PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LA MAQUINÀRIA I EL SISTEMA RFID A
LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS
EXPEDIENT SEC 09-2019/SISTEMA RFID BIBLIOTEQUES
1. OBJECTE
El present contracte té per objecte l’adquisició i instal·lació de la maquinària i el sistema
RFID, destinat a les Biblioteques Josep Soler Vidal (BJSV) i Marian Colomé (BMC) de
l’Ajuntament de Gavà.
Aquest subministrament es divideix en 2 lots:
LOT 1. MAQUINÀRIA SISTEMA RFID
-

3 màquines d’autoservei de sobretaula (2 BSJV i 1 BMC)
8 estacions de treball (6 BJSV i 2 BMC)
3 arcs anti-furts (2 arcs contigus a la BJSV i 1 arc a la BMC)
2 impressores d’incidències o sistema alternatiu d’avisos

LOT 2. ETIQUETES RFID
Any 2019
1. Subministrament de 80.000 etiquetes de 50mmx50/53mm
2. Subministrament de 4.000 etiquetes CD/DVD, que inclogui etiquetes de 40mm i de
116mm en funció de la necessitat
Anys 2020-2021-2022
Previsió d’una demanda anual de:
3. Subministrament de 4.000 etiquetes de 50mmx50/53mm
1. Subministrament de 500 etiquetes CD/DVD, que inclogui etiquetes de 40mm i de 116mm
en funció de la necessitat

2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER
El subministrament d’aquest maquinari, programari i etiquetes és necessària per a la
implantació del nou servei d’autopréstec amb tecnologia de radiofreqüència a les
biblioteques de Gavà amb l’objectiu de millorar el servei als ciutadans.
Els guanys de l’ús de la tecnologia RFID són múltiples: lectures de documents més ràpides i
precises, més autonomia i privacitat per a l’usuari perquè li facilita l’autoservei de préstec,
control de seguretat més fiable, més rapidesa en l’inventari del fons. Però el més important
és l’alleugeriment de les càrregues de treball del personal. El fet d’alliberar-lo de tasques
mecàniques permet que faci tasques que generin valor afegit (clubs de lectura, prescripció
literària, formació d’usuaris, etc.) i repensar l’organització dels serveis.
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3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT
LOT 1. MAQUINÀRIA SISTEMA RFID
Requisits tècnics generals
Els equips i programaris de gestió han d’acomplir els següents estàndards i protocols: ISO
18000-3, ISO 28560, ISO 15693, SIP2 i NCIP.
Tanmateix, han de poder interactuar perfectament amb el sistema integrat de gestió
bibliotecari de la Diputació de Barcelona: Sierra d’-Innovative Interfaces INC.
Caldrà configurar els equips per tal d’assegurar el correcte funcionament de tots els equips i
materials instal·lats i subministrats.
També caldrà formar el personal en l’ús dels equips i programari incloent les incidències més
habituals que puguin tenir lloc.
Tots els equips han d’acomplir la normativa CE.
L’oferta ha d’incloure el transport i la instal·lació a les dependències de la Biblioteca Josep
Soler Vidal i la Biblioteca Marian Colomé de Gavà.
Tots els equips han de tenir una garantia mínima de 2 anys.
Màquines d’autoservei
Els equips han d’acomplir els protocols de comunicació SIP2 i NCIP.
Les màquines han de disposar de pantalla tàctil. La mida mínima requerida de la pantalla és
de 22 polsades.
El sistema ha de permetre el préstec, renovació i devolució.
Les màquines han d’estar equipades amb lectors RFID i de codis de barres. Per a la lectura
de les etiquetes RFID:
Unitat lectora d’etiquetes RFID HF ISO 15693, ISO 18000-3
- El sistema ha de permetre la lectura múltiple com a mínim de cinc documents de
manera simultània
Per a la lectura dels codis de barres:
-

Unitat lectora que permeti llegir els codis de barres del carnet d’usuari de la XBM i
que permeti llegir els codis de barres de les pantalles dels dispositius mòbils que
s’hagin generat amb l’app bibliotequesXBM.

Han de fer la gestió antifurts RFID en el moment del préstec i de la devolució.
Han d’operar mode offline garantint que no es produeixen pèrdues de dades i que
ulteriorment puguin bolcar-se les dades a Sierra.
Han de tenir interfície multilingüe (com a mínim català, castellà i anglès) i l’usuari ha de poder
escollir la que sigui de la seva preferència.

2

Els missatges que es mostren als usuaris han de poder personalitzar-se. Han de generar
informes d’ús.
El sistema no farà préstec quan existeixi alguna penalització a l’usuari o bé qualsevol estat
del document que impliqui que no es prestable. En aquest cas, apareixerà un missatge
perquè s’adreci al taulell.
El sistema permetrà la devolució de documents vençuts, reservats i procedents d’altres
biblioteques enviant un avís virtual al sistema. El personal de la biblioteca haurà de poder
optar a la impressió o no d’aquest avís.
Per tal de garantir la durabilitat i resistència, els components de tancament de les màquines
seran metàl·lics, en cap cas podran ser de fusta o altres materials com el DM.
Han d’adaptar-se a l’arquitectura de l’edifici i oferir el model de sobretaula.
Impressora d’incidències o sistema alternatiu d’avisos
Si els avisos que emet la màquina d’autoservei quan hi ha una incidència es produeixen a
través d’un paper, caldrà subministrar una impressora o bé comptar amb un sistema que en
permeti la impressió a les impressores ja disponibles als equipaments. Si l’aplicació de gestió
d’incidències ja està inclosa a l’aplicació de la màquina d’autopréstec i es pot gestionar
directament via pantalla tàctil, la impressió serà opcional a criteri del personal bibliotecari i
mitjançant les pròpies impressores ja existents a l’equipament.
Equips RFID per a la gestió de circulació i la consulta del personal bibliotecari
Les estacions de treball han de permetre realitzar les transaccions de préstec renovació i
devolució, així com la gravació d’etiquetes RFID.
S’han de poder inicialitzar etiquetes RFID a partir de codis de barres seguint el estàndards
ISO 28560-3, AFI07.
Han de permetre desactivar i reactivar el sistema antirobatori integrat en les etiquetes.
Els programaris s’han de poder minimitzar en pantalla, permeten treballar simultàniament
amb el programa de gestió bibliotecària.
Han d’acomplir els estàndards ISO15693, ISO 18000-3 i ISO28560.
El programari de gravació i/o de transaccions de circulació ha de ser compatible amb la
infraestructura informàtica de la biblioteca i la configuració dels ordinadors de treball. La
Diputació de Barcelona proporcionarà la informació sobre la infraestructura i sobre la
configuració a l’empresa adjudicatària a petició de l’ajuntament.
Les estacions de treball han de poder funcionar correctament als taulells de la biblioteca
siguin del material que siguin, inclòs el metàl·lic.
Totes les estacions de treball que s’instal·lin hauran de disposar de doble blindatge (double
shielded). Les mides orientatives d’aquestes estacions són de 340 mm x 240 mm x 10 mm.
Els programaris proporcionats s’han de poder executar en un entorn d’escriptori virtual. En
concret a la Xarxa de Biblioteques s’utilitza tecnologia Citrix amb VMware.

3

Arcs de seguretat
Arcs de seguretat RFID amb una amplada mínima de 90 cm. Han de detectar des del terra
fins a una alçada mínima de 2 metres.
Ha d’acomplir els estàndards ISO 15693 ISO 18000-3 i treballar a una freqüència de 13,56
Mhz.
Han de detectar els documents que no hagin estat desactivats en el préstec i corresponent
emissió d’alarma acústica.
Els arcs han de seguir operant encara que el sistema integrat de gestió bibliotecària pateixi
una incidència.
Els arcs han d’estar equipats amb sistema compta persones bidireccional. Han de poder
generar informes d’ús d’entrades i sortides per franja horària i per arc.
Els arcs han de disposar d’un sistema d’alimentació ininterrompuda o SAI propi.
Altres obligacions
Formació
L’empresa adjudicatària s’encarregarà de la formació per al correcte funcionament de les
màquines per part del personal, facilitant també tota la documentació necessària.
Addicionalment haurà de donar formació als tècnics que proporcionen el suport de primer
nivell, així com una llista de comprovacions i incidències que es poden resoldre a la primera
trucada de l’usuari.
Aquesta formació, referida a l’objecte del contracte, es durà a terme durant el primer any
d’implementació i funcionament a la biblioteca del servei d’autopréstec.
Caldrà formar al personal en el xipatge i entrada de documents al sistema, i en el
funcionament de les màquines d’autopréstec, previ a la posada en marxa (a partir de l’acta
de recepció del subministrament d’etiquetes i equipaments).
Suport
L’empresa adjudicatària oferirà el nivell de servei de manteniment: suport telefònic, remot o
assistència in situ en cas que la incidència no es pugui resoldre telefònicament, temps de
resposta, etc.
Aquest suport es refereix a un segon nivell, és a dir a consultes, incidències i peticions que
no han pogut ser resoltes pels tècnics de primer nivell de la XB.
Aquest suport es farà durant el període de garantia del subministrament.
Manteniment
L’empresa informarà, abans de la recepció del subministrament, del seu pla de manteniment:
visites periòdiques de control, actuació en cas d’incidències, actualització de programaris,
etc.
Aquest pla de manteniment serà vigent durant el període de garantia del subministrament
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LOT 2. ETIQUETES RFID
Etiquetes per a llibres:
Etiquetes passives RFID de 13,56 Mhz. per a llibres. Han de ser de format reduït (50x53
mm), autoadhesives, imprimibles i que es puguin reescriure si així es desitja. La codificació
de l'etiqueta RFID ha de seguir el model de dades de l’estàndard ISO 28560-3. Han de tenir
una capacitat mínima de 1024 bytes, una garantia mínima de 10 anys i ser compatibles amb
mobiliari metàl·lic.
Han d'acomplir l'estàndard AFI07 de seguretat.
Etiquetes per a CD/DVD:
Etiquetes passives RFID de 40mm i de 116 mm de diàmetre, en proporció en funció de la
necessitat del fons.
Han de ser autoadhesives, imprimibles i que es puguin reescriure si així es desitja.
La codificació de l'etiqueta RFID ha de seguir el model de dades de l’estàndard ISO 28560-3.
Han de tenir una capacitat mínima de 1024 bytes, una garantia mínima de 10 anys i ser
compatibles amb mobiliari metàl·lic.
Han d'acomplir l'estàndard AFI07 de seguretat.
La codificació de l’etiqueta RFID ha de seguir el model de dades de l’estàndard ISO 28560-3.
Els camps i les dades concretes que es codificaran a l’etiqueta seran només aquests:
ISO 28560-3
ID Data Element

Nom del camp

Valors a incloure

1
4

Primary item identifier
Set information

Codi de barres de l'exemplar
01 (ha d’estar informat per defecte pel sistema)

23

Alternative owner institution

XBM (només ha de constar aquest text i ha d’estar
informat per defecte pel sistema) (no cal 03hex)

3. TERMINIS DE LLIURAMENT
LOT 1. MAQUINÀRIA SISTEMA RFID
S’haurà d’establir el Pla de treball amb la persona responsable del contracte.
La previsió és que la maquinària haurà d’estar lliurada i posada en marxa en el termini de 6
mesos des de la formalització del contracte.
LOT 2. ETIQUETES RFID
Les etiquetes hauran de lliurar-se de la següent manera:
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2019



50% en termini de 7 dies de de la formalització del contracte
50% restant en el termini màxim d’un mes des de la formalització del contracte.

2020-2021-2022
Prèvia petició de la responsable del contracte.
Les etiquetes s’hauran de lliurar en el termini de 15 dies des l’emissió de la comanda.
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