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1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte deI present Ptec de Condicions és [a contractació det servei deI manteniment continu de
[a infraestructura de telecomunicacions i et subministrament det material necessari retacionats

amb les tasques de manteniment preventiu i correctiu dets etements passius de ta
inf raestructura de tetecomuni.cacions Isates técniques, armaris de comunicacions, SAI's,

instat.l.ació cabl.ejatl, dets edificis de t'Ajuntament de ['Hospitatet de Ltobregat, caI indicar que ets
etements necessaris de t'objecte det contracte són e[s següents:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reorganització i manteniment de sates técniques.
Reorganització i manteniment d'armaris de comunicacions.
Subministrament i manteniment dets dispositius d'alimentació ininterrompuda.
Instat'tació i reparació de cabtejat.
Instat.tació, manteniment i reparació de punts de connexió a xarxa.
Instat.tació, manteniment i reparació de dispositius de controt d'accés a sates técniques i
departaments. Actualment disposem d'un sistema de control d'accés a les sales
técniques i departaments, de ta marca Satto per [a qual cosa els nous dispositius que

s'imptementin han de ser de ta mateixa marca per mantenir ta compatibititat amb e[
Api'ovat per ta Jirriia tie üoi¡ern Lo.r¡l
sistema.

ensessigqde

No és objecte d'aquest plec t'etectrónica de xarxa como ara switchos, routers, .'.

30
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Et codi segons [a ctassificació CPV corresponent és 50300000-8.

Xalie

z.

Vicesec

Al,telt oeL sERvrl

Et present ptec de prescripcions és d'apticació a totes tes instat.lacions municipats

hagi equipament informátic i/o telefónic, amb independéncia det tipus de con
['equipament.

rrriez f báñEz
tsri tscr:iL^ ..t i::t{

Cre

las que hi
ó que tingui

Actuatment, hi ha més de 90 ubicacions, totes dins et municipi de t'Hospitatet.

3.

CoIll_plcloNs

D_EL SERVEJ

Ats efectes det que disposa t'articte 99.3 de ta Ll.ei 912017 de 9 de novembre de20"17, en endavant
ja que per ta
LCSP, es fa constar [a no divisió per lots de t'objecte del present contracte,

naturatesa de t'objecte, constitueix una unitat funcionat, amb substantivitat própia que no es
troba vincutat per attres elements funcionats o operatius, i per tant, no habitita I'a divisió de
l'objecte, donant acomptiment a les regles generals d'adjudicació de contractes sobre [a totatitat
de t'objecte deI contracte.

3.1 Dimensionament de t'equip de treball.
Et dimensionament ha de ser et necessari per comptir amb tes tasques, horaris i SLAs demanats
en aquest plec.

L'equip de trebatt ha d'estar configurat per persones amb coneixements suficients per garantir [a
bona execució i ta quatitat de tes tasques contractades.

¡
.

Tots ets perfits tindran ta formació de coneixements i práctica necessaris per executar [a
seva funció.

per cada un dets membres de t'equip de trebatt ha de poder acreditar-se e[ nivett de

coneixements i práctica adequat a les funcions que reatitza'
2

L'AJL'H podrá sot.ticitar [a substitució de quatsevoI dets recursos
t'adjudicatari assigni a aquest contracte que s'haurá de fer efectiva en
dies a partir de ta petició formal per escrit.

Cateqoria orofessional
1 Cap oroiecte
1 Técnic especialista
1 Oficial

tlores ánuals
240 h.
520 h.
520 h.

Ap;'ovai

Es requereix et següent dimensionament mínim:
Un Cap de Projecte det servei amb dedicació parciat.

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Vetttará pe[ correcte funcionament del servei.
Haurá de participar en les reunions de seguiment táctic i estratégics.
Haurá de participar en identificar, proposar i negociar ets canvis necessaris per a
la prestació deI servei.
Es fa responsabte de [a coordinació operativa que resutti necessária.
Assegurar que et contractista compteix les seves obtigacions contractuats.
Assegurar et compliment dets nivetts de servei pactats.
Donar suport at SliTlC a t'especificació de quatsevol requeriment de servei
addicionat ia canvis d'abast.

Mantenir una preocupació proactiva pets objectius, miItores técniques

servei sense que aixó suposi cap despesa addicionat.

Mínim un técnic especiatista amb coneixement generaI dets equips, tecnotogies i
estructures utititzats, basats en formació específica i dedicació.
o S'ocuparan de l'execució de les tasques predeterminades i actuaran com a
primer nivet[ d'escatat en atenció de tes sot.ticitud.

o
o

o
o

i

estratégiques deI contracte.
Negociar possibles renovacions o prórrogues del contracte.
Resoldre de forma satisfactória qualsevot assumpte de facturació o comptabititat
que pogués sorgir.
Realitzar [a coordinació efectiva amb t'intertocutor det sliflc.
Gestionar [a prestació det servei per comptir ets objectius i nivetts de servei
acordats i estabterts en et SLAs.
Actuar com a referent det contractista per facititar ta comunicació amb tes
diferents árees involucrades en [a prestació det servei.
Realització de canvis en [a prestació de serveis. Gestionar amptiacions o revisions
en e[ serveis, dins de l'abats deI contracte.
Estabtír i assegurar et compl.iment dets nivetts de quatitat acordats i mantenir
una actitud proactiva per taI de suggerir iniciatives que incideixin en [a miltora
continuada deI servei.
Estabtir un procediment de revisió regular del servei que asseguri que tots ets
assumptes del servei es tracten de forma eficient i amb et temps requerit.
Participar en convocatóries urgents que es reatitzin per afrontar situacions
puntuats de crisi.
Et SliTlC podrá requerir en qualsevol moment [a preséncia dets responsabte det

S'ocuparan de [es actuacions sot.ticitades o generades.

Es coordinaran amb l'equip de contro[ del servei det SliTlC per comptir les

necessitats deI contracte.

Es coordinaran amb altres serveis retacionats, com són e[ departament de
Sistemes i et CAU de ['AJL'H pet que fa a comptir [es necessitats det contracte.

Mínim un oficiat. Amb coneixements específics en temes objecte d'aquest contracte.
o S'ocuparan de les actuacions sot.ticitades o generades.
o Es coordinará amb el técnic especiatista.

t ner i.a i.¡i'rl,a ,¡e Gcr'ern Lcc*l
sessié d*
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Xavier Fef irández lbúñez

3.2 Cobertura horária.

.
¡

tari -:;eqretari tücni; ai:t¡'l
¡i.-
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Anomenem horari habituat de trebatt a l'horari de 8:00 a 1l:00 horei dets dies laborabtes.
erabte de[ servei ats usuaris
Totes tes activitats que imptiquin aturada o reducció
en horari pactat amb el Servei
s'efectuaran en horari, preferiblement de tarda,
d'lnformática len endavant SllTlCl. Totes les accions que afectin a[ servei percebut pets

usuaris i que es puguin planificar s'hauran de pactar préviament amb e[ personal del
st¡Ttc.

3.3 Eines de gestió det servei.

o

En t'actualitat et SllTlC disposa d'una eina per gestionar tes dades d'infraestructura.
lndependentment deI mecanismes interns que es pugui utititzar eI contractista per
gestionar les dades, e[ contractista s'obliga a mantenir actuatitzada ta CMBD det SllTlC.

.

Et SllTlC disposa d'un sistema de gestió de tiquets.

o

Aquésta eina, apart d'altres prestacions, fonamentalment permet:

.
.
.

.
.
.
.
.

L'enregistrament de tiquets.
Registred'obertura, intervencions,tancament.

Registre d'informació

de ['usuari af ectat,

equipament afectat,

departaments, tipologies i subtipotogies, ...

Assignació de tasques a árees.
Assignació de tasques a técnics'
Derivacions d'incidéncies, peticions i consultes entre árees [workf towsl.
Cátcut de Nivett de Servei.
Exptotació d'informació necessária pet seguiment deI servei.
Et servei proporcionat per aquest contracte haurá de registrar les incidéncies
detectades pel manteniment preventiu i fer e[ seguiment total dels tiquets fins at
seu tancament.
Et SllTlC fará et

registre inicial de les incidéncies o peticions.

3.4 Accés a les dependéncies de t'Ajuntament.

o

.

L'empresa adjudicatária haurá de gestionar ets permisos d'accés a les instat'tacions de

t'Ajuntament de tes persones concretes que han de poder accedir in-situ, amb una
anticipació de temps suficient per facititar ta gestió ats serveis de seguretat de
t'Ajuntament i sempre segons les normatives de seguretat vigents. La gestió dets
permisos d'accés es fará via ets responsabtes del servei d'informática'
L'empresa adjudicatária haurá de mantenir permanentment informats ats responsabtes
det servei d'informática det nom del seu personal que presta servei a t'Ajuntament i
comunicar-los ets canvis, substitucions, noves incorporacions, etc., que es puguin
produir.

3.5 Coordinació, Seguiment ¡ Control de la prestació del' Servei.
Et modet de seguiment del servei inctourá reunions trimestrats de coordinació, amb t'enfoc táctic

i estratégic, amb t'objectiu de revisar ets resu[tats en retació ats nivetts de servei acordats i dels
objectius de quatitat estabterts.

en sessió
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3.ó NivetL de Servei.
Ets ticitadors han de comptir e[ següent nive[[ de servei:

:i

Incidéncia
Peticions

Temps resotució2

NormaI

Temos resoostal
4h.

Urgent

2h.

th.

NormaI

óh.
2h

8h.

Urgent

1

1

óh.

2l+h.

I Hores taborabtes fins
a t'inici d'actuacions.
Hores [aborabtes fins ta resotució.

2

3.7 Memória técnica, Documentació iniciaL
tetecomunicacions.

i

Manteniment de

la

infraestructura de

Es demana que et servei inclogui tant ta etaboració iniciat de ta documentació, et
manteniment de [a infraestructura de telecomunicacions existent i et subministrament det
materiaI necessari.
A[ cost d'aquest servei han d'estar incloses totes les despeses necessáries per reatitzar
aquest trebatts previs, com ara [a ma d'obra, ets desplagaments, et trasttat d'equipament en
cas de ser necessari i en general totes aquetts imputabtes a[ servei.

3.7.1

Memória técnica.
Ets ticitadors, hauran de presentar una proposta técnica fvatorabtel que ha d'inctoure,
respecte a [a documentació iniciat iat manteniment, com a mínim ets següents aspectes:

¡
o
o
3.7.2

0rganització deI projecte: definició de tes tasques requerides, ptanificació de

reunions de seguiment, pta de comunicació, etc.
Recursos assignats indicant ta formació i el temps de dedicació.
Altres propostes de mittora retatives a aquest contracte..

Documentació injciat.
A t'inici del manteniment, l'empresa adjudicatária conjuntament amb et responsabte det
projecte designat per t'Ajuntament, hauran de realitzar les següents tasques:
Documentació qenera[.
.! Revisió i actuatització det document "Especificacions de connexió d'un edifici a ta

xarxa municipat" que és t'estándard respecte als armaris de comunicacions i [a
inf raestructura de xarxa.
o Proposta de mitlores.
o Revisió estándards.

¡

Etaboració d'un document fchecktistl, que recutti ets diferents ítems a validar
respecte a ['estructura i contingut dets armaris de comunicacions:
o Disposició dets elements dins ets armaris.

o
o
o
o

a
a
a

a

Etiquetatge.
Etements a vatidar dins ta sata técnica f climatització, ctaus ...!.
Proposta de mittores.
Attres ítems.

Estudi de l'estructura de ta BBDD d'edificis municipals, gestionada pel CAU, per
tat d'adaptar-ta, en cas que sigui necessari, per poder emmagatzemar les dades
que es recu[[in.
Definir ta documentació retativa a[ projecte.
Definir ta periodicitat, mínima anuat, de les diferents accions a reatitzar.
Actuatització de ta informació recopitada durant La vigéncia deI contracte.
Establ.ir un pta de comunicació destinat a donar a conéixer tes accions a reatitzar
tant ats usuaris impticats com a[ propi servei técnic municipat.

Documentació ed ificis.
¡ Revisió de t'etiquetatge dets punts'
Inventariar i documentar número de punts de ['equipament.
r Detectar qualsevol incidéncia que afecti ats punts:

o
o
o

No instat'[at correctament
Trencat
Mecanismesaittament.

o

....

Amb etiqueta diferent de [a resta o quatsevol característica que e[
diferencii de [a resta de punts de I'equipament.
Ets cabtes que no donin cap tipus de servei. La retirada dets cabtes
s'ha de fer íntegrament, d'extrem a extrem.

Documentació sates técniques'
i_Orat
r La ii r I Ce üf,V..3i.n
Aprovat
. Existéncia de controt d'accés.
u
g'ftt:t';"?01$
. Existéncia de materiat no propi de [a sata técnica' ER
¡ Armari de comunicacions:
o Estat de ['armari de comunicacions:
' Necessitat de neteja.
rie,::nánriez lLráñez
' Necessitat de reorganització'
i:t
pentinar
cabtes'
ets
de
Necessitat
¡
ro*
i - secrelai! ti::;ti:; -'
'
Vic
f-^f1-ri:1.
o Fer esquema det disseny de l'armari:
armari'
cada
de
exteriors
Mides
'
'I U's d'atgada.
Situació de cada element dins ['armari.
I
Descripció de cada etement'
Enumerar i documentar punts dets panetts:

'
'
'.
.
.

Nombre de panetls
Nombre totat de punts
Nombre d'espais per instal"tar nous punts de cada panelL
Punts ocupats de cada Panett
Punts tl.iures de cada Panetl
Qualsevol incidéncia que afecti ats punts

¡

No instat'tat correctament, trencat, amb caputxó,
amb etiqueta diferent de ta resta o qualsevot

característica que et diferencii de [a resta de punts de

Enumerar

i

['armari.
documentar nombre d'endotts ocupats

armaris.
Documentació de SAI

.
'

Proteccions
Cárrega iautonomia

i

ltiures

ats

Ap;-ovat per [a
en sesgto

o

.

Comprovació atarmes tarja SNMP
Documentació altres etements:
o Prendre temperatura de t'ambient de tes.gate

o

¡
.

ffiv2gfocat

Reportatge fotográfic dets armaris

Oe coY$cu"li

[a sata técnica.

ciez lbáñez
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Informerecomanacions.
Documentació de les ctaus d'accés f identificació, locatització, ...f , ja sigui ctau,
tarjeta o quatsevol attre mitjá d'accés.

Documentació ltocs de treba[[.
¡ ldentificació de ltocs de treba[[ incorrectes.
r Revisió de l'estat i t'etiquetatge dels ttocs de trebal.t.
. Detecció de tots ets cabtes que no donen cap tipus de servei.
En e[ cas que es detecti ta necessitat de ta substitució d'etements físics, aquests seran a
cárrec deI materiaI relacionat a ['apartat de subministrament, i facturats d'acord a [a
retació de ta ptantitla oferta económica.

3.7.3

Manteníment.
Reparació, manteniment i mittora de tes sales técniques i de [a infraestructura de xarxa.

Ets serveis a reatitzar per t'adjudicatari durant ta vigéncia deI contracte, a petició
dets
serveis técnics municipats són:

.

Sotucionar les incidéncies que es puguin produir a:

o Arm¿risrff:ftj:ii'li,i"r,,

de comunicacions ferements passius, sai,s
exceptuant ['etectrónica de xarxa
Pentinat det cablejat, d'acord amb tes normes estabtertes en ets
documents de referéncia.
...1,

o o,,p, rli:J3:ll'áTlo"jilTlif;,ions utiritzades per donar connexió de
o
o
o
o
o
¡
.

xarxa a les estacions de trebatt.
lncidéncies amb et cabtejat, ja sigui estructurat o de connexió a estacions
de trebatt que doni servei tant a equips informátics com a tetefonia fixa.
Sales técniques:
Temperatura.
. Control d'accés.

Altres incidéncies.

lnstal.tació de nous grups de trebatt.
Modificacions d'ubicació dets grups de trebatt.
Attres feines relatives a reparació i manteniment de infraestructura de xarxa.
Noves instal.[acionsd'infraestructura detetecomunicacions.

Aquest servei es facturará en base a les hores i materiat necessáries per
reatítzar et
servei i d'acord amb e[ preu ofert per t'adjudicatari.
Les tasques relatives a[ manteniment, s'hauran de reatitzar d'acord
ats nive[ de serveis
oferts per ['adjudicatari.

3.7.4

Subministrament.
Subministrament dets etements retacionats

a [a ptantitta de ['oferta económica,

necessaris per at servei de manteniment.

L'Ajuntament no garanteix una adquisició mínima de materiat i t'adjudicatari haurá de
facturar pets subministraments reatment efectuats.
EL subministrament i ta instat.tació dets etements será sempre d'acord amb les
especificacions i estándards definits des det Servei d'lnformática i Tecnotogies de [a
Informació i Comunicació per a ta instal.lació informática de t'Ajuntament de t'Hospitatet
de Ltobregat.

Et subministrament de materiat, haurá de ser ttiurat on indiquin els serveis técnics
municipal.s sense cap cost addicionaI det retacionat a ['oferta.
Si en et moment det subministrament, atguns dets elements retacionats a ta ptantil'ta de
t'oferta económica, no es pogués subministrar per no estar disponibte en e[ catáleg det

ja sigui per renovació

tecnol.ó9ica
subministrará un d'equivatent o superior.
proveTdor,

o per substitució

AY

Vic

Miquet A. Garcia Quintana
Cap del. Centre d'Atenció ats Usuaris

L'Hospitatet de Ltobregat, 7 de juny de 2018
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2. Altres cr¡ter¡s d'adjudicac¡Ó avaluables de forma autom¿t¡ca
a) Aporta bo33a d'hofe3, sense c¿rrec Por I'Ajuntamcnt
Aporta bossa de 20 hores anual de Cap de Proiecte.

Número de bosses

ADorta bossa da 40 hores anuals de Técn¡c Espec¡al¡sta

Número de bosses

Aporta bossa ds 50 hores anuals d'Of¡cial.

Número de bosses

b)

.

Preu / hora confome al modsl de l'ofsrta económ¡ce qua acomp¡nya e I'sxP3d¡ent
Del Cap de Proiecte, total:

.

Del Tócnic Es9ec¡al¡sta, total:

.

0e l'Of¡cial, total:

c)

tnclou totes tes peces de

d)

M¡llora dels nivolls de 3eryo¡

rednvi

neceas¿rioa pel manleniment Pr¿Yent¡u'

ii;.lGL.

Millora 6l temps de resolució de les ¡nc¡déncies urgenis

Nümero d'hores de millora

E

Millore el temps de resol:]:t

dles

peticions ursents

Nümero dhores de m¡llora

tl

(Lloc, data ¡ s¡gnatura)

No es podrá subss¡ure
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