PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT AMB SERVEI DE
MANTENIMENT D’UNA MÀQUINA AUTOLIQUIDADORA PER L’EMPRESA MUNICIPAL DE
TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA , S.A

1. Objecte del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPT)
El present Plec té per objecte descriure els treballs i enumerar les tasques, definir les condicions
i criteris tècnics que han de servir-ne de base, i concretar els documents i treballs que ha de
realitzar l’equip adjudicatari.
2. Objecte del contracte
L’objecte de la present licitació és la realització del subministrament, amb el servei de
manteniment durant la seva vida útil, d’una màquina d’autoliquidació dedicada a les
recaptacions diàries del servei de transport urbà de viatgers de la ciutat de Tarragona.
Es considera que la vida útil de la màquina serà de 10 anys.

3. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
L’EMT presta el servei de bus urbà de Tarragona cada dia de l’any amb un àmplia forquilla
horària. El servei s’articula en 16 línies ordinàries que poden ser complementades per d’altres
en funció de necessitats derivades de l’estacionalitat o de la franja horària a atendre.
Per prestar aquest servei, l’EMT compta amb prop de 150 agents únics (conductors), cadascun
dels quals és responsable de recollir i dipositar en lloc segur la recaptació de l’efectiu provinent
de la venda de títols de transport a bord dels vehicles de l’EMT.
A tal efecte, a les cotxeres de l’EMT es disposa d’una màquina d’autoliquidació en la qual els
agents únics hauran de dipositar , en finalitzar el seu servei o la seva jornada, la recaptació de
monedes i bitllets en efectiu efectuada.
Es dona la circumstància que la màquina d’autoliquidació utilitzada en l’actualitat ha superat
amb escreix la seva vida útil.
Per tot això, és necessari contractar el subministrament d’una nova màquina d’autoliquidació
per les cotxeres de l’EMT destinada al dipòsit de monedes i bitllets provinents de les
recaptacions diàries del servei de transport urbà de viatgers de la ciutat de Tarragona.

4. Característiques tècniques de la màquina.
La màquina a subministrar ha de permetre el seu autoservei per la completa automatització del
dipòsit de monedes i bitllets provinents de les recaptacions diàries del servei de transport urbà
de viatgers de la ciutat de Tarragona.
La màquina a subministrar ha d’anar acompanyada del software necessari per optimitzar la
gestió, el control, la liquidació i la posterior supervisió i quadri dels ingressos d’efectiu realitzats
en modalitat d’autoservei.
Les característiques tècniques i prestacions de la màquina a subministrar hauran de ser com a
mínim les següents:
-

-

Disseny orientat a l’autoliquidació de serveis de transport públic.
Permetre la liquidació mitjana de 125 liquidacions diàries.
Lector de codi de barres, o d’altres sistemes de lectura digital equivalents) per identificar
inequívocament a l’usuari i l’import total a liquidar, també podrà
Accés frontal per l’accés a la interfície de servei i per la introducció de l’efectiu (monedes
i bitllets).
Acceptació de totes les monedes homologades pel banc central europeu.
Acceptació de tots els bitllets homologats pel banc central europeu.
Acceptació mínima de 800 monedes per minut.
Acceptació mínima de 25 bitllets per minut (ha de poder acceptar bitllets un a un).
Sensor de validació de monedes aprovat per ETSC.
Capacitat de rebuig de bitllets i monedes falses d’acord normativa emesa per
l’Organisme Europeu Antifrau o entitat equivalent i com a mínim amb el Reglament (CE)
nº 1338/2001 del Consell, de 28 de juny de 2001, i per això es defineixen les mesures
necessàries per a la protecció de l’euro contra la falsificació.
Retorn d’excedent d’efectiu.
Emmagatzemar l’efectiu en caixa forta segura amb obertura per darrere.
Disposar d’una caixa intermèdia de monedes i bitllets per poder retornar la devolució
en cas d’interrupció de l’operació de liquidació o per error de l’usuari.
Emmagatzematge mínim, amb bosses, de 2.000 bitllets.
Emmagatzematge mínim, amb bosses, sistema MBS (Multi Baf System) de 15.000
monedes.
Sistema de neteja de moneda.
Sistema operatiu Windows 7 o superior.
Impressora tèrmica per confecció dels rebuts de la liquidació de 80 mm.

La màquina haurà d’anar acompanyada dels corresponents manuals d’usuari i tècnics.

La maquina haurà de ser lliurada i instal·lada a l’espai destinat a tal efecte a les cotxeres d’EMT,
ubicades al Polígon Industrial del Francolí, parcel·la 23 de Tarragona.
5. Característiques tècniques del software de la màquina.
La màquina a subministrar ha d’anar acompanyada del software necessari per optimitzar la
gestió, el control, la liquidació i la posterior supervisió i quadri dels ingressos d’efectiu realitzats
en modalitat d’autoservei.
A continuació definim les característiques tècniques d’aquest software:
- Disseny orientat a l’autoliquidació de serveis de transport públic
- Disposar de diferents perfils d’usuari amb diferents operatives autoritzades.
- Gestió d’usuaris i contrasenyes.
- Capacitat per traçar la liquidació de cada usuari.
- Permetre la cancel·lació de les operacions per ordre d’antiguitat.
- No permetre codis repetits dins de la mateixa transacció.
- Realitzar la suma dels imports i informar de la quantitat total a dipositar.
- Cancel·lar amb l’efectiu dipositat les liquidacions per ordre d’antiguitat.
- Generar i exportar el resultat de les liquidacions en un fitxer de sortida en format CSV
diari.
- Capacitat per Imprimir diferents tipus d’informes com ara: resum de liquidacions per
dia, per usuari, etc...
- Capacitat per exportació automàtica de dades a diferents formats pel quadre de les
liquidacions amb el software dels sistemes de validació i venda embarcats d’EMT.
- Accés mitjançant la pantalla tàctil o remotament via internet amb usuari i contrasenya.
- Possibilitat de monitoratge de la màquina remotament amb informació en temps real.
- Avís d’alertes amb temps real a usuaris específics.
- Operativa específica per les companyies de gestió i transport de monedes i bitllets.
El software ha de permetre, mitjançant la lectura del codi de barres d’identificació de l’usuariliquidació, supervisar els imports a liquidar. L’operativa ha d’estar orientada a evitar l’error
humà, reduir el temps destinat al control i a la supervisió i a reduir la necessitat de generació
de registres físics en paper de les operacions realitzades.

6. Integració amb el Sistema d’Ajut a l’Explotació (SAE) de l’EMT
La màquina a subministrar i el seu software d’acompanyament han d’integrar-se al Sistema
d’Ajut a l’Explotació (SAE) de l’EMT mitjançant web services per:
-

Identificació de conductors.
Obtenció de liquidacions pendents del conductor.

-

Informar el SAE del resultat de la liquidació.
Informar el SAE de les retirades d’efectiu.
Permetre la reconciliació de liquidacions pendents en temps real i conèixer l’estat de
saldos dels conductors mitjançant web services.
Permetre el quadri de les quantitats enretirades amb els informes de la companyia de
gestió i transport de monedes i bitllets.

7. Termini d’entrega de la màquina i garantia.
Es fixa un termini d’entrega, trasllat, instal·lació i posada en funcionament de la màquina d’un
màxim de 2 mesos de la formalització del contracte.
El termini de garantia mínim serà de 2 anys, termini mínim legalment previst pels productes.
8. Servei de manteniment
La màquina a subministrar, haurà d’incloure el corresponent servei de manteniment durant la
seva vida útil, estimada en aquest plec en 10 anys.
Les característiques del manteniment són:
-

Llicències i manteniment del software.
Connexió remota.
Manteniment preventiu trimestral amb comprovació del funcionament correcte de tots
els elements.
Actualització de l’acceptació de totes les monedes homologades pel banc central
europeu.
Actualització de l’acceptació de tots els bitllets homologats pel banc central europeu.
Manteniment correctiu, que inclou:
• Atenció telefònica i assistència en remot en dies laborables de dilluns a divendres,
en menys de 4 hores.
• Atenció presencial, quan sigui necessària, en un màxim de 48 hores.
• Desplaçament i mà d’obra.
• Peces recanvi incloses, (no consumibles).
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