PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE VEU I DADES DE LA SOCIETAT
MERCANTIL CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA.

EXPEDIENT NÚM. 2006OB10

1. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
1.1. OBJECTE
L’objecte d’aquesta concurrència és la contractació, per part de la CCMA,SA. del servei
d’instal·lació i manteniment de la infraestructura passiva de veu i dades. Compren:
-

El manteniment i noves instal·lacions del centre de producció de Sant Joan
Despí, així com de les actuacions que puguin sorgir a altres centres de la
CCMA. En aquestes moments, aquests altres centres on CCMA hi té
instal·lacions com poden ser: Catalunya Ràdio (Barcelona), Estudi de
l’Hospitalet (polígon Pedrosa), edifici Il·lumina (Esplugues de Llobregat) i a
les delegacions de la Corporació a Tarragona, Lleida, Girona, la Vall d’Aran
i Madrid, Palau de la Generalitat, Parlament o el congrés de diputats.

-

També inclou la realització d’instal·lacions efímeres necessàries per la
producció de programes.

1.2. TIPOLOGIA I MAGNITUD DE LES INSTAL·LACIONS A MANTENIR
A. Xarxa ofimàtica
El volum de la xarxa de la CCMA, SA. a mantenir és actualment (aprox.):
Punts de Xarxa CCMA, SA.
Sant Joan Despí
Catalunya Ràdio
Il·lumina
Delegació Girona TVC
Delegació Tarragona TVC
Delegació Lleida TVC
Delegació FORTA-Madrid
Delegació Comercial-Madrid

Coure
5000
1500
200
50
50
50
80

FO MM
2500
250
50
15
15
15
10

FO SM
2000
200
50
10
10
10
10

30
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Xarxa d’usuaris (Coure):
La distribució horitzontal o d’usuari consta aproximadament d’uns 6.000 punts i es
realitza amb cablat estructurat de CAT.7 amb connectors Categoria 6A AMPTWIST ,
amb la norma TIA/EIA-568A.
Xarxa de Fibra Òptica o troncal:
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La Xarxa està distribuïda en aproximadament 60 racks de distribució en planta, via
dues anelles de fibra òptica en estrella.
o

La primera anella és de fibra multimode 50/125 amb connectorització LC,
amb un volum aproximat de 2.000 connexions dúplex per serveis,
bàsicament, a 1Gb.

o

La segona anella és de fibra monomode 9/125 amb connectorització LC
dúplex, amb un volum aproximat de 1.500 connexions, per realitzar
connexions de 1, 10 o 40 Gb i transport de vídeo, punt a punt, SDI o HSDI
en temps real, mitjançant els conversos necessaris.

Després hi ha una WAN que comunica una quarantena de seus de la CCMA, SA on hi
té equipaments. Està composada per una diversitat de línies, serveis i FO fosques.
B. Telefonia
La xarxa de telefonia es IP i consta d’aproximadament 2.000 terminals. El servei
d’operadora és del CTTI amb el suport dels telèfons UNIFY Openstage 15, Openstage
40, Polycom i Gigaset c530ip i electrònica Enterasys de la sèrie 800 amb POE. La
administració és delegada i es realitza per personal propi de la CCMA, SA.
La distribució del servei VOIP, de tots els centres de la CCMA, SA, és fan amb
infraestructura pròpia tant internament com externament i sempre amb els serveis i línies
que la CCMA, SA. tingui en explotació.
C. Megafonia
El sistema de megafonia de Sant Joan Despí està compost per un sistema de control
central que ataca directament a les etapes de potència que dona el servei de missatges
a les línies instal·lades i distribuïdes per edificis i plantes amb un volum aproximat de
600 altaveus.
1.3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS OBJECTE DEL SERVEI A REALITZAR
Comporta les següents tasques:
1.3.1.
o
o
o

Manteniment preventiu
Neteja de l’equipament electrònic dels racks.
Supervisió visual.
Comprovació d’assignacions i numeracions.

1.3.2.
o
o
o
o
o
o

Manteniment correctiu
Recepció de la incidència
Localització de l’avaria.
Diagnòstic tècnic.
Reparació.
Comprovació i certificació final de la connectivitat.
Comunicació i tancament de la incidència.

1.3.3. Realització de noves infraestructures
o Instal·lació de punts nous, tant de coure com en fibra òptica.
o Enrackat d’equips d’electrònica de xarxa.
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o
o
o
o

o

Instal·lació de patxos de connexionat.
Estesa de cablat (tant de fibra com de coure).
Connexionat.
Comprovació i certificació final de la connectivitat: Certificació de les
noves connexions i de les reparacions d’acord amb les normatives TIA,
ISO o ANSI que corresponen a les diferents.
Documentació: cada actuació que s’executi s’haurà de documentar
convenientment, d’una banda introduint-la en la base de dades que la
CCMA, SA. té per aquest fi i, d’altra banda, passant la informació
necessària al servei de delineació de la CCMA, SA perquè puguin ser
actualitzats els plànols corresponents.

1.3.4. Totes les feines associades a les tasques descrites anteriorment
o Instal·lació de panells, passa-fils, safates, rosetes de connexió, etc.
o Muntatge i desmuntatge de falsos sostres.
1.4. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI
Per la realització del servei es considera necessari que l’adjudicatari assigni:
o

Un gestor del servei: persona supervisora del servei per part de
l’adjudicatari

o

un coordinador del servei que serà qui representi l’adjudicatari en
l’execució del servei adjudicat, qui organitzi la prestació del servei i
dirigeixi l’equip d’operaris de l’adjudicatari.

o

un equip permanent a les instal·lacions de CCMA, SA composat per 4
operaris un dels quals podrà exercir, si així ho considera l’adjudicatari, a
més les funcions de coordinació. Es preveu que la prestació del servei
adjudicat requerirà unes 1.750 hores/any

o

suports ocasionals d’instal·lació: Per a cobrir pics de feina o actuacions
especials es podrà sol·licitar el reforç d’instal·ladors.

1.5. DESCRIPCIÓ DELS EQUIPS PROFESSIONALS
1.5.1. Equip permanent
Està composat per 2 tècnics experts en xarxes i 2 operaris instal·ladors
qualificats. Un dels tècnics experts podrà exercir a més les funcions de
coordinador.
La taula del punt 1.5.3 següent especifica les capacitacions mínimes que es
requereixen per a cada perfil.
L’adjudicatari garantirà a través del seu coordinador la realització de les
següents funcions:
o

Organització de l'equip de treball

o

Planificar les feines a executar dins l’àmbit del servei objecte d’aquest
contracte d’acord amb els encàrrecs derivats del sistema de ticketing
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Easy Vista de CCMA, SA i de les peticions de serveis específics que
donin els coordinadors de CCMA,SA.
o

Supervisió dels serveis realitzats.

o

recepció, comunicació i tancament de la incidència.

o

Atendre a les peticions servei de reforç

o

Vetllar per l’assoliment de les capacitats de l’equip tant a nivell qualitatiu
com quantitatiu

o

Interlocució amb els coordinadors interns del servei adjudicat per la
CCMA, SA per totes les qüestions organitzatives i administratives del
servei.

o

Fer complir de totes les normatives de prevenció de riscos i seguretat
en el treball per part dels seus operaris.

o

Comunicació amb els coordinadors de la CCMA, SA de qualsevol
mancança o incidència que afecti l'execució del servei i proposar
solucions de millora.

o

Portar un registre informàtic de totes les actuacions del servei i la seva
valoració qualitativa i de cost.

o

Participació en les reunions de seguiment mensuals aportant l’informe
en format informàtic d’execució de les feines i dedicacions i la proposta
mensual de facturació que correspongui.
Alta i baixes dels punts de xarxa en el sistema informàtic de gestió de
connexionat. Trasllat de tota la informació de cablejat als coordinadors de
la CCMA, SA a fi i efecte de mantenir tota la planimetria i la informació de
la xarxa permanentment actualitzada.
Informes de resum d'activitat

o

o

Per la realització del servei objecte d’aquest contracte el licitador haurà d’assignar
de manera permanent un equip de professionals que faran servei manera
presencial a les instal·lacions de Sant Joan Despí.
El servei funcionarà de manera autònoma, atenent a les peticions que rebin a
través del sistema Easy Vista, als plans de manteniment preventiu que elaborin i
a les peticions de serveis que es puguin fer a través dels coordinadors de
CCMA,SA. Tots els membres de l’equip han de poder estar en comunicació amb
el seu coordinador, per una correcta prestació del servei adjudicat i per poder
atendre possibles emergències de manera immediata. Per tant, requerirà d’un
sistema òptim de comunicació o telefonia mòbil que haurà d’aportar l’adjudicatari.
Es preveu, per la correcta execució del servei, una dedicació anual de 3500
hores en perfil tècnic expert i 3500 hores en perfil Instal·lador qualificat.
1.5.2. Servei de suport bàsic d’instal·lació
Per donar resposta a necessitats temporals o a pics de feina ocasionals el servei
es podrà ampliar amb suport d’instal·lació
Els serveis de suport ocasionals podran ser proposats pel coordinador del servei
quan les necessitats ho requereixin. Abans d’executar-se hauran de ser
prèviament acceptats per escrit per part dels coordinadors de CCMA,SA
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1.5.3. Quadre de tasques i capacitacions dels diferents perfils

Instal·lador
qualificat

Capacitació – Tasques a realitzar
Tècnic Expert
Instal·lador Bàsic
Certificació final de la connectivitat
X
Comprovació de terminal (Telèfon o PC)
X
Comprovació Infraestructura
X
Configuració de targes de xarxa de PC's
X
Diagnòstic de línies amb equips de mesura (Pentascanner, OTDR,
X
Analitzador d’espectre òptic)
Diagnòstic tècnic.
X
Interpretació de plànols de connexionat de xarxa, telefoniaXi megafonia
Localització d’avaries en cablats XDSI i telefonia bàsica
X
Localització de l’avaria.
X
Planificació del traçat de les noves instal·lacions
X
Realització d’esquemes de connexió
X
Cablatge, pentinat d’instal·lacions.
X
X
X
Comprovació d’assignacions i numeracions.
X
X
Connexionat.
X
X
Enrackat d’equips d’electrònica de xarxa.
X
X
X
Estesa de cablat (tant de fibra com de coure).
X
X
X
Grimpar connexions de coure
X
X
Instal·lació de patxos de connexionat.
X
X
Instal·lació de punts nous, tant de coure com en fibra òptica.
X
X
Instal·lació de safates
X
X
X
Muntatge i desmuntatge de falsos sostres i falsos terres X
X
X
Neteja de l’equipament electrònic dels racks.
X
X
X
Soldadura de fibres òptiques (fusionadores de fibra)
X
X
Supervisió visual.
X
X

1.5.4. Previsió anual de servei
1r any

2n any

3r any

4t any

5è any

Tècnic Expert

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Instal·lador Qualificat
Suport Bàsic
d’instal·lació

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

1.100

1.400

1.600

1.800

1.900

1.6. PERFILS PROFESSIONALS
Des del punt de vista professional es preveuen 3 perfils professionals, el tècnic expert,
l’instal·lador qualificat i l’instal·lador bàsic.
1.6.1. Tècnic Expert
Hauran d’estar capacitats per l’execució de totes les tasques descrites a la
columna “expert” del quadre de l’apartat 1.5.3 d’aquest plec tècnic.
A més a més haurà de poder acreditar:
–

Cursos en equips de diagnòstic i certificació
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–
–
–
–
–

Experiència en equips de diagnosi i certificació compatibles amb la
plataforma VERSIV.
Experiència de 4 anys en instal·lacions i manteniment de cablejats de
xarxa informàtiques amb Fibres òptiques tant Monomode com
multimode.
Experiència de 4 anys en instal·lacions i manteniment de cablejats de
xarxa informàtiques amb cablat estructurat i de telefonia IP i
convencional.
Curs de prevenció de treballs en alçada
Curs de prevenció de risc elèctric

1.6.2. Instal·lador Qualificat
Hauran d’estar capacitats per l’execució de totes les tasques descrites a la
columna “Instal·lador Qualificat” del quadre de l’apartat 1.5.3 d’aquest plec
tècnic.
A més a més haurà de poder acreditar:
–
–
–
–

Experiència de 2 anys en instal·lacions i manteniment de cablejats de
xarxa informàtiques amb Fibres òptiques tant Monomode com
multimode.
Experiència de 2 anys en instal·lacions i manteniment de cablejats de
xarxa informàtiques amb cablat estructurat i de telefonia IP i
convencional.
Curs de prevenció de treballs en alçada
Curs de prevenció de risc elèctric

1.6.3. Instal·lador Bàsic
Hauran d’estar capacitats per l’execució de totes les tasques descrites a la
columna “Instal·lador Bàsic” del quadre de l’apartat 1.5.3 d’aquest plec tècnic.
A més a més haurà de poder acreditar:
–
–

Experiència d’un any en instal·lacions i manteniment de cablejats de
xarxa informàtiques amb Fibres òptiques tant Monomode com
multimode.
Experiència d’un any en instal·lacions i manteniment de cablejats de
xarxa informàtiques amb cablat estructurat i de telefonia IP i
convencional.

Per garantir que el personal adscrit al servei compleix amb les condicions laborals del
seu sector, l’empresa haurà de certificar el compliment dels seus deures en matèria
d’enquadrament i categoria professional respecte del personal adscrit al servei.
Categoria mínima 3 en els cas dels experts i 5 en els instal·ladors qualificats.
L’incompliment d’aquests aspectes inhabilitarà al personal per l’exercici de les seves
tasques a la CCMA, SA, i haurà de ser substituït d’immediat.
1.7. PRESTACIÓ DEL SERVEI
1.7.1. Servei Permanent
De manera general es preveu que la prestació del servei sigui de 7 a 15 hores
els dies laborables. Entre els mesos de Juny, Juliol i Agost les necessitats de
prestació de servei es reduiran fins en un 50%, l’equip mínim necessari en
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aquest període és d’un expert i un instal·lador en servei. En tot moment serà
necessària la presència del coordinador extern del servei.
Això no obstant, la CCMA, SA, podrà demanar serveis que per necessitats
tècniques hagin de realitzar-se en altres franges horàries, en aquest cas ho
comunicarà a l’adjudicatari amb una antelació de 5 dies naturals perquè pugui
organitzar-se. Aquests casos puntuals es preveuen en un màxim d’un 5% dels
dies laborables. Aquestes variacions no afectaran a la facturació.
En cas que es produeixin allargaments de jornada o serveis en festius,
l’adjudicatari, a efectes de facturació podrà afegir un recàrrec del 20% sobre el
preu unitari del servei adjudicat.
Totes les peticions sobre modificacions en el servei hauran de quedar reflectides
per escrit en la plataforma informàtica de gestió del servei.
1.7.2. Serveis ocasionals
Quan les necessitats puntuals del servei ho requereixin l’adjudicatari i CCMA,SA
podran acordar serveis ocasionals específics. Aquests acords s’hauran de
reflectir per escrit en la plataforma informàtica de gestió del servei.
1.8. EQUIPS I UTILLATGE A APORTAR (Equip permanent)
És responsabilitat de l’adjudicatari subministrar l’equipament següent:
1.8.1. Equips de mesura i certificació per connexions de fibra i coure de
les següents característiques.
o

2 Certificadors de Cablat estructurat de Cat 6A o superior, amb opció de
generar informes de certificació, compatible amb la plataforma VERSIV
i amb estàndards següents:
•
•
•
•
•

TIA de categoria 3 y 5e dels estàndards TIA/EIA-568-B
TIA de categoria 5 (1000BASE-T) dels estàndards TIA TSB-95
TIA de categoria 6, dels estàndards TIA/EIA-568B.2-1
TIA de categoria 6A, dels estàndards TIA/EIA -568C.2
ISO/IEC 11801, classe C, D, y E • EN 50173, classe C, D, E, Ea, F
i FA per ISO/IEC 11801:2002.
• ANSI TP-PMD • IEEE 802.3 10BASE-T, 100BASE-TX,
1000BASE-T
• IEEE 802.5 (cablejat STP, IBM Tipus 1, 150 Ω) Token Ring, 4
Mbps y 16 Mbps Adaptadors d’interfaz d’enllaç estàndard Cables
de dades de parell trenat amb pantalla i sense pantalla (STP,
FTP, SSTP y UTP):
Adaptadors de comprovació:
• Adaptadors de canal per: TIA de categoria 3, 4, 5, 5e, 6 i 6A: 100Ω
• ISO/IEC, classe C, D, E, EA, F i FA: 100Ω y 120Ω. * Cat
6A/Classe EA CHA.
• Adaptador per enllaç permanent: Adaptadors d’ enllaç permanent
de Cat 6/Classe E i Cat 6A/Classe EA PLA.
Paràmetres de proves:
• Mapa de Cablejat
• Longitud
• Retard de propagació
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diferència de retards
Resistència de bucle CC
Perduda de Inserció (atenuació)
Pèrdua de retorn (RL), RL a unitat remota
NEXT, NEXT a unitat remota
Relació atenuació/diafonia – Extrem a extrem (ACR-N) y ACR-N a
unitat remota
Suma de ACR-F (PS ACR-F), PS ACR-F a unitat remota
Suma de NEXT (PSNEXT), PSNEXT a unitat remota
Suma de ACR-N (PS ACR-N), PSACR-N a unitat remota
Diafonies exògenes de suma de potències PS ANEXT en extrem
proper.
Diafonies exògenes de suma de potències PS AACR-F en extrem
proper.

o

Comprovador de continuïtat òptica de llum visible (làser) per poder localitzar
possibles talls o defectes a la mateixa FO.

o

Mesurador de potència òptica amb característiques similars a:
ESPECIFICACIONS

O

Longitud de onda (nm).

850/1300/1310/1490/1550/1625 nm

Rango de medida (dBm).

-70 ~ +10

Unidades de medida.
Incertidumbre absoluta.

dB, dBm y mW
± 0,2 dBm (23ºC ±3º)

Resolución.

0.01dB

2 empalmadores de fibra òptica
Tipus de fibres

Pèrdues (promig)

SM (monomode), MM (multimode),
DS, NZDS i fibres especials
SM: 0,02 dB
MM: 0,01 dB
DS: 0,05 dB
NZDS: 0,05 dB

Precisió d’avaluació de
pèrdues
Pèrdues per reflexió
Atenuació de
acoblament
Examen de resistència
o

± 0,02 dB
-70 dB
0-15 dB, pas 0,1 dB
Estand. 200 g

2 talladores de fibra Óptica
Tipus de fibra
Diàmetre de fibra
Diàmetre de recobriment
Angle de tDiall mig

Fibres senzilles estàndards
125 µm
250 i 900 µm
1° o menys (para fibra singular)
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o

Dispositius de Seguretat en el treball.
Tots els operaris portaran les eines personals que es requereixen segons la
feina concreta que hagin de realitzar. Serà també responsabilitat de
l’adjudicatari que disposin i utilitzin en tots els casos els elements de protecció
i de seguretat adients en cada feina...

o

Roba identificativa
En totes les actuacions portaran roba de treball adequada i amb identificació
de l’empresa adjudicatària.

1.8.2. Eines d’ús personal
L’adjudicatari s’obliga a dotar a tots els seus operaris de les seves pròpies eines
per us personal, tal com tornavisos, alicates, etc.... així com de tot tipus d’eines
tipus trepants, radial i totes les màquines necessàries per poder realitzar de
forma òptima el servei adjudicat.
També haurà de dotar al seus operaris de grimpadores de connectors RJ-9, RJ11, RJ-49 cat 5e i cat 6A amb Referència: 790163-1 i la grimpadora del sistema
AMPTWIST Referència: 1725150-1, ambdues de l’empresa Commscope.
o

Equips de comprovació de continuïtat òptica de llum visible (làser) per
fibra.
o Kit de neteja de connexions de fibra òptica.
o Roba de treball amb identificació de l’empresa adjudicatària.
o Mòbil amb xarxa compatible amb (Vodafone)
1.8.3. Vehicle
L’adjudicatari posarà a disposició permanent del contracte com a mínim un
vehicle pel transport del personal per a poder efectuar de manera immediata
qualsevol actuació urgent que s’hagi de fer fora de les instal·lacions de Sant Joan
Despí. En cap cas es podrà fer ús de vehicles de la CCMA, SA
1.9. TALLER, UTILLATGE, MAGATZEM I MATERIALS
L’adjudicatari disposarà d’un espai de 20 m2 com a zona de treball, on estarà ubicat el
PC amb la eina UAC-SOS de ticketing i un altra PC per poder realitzar les tasques
d’inventariat del punts de xarxa.
Per altra banda també hi haurà una altra zona de magatzem 25 m2, tancada amb clau,
per poder guardar les eines personals i els equips de mesura que calen per poder
desenvolupar les seves tasques.
Tant els espais com el PC aniran a càrrec de l’adjudicatari. Els espais haurà de retolarlos amb el nom de la seva empresa. Així mateix haurà de declarar aquest espai com a
centre de treball “insert” dins les instal·lacions de la CCMA, SA.
Per tal de garantir la homogeneïtat amb tota la instal·lació existent La CCMA, SA
subministrarà els recanvis, materials i consumibles necessaris per la realització de totes
les operacions.
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2. SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
2.1. COORDINACIÓ OPERATIVA
El servei operarà de manera autònoma sota la coordinació i supervisió del coordinador.
Setmanalment el coordinador es reunirà amb el coordinador de CCMA informant-lo de
les actuacions previstes per la setmana següent.
Per al registre de totes les actuacions es imprescindible, per motius tècnis i de protecció
de dades que s’utilitzi el sistema de resolució d’incidències de la CCMA, SA, Easy Vista.
El coordinador del servei recollirà del sistema totes les incidències i tasques i informarà
de la seva resolució un cop s’hagin solucionat.
Paral·lelament l’adjudicatari haurà de controlar en un aplicatiu propi les dedicacions dels
seus operaris a cada incidència o tasca per a la correcta execució del servei adjudicat.
Cada cop que es conclogui una actuació n’informarà al coordinador de la CCMA, SA.
Per a cada actuació es complimentarà una fitxa que contindrà com a mínim els camps
següents:
- Descripció
- Ubicació
- Data
- Temps de resolució
- Hores destinades
- Material emprat
- Observacions
2.2. GESTIÓ EXECUTIVA
La primera setmana de cada mes es farà una reunió de seguiment on es valorarà
quantitativament i qualitativament l’execució del servei adjudicat. Per part de
l’adjudicatari hi assistirà el coordinador i el gestor extern del servei. Per part de la
CCMA,SA hi assistirà com a mínim els coordinadors del servei adjudicat
En aquesta reunió es revisarà el seguiment dels serveis realitzats en el mes anterior on
hi constarà els recursos dedicats a cada servei per tal de fer una valoració del servei
realitzat. La facturació mensual es farà en base a aquesta informació.
A l’inici del mes, abans del dia 5 es lliurarà informàticament la següent informació:
- Detall de dedicacions a tasques realitzades el més anterior
- Planificació del mes en curs. Disponibilitats i tasques programades.
- Proposta de facturació del més vençut
- Proposta de matriu de compliment del contracte del mes.
En cas que el coordinador de la CCMA, SA tingués alguna queixa o motiu d’insatisfacció
respecte el servei efectuat, el farà constar i quedarà reflectit en l’acta de la reunió
explicitant si es considera que el problema constitueix un dels incompliments previstos
en el present plec.
L’adjudicatari haurà d’elaborar un pla de millora del servei en els aspectes que ho
requereixin. El compliment i resultat del pla s’analitzaran els mesos següents.
L’acta constarà com a mínim dels següents punts:
- Data
- Assistents
- Lliurament d’informació mes anterior i de planificació
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Incompliments de servei
Recursos humans i materials posats a disposició del servei.
Altres temes

L’adjudicatari es responsabilitzarà de comunicar al seu personal designat per a la
prestació del servei, que haurà de guardar confidencialitat respecte a instal·lacions,
equips, documentació, etc., als quals tingui accés com a conseqüència del seu treball,
responsabilitzant-se del possible incompliment.
Serà responsabilitat de l’adjudicatari que el personal posat al servei del contracte vagi
correctament uniformat i net, disposi de totes les eines personals de treball necessàries.
Aquest personal anirà ben identificat amb logotip o distintiu de l’empresa en lloc visible
de la seva roba de treball.
El servei funcionarà de manera autònoma.
2.3. SEGUIMENT ADMINISTRATIU
Per a la gestió administrativa del contracte, la CCMA, SA posarà una plataforma
informàtica de gestió a la qual tindran accés als gestors i que quedarà com a arxiu de
totes les comunicacions, actes i informes que la gestió del contracte comporti. Totes les
comunicacions entre les parts, actes de les reunions, acords que facin referència al
servei hauran de quedar reflectides en la plataforma.
2.4. SUBSTITUCIONS.
En l’exercici de la seva potestat organitzativa, el prestador del servei seleccionarà i
assignarà lliurement el personal adscrit al servei. La valoració en la matriu de
compliment i en la facturació del personal nou es farà d’acord amb el que es detalla als
apartats 2.4 i 2.8 d’aquest plec d’especificacions tècniques.
En el cas de substitució del coordinador l’adjudicatari es compromet a un solapament
de 4 setmanes entre sortint i l’entrant a fi i efecte de poder realitzar un traspàs del servei
adjudicat en condicions.
2.5. INDICADOR MENSUAL I MATRIU DE COMPLIMENT DEL CONTRACTE.
La matriu mesura el grau d’acompliment del compromís contractual en recursos humans
i tècnics aportats per l’adjudicatari. D’aquesta matriu en resulta un indicador sobre 100
punts dels quals 72 corresponen al compromís de posar a disposició del contracte
professionals qualificats i 28 als elements al compliment dels compromisos d’equips o
de gestió. Aquest indicador sintetitza el grau de compliment del compromís contractual.
Mensualment es recalcularà com a mesura del compliment del servei contractat.
Tot el personal tècnic assignat al servei estarà catalogat d’acord amb els perfils previstos
en la matriu:
RECURSOS ASSIGNATS AL CONTRACTE
Recurs
Expert
Instal·lador Qualificat - EP
Equipaments
Gestió
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valor U Quantitat
20
2
16
2
14
1
14
1

40
32
14
14
100

Càlcul de l’indicador mensual de compliment:
Mensualment es comptabilitzaran com a recursos assignats al contracte tots els
operaris assignats al servei permanent. Els serveis ocasionals no es tindran en
compte en els càlculs de la matriu de compliment. Si una persona ha estat
substituïda per una persona amb un perfil inferior es comptabilitzaran els punts del
perfil del substitut.
Els 14 punts corresponents als recursos materials s’atorgaran sempre que aquests
hagin estat a disposició del contracte sense cap incidència. Es trauran 3 punts en
cas d’incidència lleu i 10 en cas d’incidència greu o reiteració d’incidència lleu. Es
considerarà incidència lleu la manca o estat deficient de eines personals, es
considerarà incidència greu la manca o estat deficient d’equips compartits o del
vehicle assignats al contracte per un període superior a 3 dies laborables.
Els 14 punts de gestió s’atorgaran sempre que es s’hagin respectat tots els
protocols de seguiment de contracte. Es trauran 3 punts en cas d’incidència lleu i
10 en cas d’incidència greu o reiteració d’incidència lleu. Es considerarà incidència
lleu els retard en el lliurament d’informació o en la resposta a peticions, o qualsevol
mancança detectada en les responsabilitats de l’adjudicatari que no hagi tingut
conseqüencia rellevant en el servei. Es consideraran incidències greus les que
hagin tingut repercussió en el servei o en la instal·lació o la reiteració d’incidències
lleus. També es considerarà incidència, lleu o greu depenent de si ha tingut una
conseqüència rellevant, l’incompliment de qualsevol obligació de seguiment i
control establerta en aquest plec o en l’oferta de l’adjudicatari. Atenent a que els
mesos de juliol i agost el servei es redueix en un 50%, l’objectiu de compliment de
la matriu serà de 64%, que corresponen 36% a recursos de personal assignat, 14%
a gestió i 14% a equipaments.
Actualment l’empresa adjudicat assignades a l’equip permanent 4 operaris, dos dels
quals tenen perfil de tècnic expert i els altres dos de tècnic qualificat. A fi i efecte
que tots els licitadors puguin completar la plantilla i els costos associats, s’adjunta
la informació de costos proporcionada per l’empresa que actualment és
adjudicatària del contracte.

TOTAL SALARI
BRUT ANUAL

TREBALLADOR

CATEGORÍA

ANTIGUITAT

CONTRACTE

CONVENI METALL

1

OFICIAL PRIMERA

30/06/2014

INDEFINIT

BARCELONA

25.379,71 €

2

OFICIAL PRIMERA

03/09/2012

INDEFINIT

BARCELONA

25.379,71 €

3

OFICIAL PRIMERA

28/04/2014

INDEFINIT

BARCELONA

25.379,71 €

4

OFICIAL PRIMERA

30/06/2014

INDEFINIT

BARCELONA

25.379,71 €

El personal nou que s’assigni al contracte tindrà consideració inicial d’ “Instal·lador
bàsic” durant les primeres 160 hores d’assignació i li correspondrà una valoració de
14.
Després d’aquest primer període podrà passar a la categoria d’”instal·lador
qualificat” sempre que hagi pogut acreditar en la realització de feines el domini
corresponent. L’accés a les categories d’expert requerirà un mínim de 4 mesos
d’assignació al contracte. En tots els casos el pas a un perfil superior haurà de ser
acceptat en reunió de seguiment per part de la CCMA, SA i reflectit en l’acta
corresponent.
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Si es compleixen tots els requisits de contracte l’indicador és 100. El seu
incompliment pot donar lloc a penalitzacions previstes a l’apartat de penalitzacions.
La CCMA, SA podrà dins l’execució del contracte i per necessitats de servei
reformar la matriu d’acompliment amb un preavís de 4 mesos, respectant sempre
els pesos corresponents als diferents perfils i la proporcionalitat en l’aplicació de
penalitzacions per incompliment de compromís de servei. Les incorporacions que
es derivessin d’aquests canvis no estarien subjectes la realització de 160 hores com
a perfil “Instal·lador bàsic”.
2.6. BONIFICACIÓ PER BON SERVEI
A partir del 3r any l’adjudicatari podrà incrementar en un 3% la seva facturació en tots
els conceptes sempre i quan no s’hagi produït cap penalització durant els 12 mesos
precedents.
L’adjudicatari podrà incloure la bonificació corresponent en la factura de serveis
mensuals especificant en la factura una línia amb l’ítem “bonificació per bon servei”. En
cas de produir-se una penalització la bonificació es deixaria de percebre durant els 12
mesos següents.
2.7. INCOMPLIMENTS EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I PENALITZACIONS.
El contractista està obligat a complir el Contracte en els termes previstos a la
documentació contractual i dins del termini fixat per dur-lo a terme.
Sens perjudici de les eventuals indemnitzacions que puguin procedir pels danys que
puguin generar els eventuals incompliments del contractista, l’incompliment o el
compliment defectuós de la prestació objecte del Contracte podrà comportar la imposició
de penalitzacions, en els termes previstos a la present Clàusula.
Els incompliments a l’efecte del Contracte es descriuen a continuació:
a) Incompliment en el compromís contractual en recursos humans i tècnics
aportats per l’adjudicatari, o gestió del servei. (matriu de compliment)
b) Incompliment en el solapament en substitucions.
c) Per mala execució del servei.
d) Per manca de diligència en l’execució del servei.
e) Per comportament inadequat
f) Incompliment de l’obligació d’informar a la CCMA, SA de les condicions dels
contractes de les persones treballadors que hagin de ser objecte de subrogació.
La CCMA, SA reflectirà els incompliments en l’acta de la reunió de seguiment del mes
següent. L’adjudicatari analitzarà els incompliments exposats i proposarà mesures per
la correcció del servei.
Els incompliments contractuals esmentats donaran lloc a la imposició de les
penalitzacions que s’indiquen a continuació.
La CCMA, SA aplicarà les penalitzacions següents per incompliment del servei:
a. Incompliment en el compromís contractual en recursos humans i tècnics
aportats per l’adjudicatari: Es mesura amb l’indicador d’acompliment del
contracte. Es preveuen dues penalitzacions
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Per incompliment greu: Quan l’indicador sigui igual o estigui per sota de
80 dos mesos consecutius. En aquest s’aplicarà una penalització d’un
10% del total a facturar a partir del segon més.

-

Per incompliment reiterat: Quan durant 4 mesos consecutius l’indicador
sigui inferior o igual a 95, s’aplicarà a partir del 4t mes una penalització
de (100 – indicador del darrer mes) % del total a facturar. Aquesta
penalització s’aplicarà fins que no es recuperi l’indicador a un valor
superior a 95.

b. Incompliment en substitucions:
S’aplicarà una penalització de 250€ per cada dia d’incompliment en el
solapament.
c. Mala execució d’un servei: En cas que els coordinadors de CCMA, SA. detectin
una execució d’un servei poc professional que s’hagi de repetir o revisar, es
descomptarà de la factura la dedicació suplementària destinada a revisar o
repetir la feina mal executada. En cas de reincidència en mala execució de
serveis l’adjudicatari haurà d’estudiar específicament de les causes del mal
funcionament del servei informar-ne al coordinador de CCMA,SA i proposar un
pla de millora. La matriu de compliment es baixarà en 5 punts mentre el
problema no es solucioni, aplicant-se quan correspongui la penalització prevista
en l’apartat a) d’aquest mateix apartat.
d. Manca de diligència en l’execució del servei: En cas que els coordinadors de
CCMA, SA. detectin manca de diligència reiterada en l’execució, és a dir, que
les dedicacions per a l’execució no es corresponen amb els estàndards
professionals, n’informaran formalment a l’adjudicatari que haurà de proposar
un pla de millora. Si en un termini de dos mesos no s’assoleixin els resultats
esperats, CCMA,SA podrà aplicar una reducció en la valoració del perfil o perfils
no diligents.
e. Comportament inadequat: En cas que algun membre d’un dels equips
incomplís normes de seguretat laboral o qualsevol altra normativa vigent, o
tingués un comportament inadequat, CCMA, SA. aplicarà a la facturació de
l’adjudicatari una penalització de 500€.
f. Per l’incompliment de l’obligació d’informar adequadament de les condicions
del personal a subrogar s’aplicarà una penalització del 5% del preu anual del
servei, IVA exclòs.
En el cas d’epígraf a), b) la penalització serà automàtica i es deduirà quan es
donin les condicions establertes. L’adjudicatari l’haurà de reflectir a la facturació
del mes o mesos que corresponguin com a deducció del cost del servei.
En la resta de casos la imposició de penalitzacions pels incompliments
esmentats, serà precedida de la tramitació d’una incidència de la qual
s’informarà al gestor del contracte de l’adjudicatari a través de la plataforma de
gestió. Aquest a través de l’esmentada plataforma, podrà aportar les
explicacions que consideri necessaries. A la vista d’aquestes, l’òrgan de
contractació serà l’encarregat de resoldre si s’ha produít algun incompliment en
la prestació del servei i si correspon l’aplicació de la penalització contemplada
en el present plec de condicions tècniques. L’import de les penalitzacions es
deduirà de la primera facturació després de la resolució de l’òrgan de
contractació.

14

2.8. RESOLUCIÓ PER INCOMPLIMENT DEL SERVEI CONTRACTAT
La CCMA.SA podrà resoldre anticipadament i unilateralment el contracte si la matriu
de compliment queda per sota de 95 punts durant 6 mesos consecutius o si en 12
mesos consecutius en 7 no s’arriba a 95 punts.
2.9. FACTURACIÓ
La facturació del servei es farà mensualment. Cada mes es facturarà la part
corresponent executada del contracte anual valorada en punts: L’oferta econòmica
es valorarà el preu dels dos primers anys de contracte que corresponen a 284.000
punts.
Previsió de servei en els 5 anys de contracte:

1r any
Tècnic Expert
Servei Fix Instal·lador Qualificat

Valor
20
16

Servei
Ocasional Instal·lador Bàsic

Hores
previstes

Unitats
2
2

14

3500
3500

Punts
70.000
56.000

1100

15.400

TOTALS

2n any
Tècnic Expert
Servei Fix Instal·lador Qualificat

141.400

Valor

Servei
Ocasional Instal·lador Bàsic

Hores
previstes

Unitats
20
16

2
2

3500
3500

Punts
70.000
56.000

14

0

1400

19.600

TOTALS

3r any
Tècnic Expert
Servei Fix Instal·lador Qualificat
Servei
Ocasional Instal·lador Bàsic

145.600

Valor

Hores
previstes

Unitats
20
16
14

TOTALS

2
2

3500
3500

Punts
70.000
56.000

1600

22.400
148.400
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4t any
Tècnic Expert
Servei Fix Instal·lador Qualificat

Valor

Unitats
20
16

Servei
Ocasional Instal·lador Bàsic

Hores
previstes
2
2

14

3500
3500

Punts
70.000
56.000

1800

25.200

TOTALS

5è any
Tècnic Expert
Servei Fix Instal·lador Qualificat
Servei
Ocasional Instal·lador Bàsic

151.200

Valor

Hores
previstes

Unitats
20
16
14

2
2

3500
3500

Punts
70.000
56.000

1900

26.600

TOTALS

152.600

La quantitat a facturar serà la corresponent als punts reals executats cada mes
d’acord amb el preu per punt que constarà en l’oferta de l’adjudicatari.
Es facturarà doncs la proporció del cost anual corresponent als punts executats
respecte la previsió anual de punts. Això és el sumatori de tots els productes de
les hores fetes x valor del perfil.
-

Les hores en dies festius o en feiners entre les 20h i les 06h del dia
següent es comptaran amb un pes de 1,2 en la facturació.
A la quantitat resultant se li sumaran les bonificacions quan corresponguin
i se li restaran les penalitzacions que corresponguin.

3. PRESENTACIÓ I VALORACIÓ TÈCNICA DE LES OFERTES
3.1. VISITA AL CENTRE.
Les empreses licitadores hauran de fer, necessàriament, una visita a les instal·lacions
de televisió de la CCMA,SA a Sant Joan Despí amb l’objecte de conèixer i comprovar
in situ la ubicació, distribució i l’estat dels espais objecte del contracte. A tal efecte,
hauran de confirmar, per correu electrònic, adjuntat l’Annex 3 i abans del 7 de juliol de
2020 , la seva assistència a la visita a l’adreça administracioiserveiscompres@ccma.cat,
indicant a l’assumpte del correu: CPO 2006OB10 Petició visita.
En aquest correu haurà de figurar, necessàriament, el nom de l’empresa, el nom i
número de DNI de la persona o persones que hi assistiran (màxim dues), i el nom de la
persona de contacte, el seu telèfon i l’adreça de correu electrònic.
La visita tindrà lloc, previsiblement, el 09 de juliol del 2020 a les instal·lacions de
televisió de la CCMA, SA a Sant Joan Despí, al carrer de TV3 s/n. Per accedir-hi, els
licitadors hauran d’identificar-se amb el seu DNI.

16

En aquesta visita li serà lliurada una certificació d’haver realitzar la visita que haurà de
presentar junt amb la documentació de del Sobre A, segons s’estipula en el plec de
clàusules administratives particulars.
3.2. MEMÒRIA TÈCNICA
Els licitadors hauran de lliurar una memòria subjecta a valoració tècnica en el sobre B.
La memòria haurà d’incloure el següent contingut mínim seguint l’índex que s’indica.

APARTATS
1. Descripció del servei: Diagrama jeràrquic i funcional del servei. (màx 4 pàgines
Din A4, cos lletra 11)
2. Procediment i eines proposats de seguiment de treballs i dedicació: Eines
informàtiques que s’utilitzaran. Proposta de fitxer mensual informatiu dels treballs
i d’informació per facturació. (màx 4 pàgines Din A4, cos lletra 11 + fitxer o fitxers
de mostra)
3. Política de formació de l’empresa. Compromisos concrets en formació de l’equip
destinat al contracte. (màx 4 pàgines Din A4, cos lletra 11)
4. Proposta de procediment de substitució de perfils en cas de substitució temporal
i en cas de substitució definitiva. (màx 4 pàgines Din A4, cos lletra 11)
5. Compromisos quan a mitjans tècnics i logístics, i eines i equipament personals
que es posaran a disposició del contracte. (màx 4 pàgines Din A4, cos lletra 11)
6. Suport de 2n nivell: Es descriuran els mitjans dels que disposi l’ofertant per donar
suport als equips de treball i es detallaran les condicions d’ús i costos d’aquests
recursos dins el contracte. (màx 4 pàgines Din A4, cos lletra 11)
7. Qualitat del servei: En aquest apartat els ofertants especificaran els
procediments interns de control que s’aplicaran per garantir tant la qualitat dels
treballs que s’efectuïn com l’eficiència en l’execució de totes les tasques. Es
detallarà la informació que es lliurarà a CCMA, SA. al respecte. (màx 4 pàgines
Din A4, cos lletra 11).
Els compromisos que adquireixi l’adjudicatari en la seva oferta es tindran en
compte dins l’apartat de gestió de la matriu de compliment i podran donar lloc a
penalitzacions per incompliment en cas que posteriorment no siguin respectats.

Sant Joan Despí, juny de 2020
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