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1. Introducció
L’objecte del present document és definir les condicions per a la
presentació d’ofertes pel concurs de prestació del servei de
manteniment del Sistema de Control d’Accés de Metro CAT i del
Telecomandament del Sistema de PCI - Control d’Incendis - de la
xarxa convencional de Metro de Barcelona.
L’objectiu del servei de manteniment és permetre l’operació del
sistema dintre de límits especificats, mantenir i donar suport a la
combinació total de subsistemes, components i equips, de tal forma
que s’acompleixin els requisits RAMS del sistema, tant per garantir el
compliment de fiabilitat, disponibilitat, mantenibilitat i nivell de
Seguretat establerts en el Plecs i Projecte del Sistema CAT.
La modalitat de manteniment corresponen a Manteniment Integral i
amb suport les 24h, 365 dies a l’any.
És responsabilitat del mantenidor, i per tant, del Adjudicatari, la
realització de la totalitat de les tasques sol·licitades aportant els
mitjans tècnics i humans necessaris per tal de:

-

Mantenir el sistema d’acord als objectius RAMS teòrics de
projecte del sistema CAT per acomplir la seva funció,
acomplint les disponibilitats tècniques teòriques del Projecte,
amb la realització del Manteniment Preventiu necessari.

-

Garantir

les següents respostes davant els avisos

de

incidències:
Temps

de

recepció

d’avisos:

Recepció

d’avís

telefònic

immediat en tots els casos, 24 h 365 dies.
Temps de resposta avaries crítiques: Personar-se al lloc
d’avaria abans de 4 hores.
Temps de Resolució Funcional avaries critiques: 6 hores des
de l’avís de la incidència al Canal de Comunicacions establert
amb el Proveïdor fins la resolució funcional de la incidència,
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en els casos de reparacions complexes amb solucions
provisionals.
Es consideren com avaries crítiques els errors que no
permeten la disponibilitat del Sistema i que implica un greu
impacte a la operació de negoci:
-

Un problema de Software de VIGIPLUS al Lloc
Central d’Operació

-

Una porta que queda bloquejada sense possibilitat
d’obrir-se

-

Una porta que queda oberta

Temps de resposta avaries no crítiques: Personar-se al lloc
d’avaria abans de 8 hores laborables.
Avaries amb Assistència Planificada: El temps de resolució i
el termini per a realitzar la intervenció és acordat a cada
incidència. Es podrà exigir que no sigui superior a una
setmana.

-

Realitzar

el

control

de

l’execució

de

seguretat

en

el

manteniment.

-

Gestió i control de l’estoc de equips, material i peces de
recanvi, ubicats a les instal·lacions de l’Adjudicatari amb
l’objectiu de reduir el temps d’actuació.

-

Gestió de la reparació dels equips en garantia.

-

Utilització de les eines i instruments adequats i necessaris
pel manteniment segons normatives vigents, i en bon estat i
manteniment de registre de calibracions.
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-

Formació

i

capacitació

del

personal

de

manteniment

necessari per realitzar aquestes tasques.

-

Vigilància de l’Obsolescència dels equips i components dels
sistemes que conformen el sistema CAT, comunicant a TMB
anticipadament qualsevol amenaça per disponibilitat de
components del sistema que pugui esdevenir.

-

Garantir els requisits de seguretat i salut associats al servei
de manteniment per al personal usuari, d’operació i de
manteniment.

-

Evitar en la realització d’aquestes tasques de manteniment
qualsevol impacte sobre el medi ambient.
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2. Definicions per el Plec
La interpretació de les definicions dels termes tècnics inclosos en
aquest Plec estan recollits en la Norma UNE-EN 13306 “Terminologia
del manteniment” de febrer de 2002 , i en les normes especifiques
que en cada cas es citin en el document.
Definicions
Temps de Resposta: Temps des de l’avís de la incidència fins
l’arribada al lloc de la incidència.
Temps de Resolució Funcional: Temps per solucionar la incidència o
deixar el sistema en mode de funcionament degradat i passar la
incidència a Correctiu Planificat. Inclou el temps de Resposta.
Temps de Resolució Definitiva: Temps mig per retornar l’ equip o
instal·lació avariat al mateix estat funcional i físic de abans de la
incidència.
Primera banda de manteniment: És el primer període de temps que
es disposa de la instal·lació sense servei de Metro per poder efectuar
determinats treballs de manteniment.
Avaria repetitiva és defineix com l’avaria del mateix símptoma que es
produeix en la mateixa ubicació tècnica del sistema més d’un cop en
un determinat període de temps. Es considerarà en aquest contracte
com el període de temps els 30 darrers dies. Les avaries amb
símptoma d’un fallo oscil·lant, les diverses oscil·lacions comptaran
com a una única avaria.
Abreviatures
MTBF

Mean Time Between Failure. Temps mig entre fallos

MTTR

Mean Time to Repair. Temps mig de reparació

MRTT

Mean Repair Travel Time. Temps mig de desplaçament
per reparació
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3. Obligacions de l’Adjudicatari
L’abast del servei de manteniment d’aquest plec són les instal·lacions
de CCM i de camp (estacions de la xarxa de Metro, Tallers i Edificis
singulars) del Sistema CAT, incloent tots els equips, materials,
software, etc. objecte del subministrament del projecte constructiu
gestionat per la Unitat de Seguretat i Protecció Civil. Resten fora
d’aquest Plec l’equipament de camp associat a: les barreres
d’infrarojos, les caixes semiblindades i les portes equipades amb
CAT0.
L’abast del servei de manteniment en relació a les instal·lacions de
Telecomandament de Control d’Incendis, inclou únicament els equips
Servidors (2) i Lloc d’Operació crítics (3 – Seguretat, CCM i CCMe),
objecte del subministrament del projecte constructiu gestionat per la
Unitat de Sistemes de Protecció Civil.
Els serveis a oferir consisteixen en:
•

Manteniment Correctiu a CCM

•

Manteniment Correctiu a camp

•

Manteniment Preventiu

•

Servei Help-Desk

3.1 Activitats de manteniment incloses, subsistemes i cobertura
horària
L’Adjudicatari realitzarà les activitats de manteniment preventiu,
correctiu i reparacions de totes les instal·lacions, subsistemes i equips
que formen part del Sistema CAT. Inclou l’equipament a camp, CCM i
Edificis singulars.
L’Adjudicatari realitzarà les activitats de manteniment preventiu,
correctiu i reparacions dels Servidors i Lloc d’Operació de Seguretat
del Telecomandament de Control d’Incendis a les instal·lacions de
Sagrera i de Sagrada Família.
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A l’Annex 1 hi ha un desglossament de la instal·lació amb els equips a
mantenir.
La cobertura horària serà de 24h 365 dies / any per qualsevol tipus
d’avaria.

3.1.1 Canal de Comunicacions establert amb el Proveïdor i
Disponibilitat per efectuar el Manteniment Correctiu de les
instal·lacions de Metro

El manteniment a oferir inclourà l’atenció permanent des del Canal de
Comunicacions establert amb el Proveïdor de l’Adjudicatari i la
disponibilitat per efectuar el manteniment correctiu, entès, tal com el
defineix la norma EN50126, com el manteniment realitzat desprès del
reconeixement d’un fallo i dirigit a posar la instal·lació, equip o
sistema en un estat que permeti recuperar la funció requerida.
Comprèn la reposició del Servei avariat, el canvi de qualsevol equip,
material o element que no funcioni en aquests sistemes, disponible
dins l’estoc de recanvis de TMB i la posterior reparació o reposició del
mateix durant el període de garantía. Si el recanvi no estigués
disponible, s’actuarà amb la màxima celeritat, per tal de retornar el
sistema a la situació de funcionament normal, tractant de reduir al
màxim el temps que el sistema estarà en mode degradat.
El servei de manteniment constarà de dos nivells que cobriran la
reposició del servei identificat, assumint el possible canvi dels
elements danyats, així com la realització d’informes detallant el
diagnòstic i les actuacions realitzades.
La cobertura horària del Canal de Comunicacions establert amb el
Proveïdor per establir contacte telefònic amb el departament de
Manteniment de l’Adjudicatari és de 24hores 365 dies a l’any.
Queden incloses en la disponibilitat de l’Adjudicatari dins d’aquest
horari la disponibilitat dels tècnics de manteniment, totes les eines,
els vehicles, els mitjans tècnics per a la reparació de les avaries
informades per TMB.
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3.1.1.1

Disponibilitat per efectuar Manteniment Correctiu d’Avaries
Crítiques

TMB comunicarà les avaries al Canal de Comunicacions establert amb
el Proveïdor de l’Adjudicatari indicant la descripció de l’avaria i la
prioritat. Es consideraran el següents modes de fallo com a avaries
crítiques, independentment de quina sigui la causa de la mateixa:
-

Errors que no permeten la disponibilitat del Sistema CAT i que
implica un greu impacte a la operació del negoci

-

Errors que no permeten la disponibilitat del Telecomandament
de Control d’Incendis i que implica un greu impacte a la
operació del negoci

-

Un problema de Software de VIGIPLUS al Lloc Central
d’Operació CAT

-

Un problema de Software de VIGIPLUS al Lloc Central
d’Operació Telecomandament de Control d’Incendis

-

Una porta que queda bloquejada sense possibilitat d’obrir-se

-

Una porta que queda oberta

Per aquestes avaries, el Temps de Resolució Funcional serà de 6h des
de l’avís de la incidència al Centre de Recepció de Trucades, Call
Center. En aquest temps s’haurà d’haver solucionat la incidència o
haver deixat el sistema en un mode de funcionament degradat i
passar la incidència a Manteniment Correctiu d’avaries amb
assistència planificada, segons Pla de Contingència proporcionat per
TMB.

3.1.1.2

Disponibilitat per efectuar Manteniment Correctiu d’Avaries
amb Assistència Planificada

TMB comunicarà les avaries al Canal de Comunicacions establert amb
l’Adjudicatari, indicant la descripció de l’avaria. L'Adjudicatari en
conversa telefònica amb TMB acordaran el tipus d’intervenció i es

8

consideraran avaries amb Assistència Planificada les avaries amb
modes de fallo diferents als inclosos en la definició d’Avaria Crítica.
Per aquestes avaries, el Temps de Resposta de l’equip complert per
presentar-se en el lloc de la incidència serà inferior a 8 hores
laborables. L’Adjudicatari disposarà dels mitjans humans i materials
necessaris per resoldre la incidència en el menor temps possible. En
general, s’espera un Temps de Resolució Funcional inferior a 24 hores
des de l’avís de la incidència al Canal de Comunicacions establert amb
el Proveïdor.
Per aquelles incidències que comportin un temps de resolució
superior, s’haurà d’informar a TMB del termini previst. Per part de
TMB es podrà exigir que no sigui superior a una setmana.

3.1.1.3

Garantia de les reparacions realitzades en Manteniment
Correctiu

Les reparacions realitzades en actuacions de manteniment correctiu
disposaran d’un període de garantia de dos anys, en peces i mà
d’obra. La garantia s’aplicarà sempre i quan la causa de la nova
avaria sigui la mateixa que va originar la reparació inicial.
Queden excloses les avaries provocades per causes externes desprès
d’una actuació correctiva.

3.1.2 Estoc de recanvis i gestió de reparacions d’equips avariats de
línea

TMB posa a disposició de l’Adjudicatari l’estoc inicial de recanvis a
dipositar a les seves instal·lacions.
El detall dels equips i materials de recanvis disponible es detalla a
l’annex 2.
El contracte inclourà la reposició dels equips i materials utilitzats a la
resolució de incidències i la gestió d’enviament dels elements avariats
a les empreses que correspongui, mentre aquests estiguin en
garantia.
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Les despeses de reparació dels equips avariats per causes o per
danys aliens al propi sistema seran abonades per TMB segons un
llistat de preus i terminis de reparació que l’Adjudicatari haurà de
lliurar al inici dels serveis.
Durant el període de garantia del sistema, el servei de reposició i
enviament dels equips avariats no tindrà cost per TMB.
L’Adjudicatari farà tot el possible per substituir els elements avariats
en un termini de 48 hores, de manera que l’estoc es mantindrà
sempre fix, supeditat al termini de lliurament de materials de
proveïdors.

3.1.3 Manteniment Preventiu informàtic a CCM i Edificis

L’Adjudicatari haurà d’incloure la realització de les operacions de
manteniment preventiu, entès tal com defineix la norma EN 50126
com el manteniment realitzat a intervals predeterminats o d’acord a
un criteri prescrit amb la intenció de reduir la probabilitat de fallo o
degradació de la funcionalitat.
En cap cas es permetrà realitzar un manteniment preventiu de forma
remota.
Els plans de manteniment preventius dels diversos subsistemes s’han
de basar a la documentació entregada per l’Adjudicatari, que com a
mínim ha d’incloure les següents informacions:
1.- Quadre de tasques de manteniment preventiu a realitzar genèrics
per cada subsistema. Aquest quadre consta al menys de les següents
columnes:
•

Codi i numero de tasca.

•

Descripció de la tasca.

•

Límits de mesura (quan correspongui).

•

Periodicitat de la tasca (mensual, anual, etc.).

•

Classificació de la tasca (S, P o L) segons la seva influència a
la seguretat (S), a la funcionalitat (P) o al temps de vida del
sistema (L).
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2.- Pla detallat de manteniment per cada equipament indicant per
cada revisió planificada l’agrupament de tasques, periodicitat de la
revisió, temps previstos d‘execució, personal dedicat, cicles i mitjans
necessaris i planificació d’execució anual.
Abans del inici del contracte, l’Adjudicatari facilitarà el pla complet
amb el detall i informació descrita en els punts 1 i 2 anteriors.
El Pla de Manteniment Preventiu es detalla al Annex 3.
La periodicitat d’execució serà anual, a realitzar el mes d’abril.

3.1.4 Manteniment Preventiu a camp

L’Adjudicatari haurà d’incloure la realització de les operacions de
manteniment preventiu, entès tal com defineix la norma EN 50126
com el manteniment realitzat a intervals predeterminats o d’acord a
un criteri prescrit amb la intenció de reduir la probabilitat de fallo o
degradació de la funcionalitat.
Dins de les tasques de preventiu, s’haurà de verificar l’estat de les
alarmes dels diferents dispositius, provocant a camp i comprovant a
CCM.
El Pla de Manteniment Preventiu es detalla al Annex 3.
La periodicitat d’execució serà anual, a realitzar el mes d’abril.

3.1.5 Manteniment de Software

L’Adjudicatari haurà d’incloure les següents activitats de manteniment
de software a tots els equips del Sistema de Control d’Accés que
incorporen software per realitzar la seva funcionalitat:

-

Recuperació de fitxers d’errors

-

Anàlisis dels fitxers d’errors

-

Investigacions in situ
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-

Correcció d’errors implantant noves versions d’aplicacions,
càrrega de noves versions i manteniment preventiu de pegats

-

No s’inclou el desenvolupament de noves versions, exceptuant
la correcció d’errors

3.1.6 Activitats logístiques

L’Adjudicatari haurà de disposar dels recursos materials i
realització de les següents activitats relacionades amb la logística:
•

Eines i instrumentació per realitzar el manteniment

•

Materials Fungibles per realitzar el manteniment

•

Equips de comunicació
homologat per TMB, etc.)

•

Programació del manteniment

personal

(mòbils,

equips

la

ràdio

3.1.7 Qualificació del personal de manteniment

El personal de manteniment haurà de disposar de la formació tècnica
adequada per les tasques específiques del lloc de treball.
Tota la formació tècnica necessària serà impartida per l’Adjudicatari.
L’Adjudicatari facilitarà a tot el seu personal la formació necessària en
els riscos laboral propis per l’execució dels diferents treballs a la
xarxa de Metro.
El personal que efectuï tasques de manteniment al túnel o a la zona
d’andana considerada per la normativa vigent en cada moment com a
zona de vies, haurà de disposar del títol de pilot homologat de TMB
amb la qualificació corresponent al tipus de treball a realitzar, d’acord
a la normativa P092 de TMB.
L’Adjudicatari es compromet a disposar durant la vigència del
contracte de, com a mínim, un pilot homologat de TMB, que pugui
efectuar de forma autònoma tasques de manteniment dins la xarxa
de Metro.
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TMB facilitarà a l’Adjudicatari la informació necessària i condicions
econòmiques per poder assolir el títol de pilot homologat de TMB amb
les condicions establertes.

4. Límits del Sistema
Els límits dels sistema són les fronteres del sistemes objectes de
manteniment per part de l’Adjudicatari amb altres sistemes amb els
que interrelaciona. Avaries en els sistemes frontera poden tenir
impacte amb el Sistema CAT.
L’Adjudicatari atendrà totes les incidències informades per TMB que
es manifestin en el Sistema CAT, independentment de l’origen de la
mateixa.
Si es determina que l’avaria és produïda per un sistema frontera,
l’Adjudicatari ho comunicarà a FMB per tal d’escalar l’avaria al
mantenidor corresponent.
Les incidències provocades per causes externes no comptabilitzen a
efectes de càlcul de fiabilitat ni disponibilitat, ni índexs de qualitat del
manteniment.
A continuació s'inclou una relació no exhaustiva de causes externes:
-

Interrupcions causades per intrusió o personal no autoritzat u
objectes, en zones no públiques del sistema o per vandalisme

-

Interrupcions causades per sistemes aliens al Sistema CAT:
Manca de subministrament elèctric, avaries al Sistema de
Transmissió, etc.

-

Filtracions a sales tècniques

-

Afectació per instal·lacions d’altres sistemes

4.1 Límits de les Sales tècniques: Alimentació Elèctrica
El límit d’intervenció (inclòs) de l’Adjudicatari pel que fa a
l’alimentació elèctrica de l’equipament del Sistema CAT és el quadre
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elèctric de control d’accés que es troba situat a la cambra de SAI i
l’ampliació elèctrica que ha sofert aquest quadre.
Qualsevol anomalia que no pugui resoldre amb aquestes actuacions,
l’Adjudicatari la comunicarà a TMB per tal de que s’escali al
mantenidor corresponent.

4.2 Límits amb el Sistema de Transmissió
El límit d’intervenció (inclòs) de l’Adjudicatari pel que fa a la
instal·lació del Sistema CAT dins de la Cambra de Comunicacions és
la boca de connexió al mòdul del Sistema de Transmissió assignat a
aquest servei.
Aquest Plec no contempla el manteniment de la xarxa física sobre la
qual es troba instal·lat el sistema. Desprès de cada incidència,
l’Adjudicatari realitzarà les proves pertinents a fi d’esbrinar i
concretar l’origen de qualsevol problema de comunicacions i
proporcionarà un informe que inclourà les proves realitzades.

4.3 Límits amb elements de camp d’estació
Queda fora de l’abast el manteniment del pany elèctric.
Qualsevol anomalia sobre aquest element, l’Adjudicatari la
comunicarà a TMB per tal de que s’escali al mantenidor corresponent.

4.4 Avaries provocades per danys per causes externes a les
instal·lacions i equipaments del Sistema CAT
Les avaries provocades per danys per causes externes a les
instal·lacions i equipaments de Sistema CAT seran resoltes per
l’Adjudicatari. El cost de reparació dels equips danyats no està inclòs
en aquest contracte.
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En el cas de filtracions, l’Adjudicatari protegirà el seu equipament per
tal de que no es vegin afectats i les comunicarà a TMB per tal que
s’escali al mantenidor corresponent.

5. Obligacions de TMB
TMB realitzarà les activitats operacionals següents relacionades amb
el manteniment correctiu:
•

Avís del fallo i la seva comunicació al equip de manteniment de
l’Adjudicatari

•

Les activitats operacionals necessàries per poder efectuar les
activitats de manteniment i prova

TMB realitzarà les activitats operacionals següents relacionades amb
el manteniment preventiu:
•

Programació de les peticions de treballs

•

Informació a l’Adjudicatari en cas de necessitats de canvis a la
programació

•

Les peticions i permisos necessaris per a la realització del
manteniment
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6. Comunicacions entre les parts
L’Adjudicatari facilitarà els noms i els telèfons de:
Gestor del Contracte: és el responsable de completar el contracte de
manteniment.
Supervisor Coordinador del Contracte: és el responsable del seguiment i
supervisió del manteniment.
Per la seva banda, TMB facilitarà a l’Adjudicatari una llista d’interlocutors i els
seus telèfons de contacte.

6.1 Comunicació de les incidències
6.1.1 Alta de incidències

TMB comunicarà aquelles incidències en les que es requereixi el
servei de l’Adjudicatari mitjançant una aplicació Web de gestió
d’avisos, que està vinculat al sistema SAP de gestió de TMB.
En aquesta, s’indexaran totes les incidències competència directa de
l’Adjudicatari.
L’escalat de l’avís el realitzarà personal tècnic Enginyer STC-CCM, qui
prèviament haurà verificat que la incidència no es pot resoldre
remotament. Les proves de verificació per part de TMB
s’enregistraran a l’avís abans de realitzar el canvi a SAP de
Pto.tbj.resp a SMEX_CAT (Adjudicatari).
En concepte de recordatori, es lliurarà via correu e-mail a l’adreça
indicada:
•

Incidència individual

•

Recordatori amb els avisos pendents el dia setmanal pactat
conjuntament

•

Recordatori amb els avisos tancats l’exercici de la setmana
anterior el dia setmanal pactat conjuntament

•

Altres opcions a valorar conjuntament amb l’Adjudicatari
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6.1.2 Procés de resolució de incidències

Abans d’iniciar els treballs, l’Adjudicatari trucarà al personal de TMB
designat (Enginyers STC-CCM) per notificar-li la seva presència a les
dependències de TMB.
Així com a la finalització dels mateixos, per tal de verificar el
restabliment del sistema des del lloc de comandament.
Les proves de verificació es detallen al Annex 4.

6.1.3 Tancament de incidències

L’Adjudicatari realitzarà mitjançant l’aplicació Web, el tancament de
les incidències un cop s’hagi efectuat la reparació i verificació del
restabliment de la funció afectada, indicant la següent informació:
•

Data i hora de resolució

•

Actuació realitzada i nom del tècnic que ha realitzat la tasca

•

Material substituït, si s’escau

•

Element, símptoma i causa associat segons catàlegs del sistema

A mode exemple, es detalla un dels catàlegs:
Control d’accesos (elements CAT) - C180100
Element
Equips Apolo
Equips de xarxa (switch)
Equips Lanaccess / Objectvideo
Lectores
Volumétrics
Contactes i sensors
Polsadors emergència
Acústics
barreres infra-rojos
panys elèctrics
Cablejat de dades
Alimentació local / Proteccions
Conjunt Porta
Control remot
Element sense determinar
Altres

Símptoma
No actua
Porta no obre
Porta no tanca
Alarma
Lector no funciona
Sense comunicacions
Sense alimentació
Trencat
Altres

Causa
Funciona OK
Revisat sense causa
Normalitzat per si sol
Passa a un altre Departament
Incendi
Inundació / Humitat
Brutícia
Sense alimentació
Desconnectat
Fals contacte-soldadura
Mal connectat-connexionat
Desajustat
Avariat. Es canvia
Reformes
Bloquejat. Reset.
Mal Configurat
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Software
Subjecció / Ancoratges
defectuosa
Reparat per Empresa Externa
Robatori
Instal.lació defectuosa o
inacabada
Danys per causes externes
Altres
Pendent d'informe
Vandalisme

La verificació de les dades i la conclusió de l'avaria es realitzarà per
part de TMB.

6.2 Comunicació del manteniment preventiu efectuat
Per

a cada actuació

de

manteniment efectuada, l’Adjudicatari

realitzarà un informe de manteniment que reculli com a mínim la
següent informació:
Empleat/s que han fet el manteniment
Denominació de la revisió
Equip
Ubicació de l’equip/s
Operacions realitzades
Mesures efectuades
Accions posteriors que es deriven del manteniment
Observacions

Aquesta informació s’adjuntarà a correu electrònic que s’haurà
d’enviar no més tard de les 2 setmanes següents al que s’ha produït
la revisió. Tot i això, les anomalies destacables d’aspectes trobats a la
revisió es comunicaran duran el dia següent.
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6.3 Seguiment del Manteniment
Mensualment es reuniran responsables de la empresa Adjudicada i
TMB per coordinar i avaluar els treballs que s’estan portant a terme,
a més de comentar i analitzar les incidències que vagin apareixent.
Prèvia a la reunió, l’Adjudicatari enviarà un informe mensual amb:
-

Un resum de les estadístiques de les incidències

-

Un llistat amb les incidències detectades i corregides a les
operacions del manteniment preventiu planificat

-

El càlcul del mes dels següents indicadors:
•

Percentatge

de

Disponibilitat

per

cadascun

dels

subsistemes objecte d’aquest contracte
•

Percentatge de Fiabilitat per cadascun dels subsistemes
objecte d’aquest contracte

•

Número d’avaries repetitives, entenem com repetitiva
aquella avaria amb els mateixos símptomes que es
produeix a la mateixa ubicació tècnica del sistema, més
d’un cop en un determinat període de temps i sempre que
la causa estigui motivada al sistema o a manteniment. Es
considerarà en aquest contracte com el període de temps
que comprèn els últims 30 dies. Començarà a comptar el
dia de la primera incidència i es considerarà el còmput de
l’avaria en el mes en que es doni per finalitzada,
independentment del període de temps per a la seva
resolució. Les avaries on el símptoma sigui una falla
oscil·lant, es considerarà com una avaria única.

•

Temps de resolució mig de les incidències
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-

Un anàlisis tècnic dels resultats i de les incidències més
destacades

-

Recomanacions i millores que es poden portar a terme

-

Anàlisis de les incidències en garantia i fora de garantia

-

Situació del inventari de l’estoc de recanvis de TMB

-

Informe anual

En el cas d’incidents remarcables, TMB podrà sol·licitar les reunions
extraordinàries d’anàlisis necessàries.

6.4 Comunicació de modificacions en les instal·lacions de TMB
Anualment, TMB comunicarà a l’Adjudicatari si s’han produït baixes o
altes de nous equips, per tal d’adequar el servei de manteniment, i el
seu cost, a l’inventari d’equips operatius.

7. Accés a les instal·lacions
L’Adjudicatari es compromet a disposar del nivell de formació requerit
i les homologacions necessàries per accedir per si sol a les
instal·lacions on ha de realitzar activitats de manteniment.
L’Adjudicatari haurà de proveir-se dels mitjans vigents en cada
moment per accedir a les diferents instal·lacions de la Xarxa ( claus,
identificadors electrònics,..) a les que Metro l’ autoritzi.
En cas d'assolir els llindars màxims de penalització establerts es
donarà lloc a que FMB pugui optar per la immediata resolució del
contracte.
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Annex 1. Desglossament de la instal·lació
El volum d’equipament CAT abast d’aquest plec és el següent:
Inventario_CAT_pliego_2020_21.xlsx
Descripció Inventari CAT V2 (Agost 2014).doc
Aplica a:
• les instal·lacions en marxa i finalitzades, excloent les caixes
semiblindades i les barreres de infrarojos
• totes les sortides
finalitzades

de

emergència,

estiguin

en

marxa

o

• per les instal·lacions que no estiguin en marxa, TMB pot
sol·licitar la realització de tasques de manteniment si estima
necessari

El volum d’equipament PCI abast d’aquest plec és el següent:
Servidores - Puestos Oper_Sistema PCI_Mantenimiento.doc
Aplica als Servidors i a Llocs d’Operació Edifici Estivill i CCMe.
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Annex 2. Estoc inicial de recanvis
L’estoc inicial aportat per TMB inclou:

Equip

Control d’accesos (elements CAT) - C180100
Model

TECLADO CON PANTALLA LCD PARA GESTION LOCAL
COLUMNA DE 3 CARRA Y 2 M. DE ALTURA CON TAMPER
FUENTE ALIMENTACION ESTABILIZADA DE 12V 7 6A4
FUENTE ALIMENTACION ESTABILIZADA DE 24V 7 6A
CONTACTOS MAGNETICOS SUP. SENTROL
LECTOR DE PROXIMIDAD VEREX MOD. MIFARE (HID)
BARRERA INFRARROJOS DE DOBLE HAZ
MODULO ALARMA CON 8 SALIDAS DE RELE
DRIVER DE BUS RS 485 ENCHUFABLE EN AAN32
SOPORTE PARA FIJACION DE BARRERAS STB Y SBQ
SIRENA INTERIOR
DETECTOR INFRARROJO PASIVO CON SEÑAL DUAL HEX
BASE PARA LA FIJACION EN SUELO PARA COLUMNAS DE LA SERIE CB
RESISTENCIA FINAL DE LINEA PARA B
SIRENA EXTERIOR CON OPTICA MOD. MULTIBOX
VENTOSA ELECTROMAGNETICA
BATERIA YUASA 12V.- 7AMP.

MODULO ALARMA CON 8 SALIDAS DE RELE
CONTROLADORA 4 LECTORES

AP- 500
CB- 200
FA 1006
FA 2406
MOD. 2505
MIFARE
STB 25
AIO-8
ASM-48
P-190
TR6012
V-12
SBO
ATM-48
MULTIBOX
MOD.M033
NP7712
AIM4-SL-01
AAN-32
AIO-168
AIN-4SL

Marca
CASMAR
GUARDAL
CASMAR
CASMAR
CASMAR
CASMAR
CASMAR
CASMAR
CASMAR
CASMAR
CASMAR
CASMAR
CASMAR
CASMAR
CASMAR
CASMAR
CASMAR
CASMAR
CASMAR
CASMAR
CASMAR

Unitats
4
4 (en TMB)
5
10

1
34
6
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
1
2
1
1

Aquest estoc es mantindrà a les instal·lacions de l’Adjudicatari amb la
finalitat de premiar la immediatesa d’actuació.
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Annex 3. Pla de Manteniment Preventiu
Les tasques de Manteniment Preventiu estan programades de la següent
manera:
El preventiu a CCM i Edificis:
#

Element

Acció Manteniment

Periodicitat

1

Sotmetre a un test funcional als ordinadors,
comprovar espai al disc dur, verificació d’errors,
revisió de logs, etc.

Anual

2

Actualització i depuració de la informació de log
(esborrat de Log’s)

Anual

3

Comprovació de la grandària de la base de
dades i depuració

Anual

Revisar i netejar els fitxers log de l’aplicació
Vigiplus

Anual

Els logs dels event log de windows dels
servidors

Anual

Efectuar les còpies de seguretat o back up de la
informació i configuracions dels servidors i
màquines que continguin dades necessàries per
a l’explotació correcte del sistema. Eliminar les
transaccions de la base de dades per a que
ocupi menys. Addicionalment exportar les bases
de dades en formato ASCII i gravar-les en 2
còpies de DVD. Comprovar que la replicació
entre les bases de dades està operativa

Anual

7

Comprovar que els dos projectes als servidors
redundants siguin idèntics

Anual

8

Un cop comprovat que els projectes als
servidors són iguals, arrancar el segon servidor i
comprovar que els clients operin amb normalitat

Anual

9

Actualitzar el client de backup per al lloc
d’operació i comprovar que és operatiu

Anual

4
5

6

Servidors i Clients CAT
CAT-S-01
CAT-S-02
CAT-P-01
CAT-P-02
CAT-P-03
CAT-P-04
CAT-P-05
CAT-P-06
CAT-P-07
CAT-P-08
CAT-P-09
CAT-P-10

#

Element

Acció Manteniment

Periodicitat

1

Sotmetre a un test funcional als ordinadors,
comprovar espai al disc dur, verificació d’errors,
Servidor i Client SALTO revisió de logs, etc.

Anual

2
#
1

Element
Servidor
DAVANTIS-SERVER

Comprovació de la grandària de la base de
dades i depuració
Acció Manteniment
Sotmetre a un test funcional als ordinadors,
comprovar espai al disc dur, verificació d’errors,
revisió de logs, etc.

Anual
Periodicitat
Anual
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2
#

Element

Comprovació de la grandària de la base de
dades i depuració
Acció Manteniment
Sotmetre a un test funcional als ordinadors,
comprovar espai al disc dur, verificació d’errors,
revisió de logs, etc.

Servidor i Client
ObjectVideo
OVSERVER
2 OVLANACCESS_VISOR Comprovació de la grandària de la base de
dades i depuració
# Element
Acció Manteniment
Sotmetre a un test funcional als ordinadors,
1
comprovar espai al disc dur, verificació d’errors,
revisió de logs, etc.
1

Anual
Periodicitat
Anual
Anual
Periodicitat
Anual

2

Actualització i depuració de la informació de log
(esborrat de Log’s)

Anual

3

Comprovació de la grandària de la base de
dades i depuració

Anual

Revisar i netejar els fitxers log de l’aplicació
Vigiplus
Els logs dels event log de windows dels
servidors

4
5
Servidors i Client PCI
INC-S-01
INC-S-02
INC-P-01
INC-P-04
INC-P-05

Anual
Anual

Efectuar les còpies de seguretat o back up de la
informació i configuracions dels servidors i
màquines que continguin dades necessàries per
a l’explotació correcte del sistema. Eliminar les
transaccions de la base de dades per a que
ocupi menys. Addicionalment exportar les bases
de dades en formato ASCII i gravar-les en 2
còpies de DVD. Comprovar que la replicació
entre les bases de dades està operativa

Anual

7

Comprovar que els dos projectes als servidors
redundants siguin idèntics

Anual

8

Un cop comprovat que els projectes als
servidors són iguals, arrancar el segon servidor i
comprovar que els clients operin amb normalitat

Anual

9

Actualitzar el client de backup per al lloc
d’operació i comprovar que és operatiu

Anual

6
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El preventiu a camp:
# Element
1
Comunicació
2
3
4
5
Portes amb control
6
d'accés
7
8
9
10
11
Portes emergència
12
13
14
15
16
Alimentacions
17
18

Acció Manteniment
Verificar la connexió amb lloc central
Enviar ordre des de lloc central
Entrada
Sortida
Porta mantinguda
Polsador d'emergència
Provocar porta forçada
Passi des de Lloc Central
Alliberar des de Lloc Central
Accés permès
Accés forçat
Anul·lar i connectar des de Lloc Central
Forçar alarma
Activació lectors interiors i exteriors
Estat de les fonts d'alimentació
Alimentacions de circuits Apolo
Alimentacions ventoses, volumètrics, sirenes, etc
Estat de la pila del AIN-32

Periodicitat
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
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Annex 4. Proves de verificació
Les proves per verificar la funcionalitat del sistema són:
#

Incidència

Acció
Comprovar la comunicació a l'aplicació

1 Instal·lació sense comunicació Provar una lectora i verificar a l'aplicació
Provar polsador de desbloqueig i verificar a l'aplicació
Comprovar la comunicació a l'aplicació
2 Instal·lació sense alimentació

Provar una lectora i verificar a l'aplicació
Provar polsador de desbloqueig i verificar a l'aplicació
Passar la targeta per la lectora i obrir la porta

3 Lectora no valida accés

4 Alarma de porta oberta

Verificar si a l'aplicació queda el registre del pas de la
targeta per tal de determinar si hi ha error (targeta sense
permisos, avariada, sense alta)
Amb porta tancada i sense alarmes, obrir porta i
mantenir-la oberta durant 1 minut o fins que surti alarma
Repetir 3 cops

5 Alarma de porta forçada

Amb porta tancada i sense alarmes, desbloquejar el
sistema (polsador verd), obrir porta i verificar que surt
alarma
Repetir 3 cops

6

Alarma de porta forçada a
Cabina Cap d'Estació

Amb porta tancada i sense alarmes, obrir porta, polsar el
detector de porta del electropany i verificar que surt
alarma
Repetir 3 cops
Amb sistema activat, polsar i verificar que la porta obre

7 Polsador de sortida avariat

Repetir 3 cops
Comprovar a l'aplicació que es rep l'ordre de sortida lliure
Amb sistema activat, polsar i verificar que la porta obre

8 Polsador d'emergència avariat

9

Electroimant no actua
(desbloqueja / bloqueja)

Repetir 3 cops
Comprovar a l'aplicació que es rep l'activació del polsador
d'emergència
Amb porta tancada, verificar que la porta al actuar sobre
el pany no obre
Validar un accés amb la lectora i verificar que es pot
entrar
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