PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT I
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES DE CONTROL D'ACCÉS CORPORATIU A
DEPENDENCIES MUNICIPALS.

1.

OBJECTEDELCONTRACTE

L'objecte del present Plec de Condicions és la contractació del subministrament i instal'lació, amb
tots els elements necessaris, de sistemes de control d'accés a les sales técniques ubicades en els
edificis municipals.
El codi segons la classificació CPV corresponent és 50300000-8.

2.

AIVISIT DEL SERVEI.

El present plec de prescripcions és d'aplicació a totes les sales técniques que el

Servei

d'lnformática i TIC consideri necessari disposar d'un sistema de control d'accés.
Actualment, hi ha més de 90 ubicacions, totes dins el municipi de I'Hospitalet.

3.

CARACTERÍSUQUBSREQUERIDES.

Els licitadors hauran d'oferir sistemes de control d'accés amb les següents característiques:

e Els diferents sistemes que s'ofereixin han de poder ser gestionats des d'una única
plataforma (software).
o La plataforma ha de poder ser instal'lada en servidors virtualitats Windows.
o La plataforma ha de permetre la gestió dels diferents edificis d'una manera
descentra itzada, amb les seg üents característiq ues:
o Han de permetre crear grups d'usuaris, zones, horaris, programació d'horari
d'apertura / tancament.
o Ha de ser escalable i modular.
o Ha de permetre monitoritzar les portes en temps real i realitzar obertures remotes.
o Ha de tenir com a mínim els següent tipus d'apertura:
o Normal.
o Pas lliure.
o Apertura automática.
o Pas lliure amb bloqueig.
o Ha de tenir un sistema que permeti l'apertura de portes en cas de fallo en el sistema
I

eléctric, inclús en el cas que el dispositiu disposi de piles

.

aquestes també estiguin

esgotades.
Han d'oferir un sistema d'accés autónom amb les següents característiques:

o
o
o

o

Alimentació amb piles.
30.000 apertures amb un únic conjunt de piles.
Nombre de grup d'usuaris il'limitat.
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S'han de poder instal'lar en portes de vidre.
Han de poder oferir sistemes de control sense fils amb les següents característiques:
Comunicació wireless a 2,4 Ghz, basat a I'estándard IEEE 802.15.4'

o

o

4.

o
o
o
o

Encriptat mitjangant algoritmes AES de 128 bits.
El sistema wireless s'ha de poder gestionar a través del software

Els panys ha de continuar funcionant en modoúoffline, inclús després d'una

caiguda de la xaxa.
Comunicació online en temps real.
Han de poder oferir sistemes murals, amb les característiques:

o
o

Amb Tecnologíes lD: i-Button, DESfire, DESfire EV1, Mifare, Mifareplus, Mifare
Ultralight C, Inside Picopass, Legic Advant, HID iCtass@, SKIDATA e i-Button
compatible amb la tecnologia NFC (Near Field communication), que permet als
teléfons que incorporin aquesta tecnologia, ser utilitzats com a claus electróniques
a les portes que estiguin equipades icontrolades pel sistema.
Totes les comunicaciones entre la clau electrónica (targeta, teléfon...) i el lector
muralestiguin encriptades i 100% segures.
LED de color dual per indicar autorització d'accés.
LED de color per indicar actualizació del sistema.

o
o
o
o
o

Marco antivandálic.
Que és pugui combinar amb teclado de código plN personal per la
verificació de I'usuari.
Compatible amb les caixes eléctriques estándards.
lntegrable per el seu us amb tercers sistemes, com control de
preséncia.

CONDICIONS DEL SERVEI

L'Ajuntament de l'Hospitalet no está obligat a esgotat el pressupost.

L'adjudicatari haurá, un cop signat el contracte, llicenciar el programa de gestió del sistema de

control d'accés a nom de l'Ajuntament de l'Hospitalet.

L'Ajuntament, en funció de les seves necessitats, durant el període d'execució sol.licitará la
instal'lació de controls d'accés a les sales técniques dels diferents edificis municipals, d'acord amb
la proposta técnica elaborada per la empresa que sigui adjudicatária i fins a esgotar el pressupost.

L'empresa adjudicatária haurá

de gestionar els permisos d'accés a les instal.lacions

de

l'Ajuntament de les persones concretes que han de poder accedir in-situ, amb una anticipació de
temps suficient per facilitar la gestió als serveis de seguretat de I'Ajuntament i sempre segons les
normatives de seguretat vigents. La gestió dels permisos d'accés es fará via els responsables del
servei d'informática.

Llempresa adjudicatária haurá de mantenir permanentment informats als responsables del servei
d'informática del nom del seu personal que presta servei a l'Ajuntament i comunicar-los els canvis,
substitucions, noves incorporacions, etc., que es puguin produir.

5.

PRESENTACIÓ D'OFERTES.

Les empreses licitadores hauran de presentar oferta unitária de:

¡
¡
.
.
.
.

Sistema autónom de controld'accés.
Sistema muralamb connexió alsistema central de gestió.

Sistemamuralautónom.
Cost unitaritargeta de proximitat.
Software de gestió del sistema. Haurá d'indicar el preu de la versió básica que és la que es
tindrá en compte a efectes de valoració. Addicionalment, els licitadors hauran de presentar el
cost de les diferents opcions que es puguin afegir a la versió básica.
Equip auxiliar per accés en cas de fallida dels sistema eléctric.

Tots els preus han de contemplar la má d'obra, desplagament, instal.lació i altres despeses
necessáries per a la instal.lació.

Els licitddors que no presentin ofertá de cadascú dels sistemes iequerits seran descartats.

6.

IMPORT ECONOMIC.

Per a aquests serveis, l'Ajuntament de I'Hospitalet preveu adquirir material per un import máxim de
18.000 €. Sense lVA.

7.

CRITERIS DE VALORACIÓ D'OFERTES.

Sobre un totalde 100 punts
Criteris no automátics 40 punts : Valoració TÉCNICA, en la que es tindran en compte els següents
aspectes,
Memória técnica: 40 punts.

Es valorará el detall dels sistemes de control d'accés disponibles, així com el servei técnic postventa disponible.

Les ofertes que no.es valorin per sobre dels 25 punts sobre 40, no es tindran.en consideració per
la valoració ECONOMICA.
Criteris automátics, 60 punts: Valoració ECONÓMICA, en la que participaran aquelles ofertes que
tinguin nota superior o igual a25 en la fase anterior.

Preu de l'oferta més económica

x60

Puntuació=
Preu de l'oferta a puntuar

Vist-i-plau

Miquel A. Garcia Quintana
Cap del Centre d'Atenció als Usuaris

L'Hospitalet de Llobregat, 27 d'octubre de 2017

lsabel Escorza Fernández
Cap del Serveid'lnformática iTlC

