Ajuntament de Caldes de Montbui
Decret
Data 18-06-2019
Número DEC/873/2019

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ, PER
PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LA MAQUINARIA I
EL SISTEMA RFID A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

1)

DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE (articles 35 i 99 de la LSCP).

Aquest contracte té per objecte el subministrament i la instal·lació de la maquinaria i el sistema
RFID, que d’acord amb les necessitats de la BIBLIOTECA de Caldes de Montbui es concreta
en un mínim de:
•
•
•
•
•
•

4 estacions de treball
2 màquines d’autoservei de sobretaula i els corresponents mobles de suport i prestatge
pels llibres a retornar o retirar
1 arc de seguretat anti-furts
1 impressora d’incidències
35.000 etiquetes/xips per llibre amb la seva programació i col·locació en els
documents.
3.500 etiquetes/xips per a CD/DVD amb la seva programació i la col·locació en els
documents.

REQUERIMENTS TÈCNICS GENERALS
Els equips i programari de gestió han d’acomplir els següents estàndards i protocols: ISO
18000-3, ISO 28560, ISO 15693, SIP2 i NCIP.
Han de poder interactuar perfectament amb el sistema integrat de gestió bibliotecari de la
Diputació de Barcelona: Sierra d’Innovative Interfaces Inc.
Caldrà configurar els equips per tal d’assegurar el correcte funcionament de tots els equips i
materials instal·lats i subministrats.
També caldrà formar el personal en l’ús dels equips i programari incloent les incidències més
habituals que puguin tenir lloc.
Tots els equips han d’acomplir la normativa CE.
L’oferta ha d’incloure informació del transport i la instal·lació.

REQUERIMENTS ESPECÍFICS DE CADA MAQUINÀRIA I DEL MATERIAL
COMPLEMENTARI
Màquines d’autoservei.
Els equips han d’acomplir els protocols de comunicació SIP2 i NCIP.
Les màquines han de disposar de pantalla tàctil.
El sistema ha de permetre el préstec, renovació i devolució. La mida mínima de la pantalla
requerida és de 22 polsades.
Les màquines han d’estar equipades amb lectors de RFID i de codis de barres.
Per a la lectura de les etiquetes RFID:
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Unitat lectora d’etiquetes HF ISO-15693, ISO-18000-3.
El sistema ha de permetre la lectura múltiple de com a mínim cinc documents de manera
simultània.
Per a la lectura dels codis de barres:
Unitat lectora que permeti llegir els codis de barres del carnet d’usuari de la XBM i que permeti
llegir els codis de barres de les pantalles de dispositius mòbils que s’hagin generat amb l’app
bibliotequesXBM.
Les màquines han de disposar d’una impressora de rebuts/tiquets de tecnologia tèrmica de
devolució/préstec integrada en la carcassa metàl·lica, fàcilment accessible mitjançant pany amb
clau per a la seva manipulació en cas de substitució de la cinta tèrmica de rebuts o de
reparació.
Han de fer la gestió antifurts RFID en el moment del préstec i de la devolució.
Han d’operar mode offline garantint que no es produeixen pèrdues de dades i que ulteriorment
puguin bolcar-se les dades a Sierra.
Han de tenir interfície multilingüe (com a mínim català, castellà i anglès) i l’usuari ha de poder
escollir la que sigui de la seva preferència.
Els missatges que es mostren als usuaris han de poder personalitzar-se.
Han de generar informes d’ús.
El sistema no farà préstec quan existeixi alguna penalització a l’usuari o bé qualsevol estat del
document que impliqui que no es prestable. En aquest cas, apareixerà un missatge perquè
s’adreci al taulell.
El sistema permetrà la devolució de documents vençuts, reservats i procedents d’altres
biblioteques enviant un avís al personal de la biblioteca (imprès, per correu electrònic, etc.).
Per tal de garantir la durabilitat i resistència, els components de tancament de les màquines
seran metàl·lics, en cap cas podran ser de fusta o altres materials com el DM.
Han de ser accessibles via web i disposar d’assistència tècnica remota en l’horari de treball de
la Biblioteca que és de dilluns a divendres de 15 a 20h.
Han d’adaptar-se a l’arquitectura de l’edifici i s’han de subministrar amb els corresponents
mobles de suport.
Equips RFID per a la gestió de circulació i la consulta del personal bibliotecari.
Les estacions de treball han de permetre realitzar les transaccions de préstec renovació i
devolució, així com la gravació d’etiquetes RFID.
S’han de poder inicialitzar etiquetes RFID a partir de codis de barres seguint el estàndards ISO
28560-3, AFI07.
Han de permetre desactivar i reactivar el sistema antirobatori integrat en les etiquetes.
Els programaris s’han de poder minimitzar en pantalla, permeten treballar simultàniament amb
el programa de gestió bibliotecària.
Han d’acomplir els estàndards ISO15693, ISO 18000-3 i ISO28560.
El programari de gravació i/o de transaccions de circulació ha de ser compatible amb la
infraestructura informàtica de la biblioteca i la configuració dels ordinadors de treball. La
Diputació de Barcelona proporcionarà la informació sobre la infraestructura i sobre la
configuració a l’empresa adjudicatària a petició de l’ajuntament.
Les estacions de treball han de poder funcionar correctament als taulells de la biblioteca siguin
del material que siguin, inclòs el metàl·lic.
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Totes les estacions de treball que s’instal·lin hauran de disposar de doble blindatge (double
shielded). Les mides orientatives d’aquestes estacions són de 340 mm x 240 mm x 10 mm.
Els programaris proporcionats s’han de poder executar en un entorn d’escriptori virtual. En
concret a la Xarxa de Biblioteques s’utilitza tecnologia Citrix amb VMware.
Arcs anti-furts.
Arcs de seguretat RFID amb una amplada mínima de 90 cm. Han de detectar des del terra fins
a una alçada mínima de 2 metres.
Ha d’acomplir els estàndards ISO-15693 ISO-18000-3 i treballar a una freqüència de 13,56
Mhz.
Han de detectar els documents que no hagin estat desactivats en el préstec i corresponent
emissió d’alarma acústica.
Els arcs han de seguir operant encara que el sistema integrat de gestió bibliotecària pateixi una
incidència.
Els arcs han d’estar equipats amb sistema compta persones bidireccional. Han de poder
generar informes d’ús d’entrades i sortides per franja horària i per arc.
Els arcs han de disposar d’un sistema d’alimentació ininterrompuda o SAI propi.
Etiquetes RFID.
La codificació de l’etiqueta RFID ha de seguir el model de dades de l’estandard ISO-28560-3.
Els camps i les dades concretes que es codificaran a l’etiqueta seran només aquests:
ISO 28560-3
ID Data
Element

Nom del camp

Valors a incloure

1

Primary item identifier

Codi de barres de l’exemplar

4

Set information

01 (ha d’estar informat per defecte pel sistema)

23

Alternative owner institution

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

Cal que acompleixin l’estàndard AFI07 de seguretat.
Han de ser etiquetes passives de 13,56 MHz, de format reduït,
autoadhesives, imprimibles i que es puguin reescriure si així es desitja.
Han de tenir una capacitat mínima de 1024 bytes.
Han de tenir una garantia mínima de 10 anys.
Han de ser compatibles amb mobiliari metàl·lic.
Etiquetes per a diferents tipus de material:
• llibres: 50mm x 53mm.
• CD i DVD: etiquetes d’alt rendiment, 116mm.
Impressora tèrmica de rebuts (quan la biblioteca no disposi de bústia de retorn
automatitzat.
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Impressora tèrmica connectada via Ethernet a la xarxa de la biblioteca per a la impressió
d’avisos de retorns dels documents reservats i procedents d’altres biblioteques. En el rebut
apareixeran les dades dels documents proporcionades pel programa de gestió bibliotecària.
MiniPC
L’empresa adjudicatària haurà de tenir en compte que els equips de treball de totes les
biblioteques surten a Internet utilitzant la mateixa IP, per tant en el cas de que el sistema
proposat inclogui enviament de dades a una url i necessiti conèixer la IP de la biblioteca que fa
l’enviament, l’empresa adjudicatària haurà de proporcionar un miniPC amb Sistema Operatiu
Windows per fer aquest enviament des d’una IP fixa. L’equip subministrat haurà de tenir les
mides suficientment reduïdes com per poder incorporar-ho dins les màquines d’autoservei.
FORMACIÓ.
L’empresa adjudicatària s’encarregarà de la formació per al correcte funcionament de les
màquines per part del personal, facilitant també tota la documentació necessària.
Addicionalment haurà de donar formació als tècnics que proporcionen el suport de primer nivell,
així com una llista de comprovacions i incidències que es poden resoldre a la primera trucada
de l’usuari.
En aquest sentit serà necessari disposar d’un número de telèfon que pugui atendre les trucades
per comunicar les incidències i ajudar a resoldre-les durant els 2 anys de garantia de tot el
sistema dins l’horari de treball de la Biblioteca.
SUPORT I MANTENIMENT
L’empresa adjudicatària oferirà el nivell de servei de manteniment: suport telefònic, remot o
assistència in situ en cas que la incidència no es pugui resoldre telefònicament, temps de
resposta, etc.
Aquest suport es refereix a un segon nivell, és a dir a consultes, incidències i peticions que no
han pogut ser resoltes pels tècnics de primer nivell de la XB.
L’empresa informarà del pla de manteniment que seria necessari fer: visites periòdiques de
control, actuació en cas d’incidències, actualització de programaris, etc.
GESTIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
L’Ajuntament, la Biblioteca i l'adjudicatari fixaran els horaris per a l’enxipat, la programació i la
col·locació dels 35.000 documents, la instal·lació de les màquines i les hores de formació del
personal.
L’empresa adjudicatària entregarà a l’Ajuntament i a la Diputació de Barcelona la documentació
amb la descripció tècnica dels dispositius instal·lats i els requeriments de connexió.
2)
NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTES I EFICIÈNCIA EN LA
CONTRACTACIÓ. (article 28 de la LCSP)

L’Ajuntament de Caldes de Montbui gestiona la biblioteca municipal de Caldes de Montbui amb
un fons documental superior als 40.000 documents (75% llibres, 9% enregistraments sonors,
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11% enregistraments vídeo, 3% multimèdia i un 1,5% d’altres) i amb 11.858 persones usuàries
registrades.
El pla d’acció de 2019 de la biblioteca defineix com a objectiu la implantació d’un sistema
d’autopréstec; objectiu alineat amb les propostes prioritàries de la xarxa de biblioteques de
Barcelona liderada per la Diputació de Barcelona.
El sistema d’autopréstec que s’està imposant consisteix en la implantació d’un conjunt de
maquinària (bàsicament uns arcs de seguretat, uns ordinadors per gestionar els préstecs, una
impressora per a incidències, així com un volum important de xips per a implantar en tots els
volums susceptibles de ser prestats amb aquesta modalitat) i programari informàtic específic
per aquesta millora.
Per assolir aquest objectiu cal licitar la implantació d’aquesta tecnologia.

3) PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (art. 100 de la LCSP)
Atenent les indicacions de la Diputació de Barcelona i els preus de mercats d’aquest tipus de
sistemes, s’estima que el pressupost màxim per a complir amb aquest contracte és de
39.669,42 € més IVA (21%, 8.330,58 €).
48.000 € IVA inclòs.
Aquest contracte de subministraments està compost bàsicament pels costos directes relatius a
les matèries primeres, així com la mà d’obra necessàries per executar-lo.
Les despeses indirectes relatives a l’estructura de l’empresa i altres similars s’assignaran
parcialment segons els criteris de cada oferta.
No s’inclouen altres costos salarials, ja que el contracte no inclou prestacions de serveis
mantingudes en els temps i vinculades directament amb el funcionament d’aquesta tecnologia.
4) EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
El pagament d’aquest contracte s’efectuarà prèvia presentació de la factura electrònica a
càrrec de l’aplicació pressupostària 40-3321-62300 del pressupost municipal.
5) DURADA DEL CONTRACTE I POSSIBLES PRÒRROGUES (art. 29 LCSP)
L’execució del present contracte iniciarà amb la seva formalització i finalitzarà en un termini
màxim de 2 mesos. En aquest termini s’hauran d’haver etiquetat tots els documents i haurà
d’estar correctament instal·lat i en funcionament tot el maquinari. Aquest termini no serà objecte
de pròrroga.
Un cop rebuts els béns i posada en marxa del sistema s’aixecarà la corresponent acta de
recepció. Si el subministrament no es troba en condicions d’ésser rebut, es farà constar en dita
acta i es donaran les instruccions concretes al contractista per tal que esmeni els defectes o
procedeixi a un nou subministrament si no compleixen les prestacions requerides pels plecs de
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prescripcions tècniques i administratives objecte del contracte. En cas de no realitzar l’esmena
o substitució, l’Ajuntament no efectuarà el pagament de l’import de l’adjudicació del contracte.
6) VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (article 101 LCSP).
Tenint en compte la inexistència de possibles pròrrogues, el valor estimat de contracte és de
39.669,42 € més IVA (21%, 8.330,58 €). 48.000 € IVA inclòs.

7) EL PREU DEL CONTRACTE (Art. 102 LSCP)
El preu definitiu del contracte dependrà de l’oferta de l’adjudicatari, evidentment amb els límits
que es defineixen a l’apartat relatiu al pressupost màxim.
8) DRETS I OBLIGACIONS DE PARTS
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa
aplicable.
9) CRITERIS D'ADJUDICACIÓ (Art. 145 a 148)
Els criteris a tenir en compte per a valorar les ofertes seran en la seva totalitat criteris objectius.
Es creu oportú establir l’objectivitat de la totalitat dels criteris i el percentatge de cadascun
considerant que aquesta distribució representa un equilibri òptim entre l’oferta econòmica de
l’empresa, els possibles increments dels períodes de garantia de tot el sistema, així com
algunes millores en els elements del mateix sistema.
Les ofertes econòmiques es valoraran mitjançant una fórmula matemàtica que cerca atorgar
una puntuació estrictament proporcional entre totes les presentades i classificades com a
aptes.
Les ofertes presentades es valoraran amb un màxim de 60 punts d’acord amb els criteris
següents:
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CRITERIS OBJECTIUS. Fins a 60 punts.
a) Valoració de l’oferta econòmica
(màxim 40 punts)
S’atorgarà la màxima puntuació (40 punts) a la proposta econòmica més avantatjosa.
La resta de propostes es valoraran de forma proporcional i seguint aquesta fórmula:
Pressupost vàlid de l'oferta més baixa
Punts = 40 x ---------------------------------------------------Pressupost ofert pel licitador
b) Increment del període de garantia total per a la maquinària i programari (*)
(màxim 10 punts)
S’atorgaran les següents puntuacions:
3 anys de garantia: 5 punts
4 anys de garantia: 6 punts
5 anys de garantia: 7 punts
6 anys de garantia: 8 punts
7 anys de garantia: 9 punts
8 anys de garantia: 10 punts

de 0 a
60
punts

(*) les etiquetes/xips tenen un període de garantia propi (10 anys, mínim)
c) Millores (màxim 10 punts)
•

Millores en els arcs de seguretat:
◦ arcs que disposin d’un sistema d’estalvi energètic de manera que redueixin el
consum i les emissions quan no detectin activitat. 5 punts
◦ Sistema d’estadístiques global accessible via web. 5 punts

10) VARIANTS (Art. 142 LCSP)
Les característiques i funcionalitats definides anteriorment no admeten variants. Malgrat aquest
criteri general, això no implica que cada oferta pugui establir les diferències que consideri
oportú mantenint l’objectiu general del contracte.
11) OFERTES ANORMALMENT BAIXES (Art. 149)
Si concorren dues o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi el criteri següent:
•

Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un
20% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques
presentades (incloent-hi aquesta)
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12) GARANTIES (arts. 106 a 114)
No procedeix la constitució de la garantia provisional.
La garantia definitiva serà la corresponent al 5% de l’import de l’adjudicació, IVA exclòs.
13) COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (Arts. 326 i 327 i DA 2a)
La Mesa de Contractació està integrada per les següents persones:
•
•

President: Isidre Pineda Moncusí, Regidor de Cultura.
Suplent: David Través Ambrosio. Regidor de Joventut

•
•

Vocals: Maria Remei Sala Leal, Secretària Gral.
Suplent: Antoni Campelo Rodríguez, Tècnic d'Administració General

•
•

Gemma Riera Termes, Interventora general.
Suplent: Rosa Càtedra Arimon, Tècnica d'Administració Especial.

•
•

Begonya Ruiz Curado, tècnica de participació ciutadana
Suplent: Verònica Arteaga Pérez, tècnica de joventut

•
•

J. Lluís Ibort Muñoz-Ramos, Cap de l’àrea de serveis personals.
Suplent: Victòria Herrero Herrero, Cap del Departament d’educació

•
•

Secretari: Ismael Pérez Chacon, responsable de Govern Obert i Transparència.
Suplent: Montserrat Soley Artigas, Administrativa de Serveis Generals.

14) CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ (Art 202 LCSP)
L’empresa adjudicatària haurà de vetllar pel manteniment dels valors mediambientals en relació
a la recollida i tractament dels residus resultants de la implantació del sistema RFID a la
biblioteca. Es farà una atenció especial a la recollida de tots els embalatges de la maquinària i
resta de material fungible, garantint-ne una correcta separació en funció de la seva tipologia i el
posterior trasllat a plantes especialitzades per al seu tractament.
15) TERMINI I LLOC DE RECEPCIÓ DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE.
L’execució del present contracte iniciarà amb la seva formalització i finalitzarà en un termini
màxim de 2 mesos. En aquest termini s’hauran d’haver etiquetat tots els documents i haurà
d’estar correctament instal·lat i en funcionament tot el maquinari. Aquest termini no serà objecte
de pròrroga.
Un cop rebuts els béns i posada en marxa del sistema s’aixecarà la corresponent acta de
recepció. Si el subministrament no es troba en condicions d’ésser rebut, es farà constar en dita
acta i es donaran les instruccions concretes al contractista per tal que esmeni els defectes o
procedeixi a un nou subministrament si no compleixen les prestacions requerides pels plecs de
prescripcions tècniques i administratives objecte del contracte. En cas de no realitzar l’esmena
o substitució, l’Ajuntament no efectuarà el pagament de l’import de l’adjudicació del contracte.
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16) MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE (Art. 203 a 207)
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma
prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable.
17) REVISIÓ DE PREUS (arts. 103 a 105)
No procedeix.
18) CESSIÓ (Art. 214 LCSP)
No procedeix.
19) SUBCONTRACTACIÓ (Art. 215 a 217)
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació.
20) ASSEGURANCES
L'empresa adjudicatària s'obliga a concertar i mantenir vigent una pòlissa d'assegurança de
responsabilitat civil per cobrir possibles danys que es puguin derivar de l'execució dels serveis
que constitueixen el seu objecte per un import equivalent al pressupost màxim de licitació
establert.
21) RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Art. 62)
El responsable del contracte serà el/la tècnic/a de cultura de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui.
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