treball comunicades a l'Adjudicatari hauran de tancarse convenientment al sistema d'informació proposat per FGC en un
termini inferior a 24 hores a partir de la finalització dels treballs.

7.4

LOGÍSTICA I GESTIÓ DE MATERIALS

La gestió logística completa de tots els materials necessaris per prestar els
serveis objecte del present Plec serà exclusivament responsabilitat de
l'Adjudicatari.
Als efectes del present plec, els materials es classifiquen en:
Materials fungibles i/o consumibles.
Materials de recanvi.
Es consideren materials fungibles i/o consumibles tots aquells que es
caracteritzen per tenir una durada de vida curta o aquells que s'utilitzen en els
processos de funcionament o de manteniment de les instal·lacions i es
consumeixen de forma contínua.
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A nivell d'exemple i sense limitació, s'entenen com a aquest tipus de materials
els següents: guarnicions, premsaestopes, juntes d'estanquitat, perns, precintes,
clips o anelles de seguretat, cargols ordinaris, claus, abraçadores, tacs, fusibles,
pilots, cinta aïllant, borns d'unió, terminals, adhesius, etiquetes revisió, draps de
neteja, petit cablejat, olis, greixos, productes de neteja, productes anticorrosius i
desincrustants, corretges, rodaments, estopa, tefló, bateries, etc.
que s'hauran d'incloure dins dels preus oferts per al servei.
stal·len per
reposar un equip o element avariat o deteriorat com a conseqüència de les
tasques de manteniment correctiu, tant si és de tipus immediat com diferit.
Els materials de recanvi els proporcionarà FGC a l'Adjudicatari al començament
del servei.

7.4.1 Gestió del material de recanvi
A l'inici del contracte, FGC lliurarà l'estoc de material destinat a recanvis
acceptar el material lliurat, es compromet a mantenir-lo en quantitat i qualitat. i a
L'Adjudicatari haurà de disposar d'una relació detallada de les referències i
l'estoc dels recanvis, els materials i els consumibles per a cadascuna de les
marques i els models dels equips que consideri necessaris per iniciar el
lliurament). Per als recanvis que no prevegi que tinguin disponibilitat immediata,
ficar el termini de subministrament. Aquesta llista
estarà sempre disponible i actualitzada, i FGC podrà sol·licitar consultar-la en
qualsevol moment. En cas que l'Adjudicatari detecti alguna discrepància entre el
material lliurat per FGC i l'inventari, o bé en el seu estat o les característiques,
haurà de notificar-ho a FGC.
L'Adjudicatari estarà obligat a disposar en tot moment de l'estoc de recanvis
suficient per mantenir els nivells de servei establerts durant la vigència del
contracte. En cas d'increment de les instal·lacions que cal mantenir durant la
vigència del Contracte, l'Adjudicatari haurà de gestionar amb FGC l'increment de
previsions que consideri que mantenen les condicions de disponibilitat exigides
per FGC.
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L'Adjudicatari acreditarà en tot moment que està en condicions d'aprovisionar
tots els materials i peces de recanvi possibles originals de qualsevol aparell o
instal·lació objecte del present Plec, d'acord amb les especificacions i
recomanacions dels fabricants.
L'Adjudicatari utilitzarà sempre recanvis originals, llevat de causes justificades
d'eficiència i, entre elles, les derivades d'obsolescència tecnològica (per
exemple, la desaparició d'un producte del mercat) o la desaparició del

alternatiu i les repercussions de no acceptar la proposta. Si FGC rebutja la
proposta de l'Adjudicatari, ho haurà de justificar degudament dins d'un termini
raonable i, en tot cas, acordar amb l'Adjudicatari l'adopció de les mesures
necessàries per prestar el servei.
Si es fa servir un recanvi perquè es necessita substituir un element avariat,
l'Adjudicatari haurà de gestionar-ne la reposició/reparació en el termini mínim
indispensable, llevat de situacions excepcionals, en què s'acordarà amb FGC el
termini de reposició i les mesures adoptades per evitar qualsevol incidència en
la mantenibilitat dels sistemes afectats, de manera que es mantingui l'estoc que

7.4.2 Gestió del magatzem
L'Adjudicatari tindrà un magatzem propi i serà l'únic responsable de
l'emmagatzematge, la guarda, la custòdia i el control dels materials necessaris
per prestar els serveis de manteniment. S'haurà de comptar amb l'organització i
el bon ordre del magatzem, de tal manera que es garanteixi la funcionalitat, la
localització i la distribució per utilitzar-lo immediatament.
FGC es reserva el dret de fer visites d'inspecció al magatzem propi de

Quan finalitza el contracte, l'Adjudicatari tornarà a FGC el material que va rebre
emmagatzemat al llarg de la durada del contracte, juntament amb un inventari i
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transportarclassificar-los i apilar-

rregar-los i
-los, inventariar-los,

transport del material a un abocador o el tractament per part gestors de residus
autoritzats, segons la legislació vigent.

7.5

INFORMES DE GESTIÓ DEL SERVEI

L'abast i EL contingut dels informes remesos per l'Adjudicatari seran prou
detallats i complets, i FGC es reservarà la potestat d'exigir a l'Adjudicatari
l'ampliació, quantitativa o qualitativa, de qualsevol aspecte resident en un
Es distingeixen tres tipus d'informes de gestió del manteniment, segons la

manteniment. Reflecteix el volum d'activitat desenvolupat mensualment i
desglossa la informació relativa als indicadors de servei i ràtios assolits,
les activitats de manteniment preventiu, les activitats de manteniment
reflectirà el compliment de les operacions i periodicitats fixades al Pla de
manteniment preventiu, així com les seves desviacions i accions per
modificar-les, si fos necessari. FGC podrà sol·licitar en qualsevol moment
a l'Adjudicatari els informes de correcció de deficiències derivades de les
actuacions de manteniment preventiu del conjunt dels equips objecte del
servei. Aquest informe s'emetrà, com a norma general, els 15 primers dies
del mes següent al període analitzat.
Informes de modificació del Pla de manteniment preventiu.
Contempla els canvis proposats i acordats al Pla de manteniment
preventiu a causa de la desviació negativa en els indicadors de servei o
les modificacions que puguin motivar el propi estudi de confiança o canvi
de condicions d'explotació, tant per optimitzar les freqüències i els abasts
de les inspeccions periòdiques per incrementar-les o disminuir-les. Aquest
informe s'haurà d'emetre sempre que es produeixi un motiu que justifiqui
un canvi al Pla de manteniment preventiu i amb anterioritat a la data de la
implantació.
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Informes específics. Se sol·licita expressament per algun tipus
d'esdeveniment excepcional, com ara incidències repetitives, incidències

ginés en una incidència amb persones que presentin algun
tipus de lesió, s'haurà de lliurar en un termini no superior a 24 hores.
S'admetrà un avenç dels informes requerits mitjançant la utilització de fax,
correu electrònic, etc. Per al lliurament de l'informe en document original,
degudament signat i segellat, es respectaran els terminis esmentats
anteriorment.
ides
directament per FGC.
L'Adjudicatari disposarà d'un termini de 9 dies per validar els resultats dels
indicadors de servei calculats per FGC referents al període ja tancat.
Anualment, es redactarà un informe de seguiment i compliment dels objectius
definits a l'informe RAM del projecte d'implantació de la xarxa TETRA a FGC.
Aquest informe RAM el proporcionarà FGC a l'Adjudicatari al començament del
servei.

7.6

REUNIONS

FGC participarà activament, a través dels responsables que designi, en el
seguiment i el control de l'activitat de manteniment. Amb aquesta finalitat,
s'establiran:

Reunions amb periodicitat mensual per conèixer el grau d'avenç de les
activitats que cal realitzar, segons la planificació establerta i les
necessitats de l'explotació de les instal·lacions. En aquestes reunions,
i les solucions que cal adoptar. S'aixecarà acta de totes les reunions.
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8 INDICADORS DE SERVEI
La qualitat del servei de Manteniment quedarà determinada mitjançant els
indicadors definits a continuació, la consecució i els resultats dels quals han de
coincidir amb els que FGC estableixi per a aquestes instal·lacions, segons el seu
Pla de consecució d'objectius previst.
Es defineixen diferents objectius i nivells de servei per als diferents equips o
instal·lacions.
Per tal d'establir una mètrica que permeti avaluar i analitzar la qualitat del
manteniment realitzat, s'estableixen els indicadors següents, amb independència
que en el futur es puguin ampliar i/o modificar:

8.1

TEMPS DE RESPOSTA SOBRE ACCIONS CORRECTIVES

Es defineix «Temps de resposta» (tresp) com la mitjana dels temps en hores
transcorreguts entre la notificació de la sol·licitud de treball i la primera
intervenció de la sol·licitud de treball correctiu efectuada.
S'estableix que aquest paràmetre es calcula per al conjunt d'equips/instal·lacions
homogènies contemplant períodes naturals d'un mes.
Es consideren per calcular totes les sol·licituds de treball amb independència del
seu caràcter, a excepció del manteniment preventiu, ja que els valors de
referència establerts així ho preveuen.

tresp =

temps de resposta d'una sol·licitud de treball correctiu

núm. stct = comunicacions de sol·licituds de treball correctiu
8.2

TEMPS DE RESOLUCIÓ SOBRE ACCIONS CORRECTIVES

«Temps de resolució» (tresol) es defineix com la mitjana dels períodes en hores
transcorreguts des de la notificació de la sol·licitud de treball fins a la terminació
total dels treballs i la posada en servei de la instal·lació.
28

S'estableix que aquest indicador es calcula per al conjunt d'equips/instal·lacions
homogènies objecte del Contracte contemplant períodes naturals d'un mes.

tresol =

temps de resolució d'una sol·licitud de treball correctiu

núm. stct = sol·licituds de treball correctiu acabades
Els temps de resposta estaran condicionats per:
L'accessibilitat als recintes o trams de línia necessaris per a la resolució
de les incidències.
Disposició a tallers dels trens que cal reparar.

8.3

FIABILITAT TÈCNICA

Per calcular aquest indicador, es consideraran com a horari de servei les 24
hores diàries.
«Fiabilitat tècnica» (FT) es defineix com la taxa mitjana de temps entre
incidències (fallades) mesurada en hores (MFGCF). Aquests valors es calcularan
per al conjunt d'equips/instal·lacions homogènies objecte del contracte per
trimestres.

On:

tr =

temps requerit (horari de servei) de funcionament en hores

tpmc =

temps de parada per al manteniment correctiu amb origen
en incidències en hores*
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núm. stct = sol·licituds de treball de manteniment correctiu amb origen
en incidències acabades*
* Excepte els actes vandàlics o els accidents amb origen aliè a
l'equip/la instal·lació.

Els temps de parada per manteniment correctiu amb origen en incidències
només es consideraran si es troben dins del temps requerit (hores de servei).

8.4

DISPONIBILITAT TÈCNICA

Per calcular aquest indicador, es consideraran com a horari de servei les 24
hores diàries.
Es defineix com a «Disponibilitat tècnica» (DT) d'un equip la relació existent entre
el temps operatiu i el temps requerit teòric de funcionament, expressat en tant
per cent. Aquest valor es calcularà per al conjunt d'equips/instal·lacions
homogènies objecte del Contracte contemplant períodes naturals d'un mes.

t o= temps d'operació en hores
tr =

temps requerit (horari de servei) de funcionament en hores

tpm = temps de parada per manteniment en hores*
* Excepte els actes vandàlics o els accidents amb origen aliè a l'equip/la
instal·lació.
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En els temps de parada per manteniment, es consideraran totes les sol·licituds
de treball correctives i preventives.

8.5

ÍNDEX D'INCIDÈNCIES REPETITIVES

Es defineix com a «Índex d'Incidències repetitives» (Iirep) definit com el nombre
total mensual d'incidències de símptomes anàlegs o de tipologia igual a una
anterior, que es repeteixen en un determinat equip en el termini de set (7) dies
naturals, dividit entre nombre total d'incidències.

irep =

incidència repetitiva*

núm. i =

incidències*
* Excepte els actes vandàlics o els accidents amb origen aliè a
l'equip/la instal·lació.

8.6

COMPLIMENT DEL PLA DE MANTENIMENT PREVENTIU

Es defineix com a «Compliment del pla de manteniment preventiu» (Cpmp) el
eracions programades en un període determinat.

op_real =

operacions mant. preventiu realitzades (període mes)

op_progr =

operacions mant. preventiu programades (període mes)
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9 VALORS D'INDICADORS DE SERVEI EXIGITS

9.1

INDICADORS OBJECTIU

Per tal de baremar la qualitat del servei de manteniment exigit per FGC, s'han
establert rangs de valoració.
S'han definit diferents valors objectiu d'acord amb els diferents índexs de fiabilitat
dels diferents equips/instal·lacions. Així, s'han proposat diferents valors objectius
per a:
Commutador (SCN i CeCoCo).
Estacions base.
Remotes.
Unitats mestres.
Sistema de supervisió (NMS).
Terminals de taula.
Cable radiant i antenes.
Terminals embarcats.
Antenes.
Els valors objectiu per als equips de sistemes de comunicació ferroviària són els
següents:

Commutador

Estacions
base

Remotes

Unitats
mestres

Sistema de
supervisió

Llocs

Terminals de
taula

Cable radiant
i antenes

Terminals
embarcats

Tresp (h)

T resp 2

T resp 2

T resp 2

T resp 2

T resp 2

T resp 2

T resp 2

T resp 2

T resp 2

Tresol (h)

T resol 4

T resol 4

T resol 4

T resol 4

T resol 4

T resol 4

T resol 4

T resol 4

T resol 4

DT (%)

DT

FT (h)
Iirep (%)
Cpmp
(%)

Iirep
Cpmp
%

99,95 % DT

99,95 % DT

98,50 % DT

98,50 % DT

99,95 % DT

99,00 % DT

99,00 % DT

99,00 % DT

90,00 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1%
100

Iirep
Cpmp
%

1%
100

Iirep
Cpmp
100 %

1%

Iirep
Cpmp
100 %

1%

Iirep
Cpmp
%

1%
100

Iirep
Cpmp
100 %

1%

Iirep

1%

Iirep

Cpmp
%

00

Cpmp
100 %

1%

Iirep
Cpmp
100 %

Taula 3
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1%

(*) Nota 1. Els valors objectiu DT i FT inclosos a la Taula 3 corresponen a valors
objectiu unitaris d'un únic element. El valor objectiu de cada instal·lació d'un tram
s'haurà de calcular tenint en compte el nombre d'elements existents a cadascun.
Les dades presentades en aquesta taula són provisionals i donen un marge de
sis mesos per analitzar l'històric comprès entre la data d'inici del contracte i els
sis mesos següents, per ajustar en funció d'aquest històric els valors mostrats a
la taula següent. FGC i el Mantenidor consensuaran en una reunió conjunta els
valors definitius.

haurà proporcionat a FGC al llarg del mes.

informàtic.
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10 PRESENTACIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA

Els licitadors hauran de presentar les ofertes tècniques ajustant-se a les
informació sol·licitada d'acord amb els apartats que s'indiquen a continuació no
es tindran en compte.
Totes les ofertes tècniques hauran d'incloure els capítols següents:
1.
2.
3.
4.

Organització del servei.
Metodologia i procediments.
Planificació del manteniment preventiu.
Proposta de millores.

10.1 ORGANITZACIÓ DEL SERVEI
i la seva organització.
Alhora, aquest capítol es desglossa en els apartats següents:
Organigrama
Es descriurà l'organigrama de l'equip de treball que es dedicarà a prestar el
servei, identificant perfectament:
o Posicions i tipus de rol (directiu, tècnic, administratiu, etc.).
o Descripció de funcions.
o Dedicació de cada posició al servei (percentatge).
Descripció de l'equip de treball
Es detallaran les competències i les qualificacions específiques de les persones
que componen l'equip de treball, i es proporcionarà la informació relativa a:
o
o Certificacions individuals. En els casos requerits, cal adjuntar
certificats de pilots homologats per FGC. Afegir les certificacions
que es considerin rellevants per al servei.
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Recursos materials i tècnics
Es detallaran tots els recursos materials i tècnics que es posaran a disposició per
prestar el servei. Aquesta relació haurà d'incloure:
o Característiques de les oficines centrals i de les oficines d'obra
(ubicació, superfície, vestuaris, etc.).
o Característiques dels magatzems dedicats al servei (ubicació,
superfície, organització, etc.).
o Vehicles dedicats al servei. Identificar característiques tècniques.
o Instruments i equips de camp (mesuradors, eines, ordinadors,
càmeres fotogràfiques, etc.). Identificar, en cada cas, la marca i el
model.
o Recursos d'oficina tècnica (estacions de treball, software,
impressores, plotters, etc.).

10.2 METODOLOGIA I PROCEDIMENTS
ndre i desenvolupar les tasques
corresponents als diferents àmbits de manteniment que s'inclouen al servei, tal
com estan descrits en aquest Plec.
Alhora, aquest capítol es desglossa en els apartats següents:
Manteniment preventiu.
Es descriuran, de la manera més sistemàtica i detallada possible, els
processos per desenvolupar les activitats dedicades a assolir els objectius
plantejats per dur a terme el manteniment preventiu de les instal·lacions
Aquesta descripció haurà d'incloure:
o Planificació de les tasques de manteniment preventiu. Detallar el
procés.
o Programació de les tasques de manteniment preventiu. Detallar el
procés.
o Relacions amb explotació. Detallar la coordinació amb els
desenvolupar les tasques de manteniment preventiu.
o Modificació del Pla de manteniment preventiu. Detallar el procés i
tots els aspectes que incideixen en les propostes de modificació.
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o Tècniques manteniment preventiu. Relacionar les tècniques de
manteniment preventiu que s'utilitzaran per dur a terme el
manteniment preventiu de les instal·lacions, amb el màxim detall
possible.
Manteniment correctiu
Es descriuran, de la manera més sistemàtica i detallada possible, els
processos per desenvolupar les activitats dedicades a assolir els objectius
plantejats per dur a terme el manteniment correctiu de les instal·lacions,
d'acord amb les especifi
Aquesta descripció haurà d'incloure:
o Activació dels equips de manteniment correctiu per atendre les
ordres de treball sol·licitades per FGC. Detallar procés, amb la
diferenciació entre correctiu immediat i correctiu diferit.
o Tasques de manteniment correctiu sobrevingudes durant la
realització del servei. Detallar procés per a les tasques de
manteniment correctiu no sol·licitat per FGC, amb la diferenciació
entre correctiu immediat i correctiu diferit.
o Relacions amb explotació. Detallar la coordinació amb els
desenvolupar les tasques de manteniment correctiu.
o
substituir un equip avariat d'un element objecte del servei.
o Tècniques de diagnosi. Relacionar les tècniques de diagnosi que
s'utilitzaran per dur a terme el manteniment correctiu de les
instal·lacions, amb el màxim detall possible.
o Disponibilitat per al manteniment correctiu. Es descriuran, de la
manera més sistemàtica i detallada possible, els processos per
garantir els objectius plantejats per dur a terme el manteniment
correctiu de les instal·lacions d'acord amb les especificacions
màxims establerts per a les diferents franges horàries:
a. Atenció a les Ordres de treball en horari laboral diürn.
Detallar procés, amb la diferenciació entre correctiu
immediat i correctiu diferit.
b. Atenció a les Ordres de treball en horari laboral nocturn.
Detallar procés per a correctiu immediat.
c. Atenció a les Ordres de treball en horari laboral nocturn.
Detallar procés per a correctiu immediat.
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d. En cas de presentar millores dels temps de resposta exigits,
cal explicitar la manera d'assolir aquestes millores.
Gestió del servei
La descripció de la Gestió del servei ha de complir amb l'abast descrit al
Plec. Específicament, cal incloure descripció de:
o Informes de gestió. Detallar el procés d'elaboració i de difusió dels
informes. Proposta de continguts.
o Gestió de recanvis. Detallar el procés de la gestió logística de
recanvis.
o Altres actuacions en aquest àmbit que es vulguin destacar. Ajustarse als requeriments del plec.

10.3 PLANIFICACIÓ DEL MANTENIMENT PREVENTIU
Ha de descriure les diferents gammes de tasques de manteniment preventiu que
cal realitzar sobre cadascun dels elements objecte del servei, així com la
periodicitat. Per a això, cal tenir en compte els requisits mínims definits a l'Annex
núm. 2 «Quadre d'operacions de Manteniment preventiu».
Per a la proposta del Pla de manteniment preventiu, cal tenir en compte les
característiques dels elements inclosos a l'Annex núm. 1 «Inventari de les
instal·lacions» i, per tant, les recomanacions dels fabricants de cada element,
per garantir en tot moment la seguretat, el funcionament de les instal·lacions i el
Alhora, aquest capítol es desglossa en els apartats següents:
Gammes de tasques de manteniment preventiu
Per a cada tipologia d'element, es presentaran els diferents tipus de
revisions periòdiques que cal dur a terme durant el període d'un any. Els
elements considerats a efectes d'aquest plec són:
o
o
o
o
o
o
o
o

Commutador.
Estacions base.
Remotes ampliadores de cobertura.
Unitats mestres.
Sistema de supervisió.
Terminals de taula.
Cable radiant.
37

o Antenes.
o Terminals embarcats.
o
o Torres de comunicacions i línies de vida.

de presentar tenint en compte les gammes indicades per a cada element
o conjunt d'elements a l'Annex núm. 2 «Quadre d'operacions de
Manteniment preventiu». El quadre inclòs a l'annex esmentat recull les
gammes i operacions obligatòries que cal desenvolupar; el licitador pot
ampliar el quadre a les gammes i operacions que també consideri
adequades.
La descripció de les gammes de manteniment preventiu haurà d'incloure:
o Relació de les tasques que cal realitzar a cada element per a cada
gamma. El quadre d'operacions es pot ampliar amb les operacions
que es considerin adequades.
o Justificació de cadascuna de les gammes de manteniment
proposades. Detallar la justificació, incloent-hi les gammes incloses
a l'Annex núm. 2 «Quadre d'operacions de manteniment
preventiu».
o Descripció detallada de les operacions que es considerin
imprescindibles.

Planificació temporal de les tasques de manteniment preventiu
Per a cada tipologia d'element, es presentarà la planificació temporal de
les diferents gammes de manteniment proposades que cal realitzar durant
el període d'un any, d'acord amb la periodicitat que es consideri adequada
per a cadascuna de les gammes.
La periodicitat de les diferents gammes de manteniment ha de garantir
que es respecten les freqüències mínimes establertes per a cada element
a l'Annex núm. 2 «Quadre d'operacions de manteniment preventiu».
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La descripció de la planificació temporal de les tasques de manteniment
preventiu haurà d'incloure:
o Periodicitat de les gammes de manteniment que cal realitzar a cada
element. No
mínimes establertes per a cada element a l'Annex núm. 2 «Quadre
d'operacions de manteniment preventiu».
o Justificació de la periodicitat proposada per a cadascuna de les
gammes de manteniment. Detallar la justificació de totes les
gammes, incloent-hi les gammes descrites a l'Annex núm. 2
«Quadre d'operacions de manteniment preventiu».
10.4 PROPOSTA DE MILLORES
Inclourà totes les millores sobre el desenvolupament del servei que resultin en
una major eficiència d'aquest, ja sigui en aspectes metodològics, organitzatius,
obtenció de millors nivells de servei, disponibilitat d'informació, etc.
La inclusió de les millores ofertes no es considerarà en cap cas com una variació
del servei tal com queda definit en aquest plec i, per tant, no han de suposar la
limitació de l'abast del servei de manteniment requerit.
Així mateix, cal entendre que la inclusió de les millores queda inclosa a l'oferta
corresponents a les propostes de les millores esmentades.
La presentació de les millores proposades ha de presentar el següent format:

Proposta de millora núm. #
Descripció de la proposta. Detallar la proposta en tots els aspectes (tècnics,
organitzatius, etc.)
Implicació a l'organització del servei. Detallar aquells aspectes que poden
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11 CONFIDENCIALITAT
L'empresa adjudicatària haurà de lliurar a FGC un document signat per cada
ni fer ús propi o a favor de tercers d'allò que, pel seu lloc de treball, pugui conèixer
sobre la xarxa objecte d'aquest contracte, tant sobre el contingut de les
comunicacions que hi circulin com de les característiques de l'equipament i la
l'incompliment que s'ha exposat anteriorment li podria suposar importants
responsabilitats penals.
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ANNEXOS
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ANNEX 1. INVENTARI DE LES INSTAL·LACIONS

BV

LA

Neo

Total

Ampliador de cobertura
DH336F Ampliador de cancel·lació d'eco
410-430 MHz 220 Vac

1

1

RITv2-SDR 410-430 MHz

6

6

728888 omni 406-430 MHz 7 dBi

2

2

739504 panell 380-430 MHz 8,5 dBi
115 º

1

1

6

19

25

80010252 panell 380-500 MHz 11,5 dBi 9
68 º

18

27

Antena Kathrein

741516 Xpol 380-500 MHz 14,5 dBi 65 º

Antena Lambda
BY70-10G yagui 375-512 MHz 10 dBd

1

11

12

BY70-12G yagui 375-512 MHz 12 dBd

6

25

31

BY70-5G yagui 375-512 MHz 5 dBd

3

8

11

1

1

Antena Tagra
CVX-425
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CeCoCo
Sistema CeCoCo

1

0

1

2

1

0

1

2

1

0

1

2

7

14

5

4

2

11

1

0

1

2

114

128

242

5

11

16

17

30+2
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Client NMS
Client NMS
Commutador TETRA
SCN.
Estació base 2 portadors
ESTACIÓ BASE SBS

21

Sistema supervisió
Sistema de supervisió SNMP
Terminal RTP-300
RTP-300
Unitat mestra
RIT-OMR 410-430MHz
Unitat remota
RIT-OSR 410-430MHz
Radioenllaç NEC
NEC ipaso200

2

1

3

Cable radiant
Cable radiant 1-1//4 "

30417

22162

52669
43

Portàtils
Terminals portàtils a tècnics i operaris

337

Terminals fixos
DT-140

3

2

1

20

21

1

20

21

Switchos ME3400E

7

14

21

Switchos C3650

5

ASR920

1

Línies de vida

1

6

Equipament de xarxa de supervisió

Switchos 2960

5
1

2

1

1
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A) Gammes obligatòries de Manteniment preventiu

II)

Quadre de Periodicitat mínima de les gammes obligatòries

Quadre d'operacions de Manteniment preventiu - Periodicitat mínima
Elements

Estacions base - SBS

Ampliadors de cobertura
Unitats remotes
Ampliadors de cobertura
Unitats mestres

Tasca
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

NODE CENTRAL - SCN

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Anual

Mesura de les potències de sortida.
Mesura de potència del sistema de transmissió.
Mesura de la modulació, constel·lació dels transmissors.
Mesura del desviament en freqüència dels transmissors.
Procediments de comunicació.
Mesura del
Mesura del nivell de potència de sortida.
Procediments de comunicació.
Mesura del sistema
Inspecció de:
Incidències en temps real.
Incidències a l'històric.
Arquitectura de xarxa.
Flotes, grups i terminals.
Revisió de:
Versions de software.
Sincronització de rellotges.
Test de xarxa de transport: test-req 10000 a una BSR de cada zona, potència de sortida dels enllaços, potència
rebuda dels enllaços i alarmes produïdes a cadascun dels elements.
Proves de firewall, connexió des del client NMS a Nebula.
Proves de comunicació efectuant tots els tipus de trucada habilitats al sistema.
Proves de dades.
Proves del sistema de control del commutador.
Proves funcionals.
Proves de gestió.
Proves de comunicació amb unitats de despatx.
Comprovacions de xarxa ethernet i adreçament IP.
Verificació de comunicació amb sistemes perifèrics.
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o
o

Identificació i software d'elements.
Verificació d'elements de software, opcions i accessoris de comunicació amb sistemes perifèrics.
Mòdul d'administració web.

o
CECOCO
o
o

Canal principal.
Canal secundari.
Microauricular.
Mute operari.
Verificació de les comunicacions.

Gateway.

Terminals de taula
Cable radiant

Terminals embarcats
Equips portàtils (walkies)
E

Registre de la mesura de cobertura a tot el

Certificació anual de les línies de vida
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o
o
o
o
o
o
o

Mesura de potència als punts d'inserció.
Proves de comunicació al túnel.
Inspecció visual.
Mesura d'adaptació del sistema radiant connectat al terminal
Comprovació de l'estat del terminal, perifèrics i la instal·lació.
Procediments de comunicació.
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