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1. ANTECEDENTS
L’Ajuntament de Barcelona vol potenciar la seguretat a la via pública utilitzant càmeres de
vídeo vigilància. Fruit d’aquest desig està la seva participació en el projecte europeu SECUR
CITIES per aconseguir una millora de la seguretat pública de Barcelona a través de la millora
del circuit tancat de televisió (en endavant CCTV). Una de les iniciatives del projecte és
aplicar aquesta millora al Passeig de Gràcia.
Aquest projecte s’emmarca dins l’interès per part de l’ Ajuntament d’una millora continua de
la seguretat pública i, en el cas que ens ocupa, també per donar acompliment a un acord que
en temes de seguretat l’Ajuntament té amb l’Associació de Comerciants del Passeig de Gracia
per la millora de la seguretat a l’entorn.
El projecte SECUR CITIES consisteix en 2 fases, distribuïdes de la següent manera:


Fase 1. Any 2019: Sistema de visualització de gran format Videowall i Sistema de Control i
integració de sistemes de CCTV existents.
Aquesta es troba en fase de finalització d’execució i implantació.



Fase 2. Any 2020/2021: Substitució i millora de les càmeres de CCTV de seguretat pública
i instal·lacions complementàries necessàries al centre de control.
Aquesta es troba fase està en execució

2. OBJECTE
L’objecte d’aquesta licitació es el subministrament equipament pel circuit tancat de televisió
(CCTV) de Passeig de Gràcia, amb mesures de contractació pública sostenible.
L’equipament proposat per l’adjudicatari ha de ser totalment compatible amb els sistemes
actualment en servei i/o instal·lació, segons l’estudi de necessitats i proposta de la Guàrdia
Urbana de Barcelona, i les necessitats d’ ampliació dels sistemes existents a la Sala Conjunta
de Comandament per suportar els nous elements.
La instal·lació i posada en servei del material subministrat no forma part de l’abast d’aquest
contracte.
3. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
La contractació es realitzarà pel procediment obert simplificat abreujat tot entenent que es
garanteix la màxima concurrència i competitivitat.

4

“
Gerència de Seguretat i Prevenció
Direcció de Serveis de Gestió econòmica i control de recursos
Departament de logística i infraestructures

4. ABAST DEL CONTRACTE
L’abast d’aquest contracte comprèn el subministrament del material següent:




Subministrament d’un servidor per l’ampliació de la capacitat del sistema de gravació
d’imatges de CCTV instal·lat a la Sala Conjunta de Comandament
Subministrament de 17 càmeres necessàries, amb les característiques del estàndards
del Sistema de Videovigilància de l’Ajuntament de Barcelona.
Subministrament de 10 llicències Milestone pel sistema existent de gravació de
imatges de CCTV instal·lat al SCC

4.1. SERVIDOR
El sistema de gravació i emmagatzematge existent, està ubicat en un únic servidor físic.
L’adjudicatari ha de subministrar un servidor i el software necessari per l’ampliació de la
capacitat de enregistrament actual.
S’ha d’incloure totes les llicències de la plataforma de vídeo, tant de servidors com de
dispositius necessàries per l’ampliació, així com els suports de fabricant durant un període
de 2 anys com a mínim.
La solució de CCTV instal·lada actualment es del fabricant Milestone XProtect Corporte
Aquest sistema te solucions de vídeo anàlisi quasi en temps real, i capacitat de recerques
forenses, enregistrant la imatges amb tota la definició de vídeo possible.
Actualment els servidor instal.lat és un Dell PowerEdge 540. Per mantenir la compatibilitat
amb el nou sistema es demana un servidor igual o de superiors prestacions. Les
característiques tècniques del servidor han de ser com a mínim les de la taula adjunta o
superiors.
Tipus

Servidor Professional

Altura (unitats de bastidor)

2U Rack Mount

Processador

1 x Intel Xeon Silver 4210

Memòria RAM

16 GB (instal·lats) DDR4

Controlador
d’emmagatzemament

PERC H730 RAID Controller

Baïes de d’emmagatzematge
del servidor

12 x 3.5” LFF
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Discos d’emmagatzematge

144 TB RAW (132 TB RAID 5)

Disc dur per a Sistema
Operatiu

2 x M.2 240 GB SSD RAID1

Sistema Operatiu

Windows Server 2019 Essentials

Interfícies de xarxa

4 x 1 Gigabit Ethernet mínimes

Font d’alimentació

2 x 750 W

Quantitat instal·lada

1

L’adjudicatari ha de lliurar el servidor amb el sistema operatiu instal.lat i degudament
parametritzat.
4.2. CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA
L’adjudicatari haurà de subministrar 17 noves càmeres d’alta definició.
Actualment les càmeres existents e integrades als sistemes de gravació i gestió son PNBA9001 BOX WISENET 4K, amb carcassa Carcassa Exterior Càmera Box POE SHB-4301HP, i
amb la òptica vari focal adequada a cada emplaçament
4.2.1. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LES CÀMERES
Les especificacions tècniques mínimes, que han de complir les càmeres de videovigilància
ofertades pels licitadors han de ser:
:







Resolució Ultra HD 4K (8 MPx)
Detecció avançada de vídeo per patrons i tecnologia d'ensenyament mitjançant l'exemple
Anàlisi de vídeo d'autoaprenentatge
Compatibilitat amb ONVIF S/G/T
Interfície sèrie RS-485
Possibilitat d´establir una òptica varifocal de 4,1mm–9mm o 12,5mm-50mm en funció del
tipus d´ instal·lació i la ubicació final de la càmera



Sensor d’imatge

o 1 / 1,8 "de 8MP
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Il·luminació mínima
Píxels actius
Rang dinàmic
Compressió imatge

o
o
o
o



Streaming

o




Balanç de blancs
Detecció moviment

o
o




Sistema dia/nit
Sortida de vídeo

o
o







Xarxa
Emmagatzematge
Sistema estabilitzador imatge
Alimentació elèctrica
Consum d’energia

o
o
o
o
o

Color: 0,03 lux (F1.2, 1 / 30sec)
3864(H)x2180(V).
120dB.
Compressió de vídeo H.265 / H.264: principal /
alt, MJPEG
Streaming Unicast (20 usuaris) / Multicast.
Transmissió múltiple (fins a 3 perfils)
ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
Establiment de zones poligonals per la
detecció
ICR, BLC, WDR, SSDR
1.0 Vp-p / 75Ω compost, 720x480 (N),
720x576 (P) i Micro USB
tipus B, 1280x720
100Base-TX, CAT5, RJ45.
Micro SD / SDHC / SDXC
Sensor giroscòpic integrat
Voltatge d'entrada PoE + (IEEE802.3at), 12VDC
PoE +: 16,50 W màxim, 12,50 W típic
12VDC: 13,50 W màxim, 10,80 W típic

A continuació es detallen les analítiques inserides (sense necessitat de llicències i/o dispositius
addicionals) que han d’ incorporar les càmeres:
Analítica - Tipus d'objecte classificat:





Persones (gènere, edat, tipus de roba, color de roba, barrets, ulleres, motxilles, bosses)
Detecció de la zona de la cara
Vehicle (cotxes, camions, motocicletes, bicicletes, color dels vehicles)
Matrícula amb atributs

Esdeveniments d’anàlisi basats en el motor de videoanàlisis avançat :







Detecció d’objectes
Detecció direccional
Seguiment automàtic digital
Entrada / Sortida
Loitering
Línia virtual
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Esdeveniments analítics:









Detecció de desenfocament
Detecció de moviment
Aparèixer/desaparèixer objecte, manipulació
Detecció d'àudio (Sempre que estigui implementat)
Classificació de sons (crits, explosions, trencament de vidres, trets) (Sempre que estigui
implementat)
Compte de persones
Gestió de cues
Mapa de calor basat en el motor d’intel·ligència artificial

4.2.2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LES ÒPTIQUES DE LES CÀMERES
A continuació es descriuen les especificacions tècniques mínimes demanades de les òptiques de
4,1-9mm per la càmera tipus box:














Format
Obertura
Tipus d’iris
Muntatge
Distància focal (mm)
Gamma Iris
Focus
Zoom
Angle de visió (H × V)

Relació d'aspecte
Rang d'enfocament (des de la part
frontal de l'objectiu) (m)
Informació addicional

o
o
o
o
o
o
o
o
o

1/1.8" ~ 1/4"
F1.6
DC Auto-Iris
CS-Mount
4,1 - 9 (2,2x)
F1.6 - T360
Manual
Manual
Aspect ratio 4:3
Wide: 100° 01' x 74° 21'
Tele: 45° 17' x 33° 59'

Aspect ratio 16:9
Wide: 109° 23' x 60° 32'
Tele: 49° 18' x 27° 47'
o 16: 9
o ∞ - 0,3 m
o Classificació de 6 megapíxels (4K Ultra
HD) per a càmera de dia / nit
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A continuació es descriuen les especificacions tècniques mínimes, de les òptiques de 12,5-50mm
per la càmera tipus box:












Format
Obertura
Tipus d’iris
Muntatge
Distància focal (mm)
Focus
Angle de visió (H × V)

Relació d'aspecte
Rang d'enfocament (des de la part
frontal de l'objectiu) (m)
Informació addicional

o
o
o
o
o
o
o

1/1.8" ~ 1/3"
F1.6
Auto (DC Type)
Muntura C
12,5 - 50 (4x)
Manual
1/1.8":
Wide: 32° 54' x 24° 37'
Tele: 08° 14' x 06° 13'

1/2":
Wide: 29° 32' x 22° 07'
Tele: 07° 26' x 05° 36'
o 16: 9
o ∞ - 0,8 m
o Classificació de 5 megapíxels per a
càmera de dia / nit

4.3. LLICÈNCIES
l’adjudicatari ha de subministrar 10 llicències de
 XPCODL XProtect Corporate Device License (DL) de Milestone
 Y3XPCODL 3 Years Care Plus for XProtect Corporate DL
És tasca de l’adjudicatari instal.lar al nou servidor les 10 llicències més les que hagi pogut oferir
de més seguint el criteri de valoració del plec de condicions administratives.
5. GARANTIA



Les càmeres tindran un mínim de 3 anys de garantia des de la instal·lació NO des del
subministrament
El servidor tindrà un mínim de 2 anys de garantia i suport des de la instal·lació NO des de
el subministrament
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6. SERVEIS ASSOCIATS INCLOSOS
L’adjudicatari serà el responsable de rebre tot el material subministrat pel fabricant dels equips,
i, serà l’únic responsable de qualsevol incidència en el lliurament del mateix.
6.1. Lliurament del material
L’adjudicatari lliurarà tot el material en un únic lloc dins les dependències de la Gerència de
Seguretat i Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona
6.2. Revisió prèvia de les característiques ofertades dels productes
Amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte, l’Ajuntament podrà, si així ho considera,
requerir a l’empresa adjudicatària a lliurar, en un lloc de Barcelona que se li indicarà, en un
termini no superior a 2 dies hàbils des del requeriment, una de les càmeres del model ofertat.
Un cop verificades les característiques de l’equipament i la seva plena adequació a l’oferta
presentada, li serà retornat al seu propietari. La superació de les proves tècniques (si es
demanen) serà imprescindible per a l’adjudicació del contracte.
En cas que el producte ofertat no s’ajusti a les característiques tècniques exigides en el present
plec, l’empresa quedarà exclosa d’aquest procediment per no complir els requeriments tècnics
del contracte i es procedirà a requerir l’equipament mostra al següent licitador segons l'ordre en
què hagin quedat classificades les ofertes.
6.3. Instal.lació de les llicències al servidor
L’adjudicatari és reponsable de la instal.lació de les llicències XProtect Corporate de Milestone
al nou servidor.

7. TERMINI DE LLIURAMENT
El temps màxim de lliurament de tot el material serà d’un mes a contar des del dia següent al de
l’acceptació de la notificació de la resolució. L’incompliment d’aquest termini comportarà
penalitzacions descrites en el plec administratiu.
8. FACTURACIÓ
L’adjudicatari presentarà una única factura un cop realitzada la recepció formal dels dispositius i
amb el vistiplau per part del responsable del contracte de l’Ajuntament.
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9. PROPOSTA TÈCNICA
Els licitadors presentaran la seva oferta tècnica de realització del contracte tant per fer
comprensible la seva proposta com per facilitar i fer possible la seva valoració d’acord amb els
criteris d’adjudicació assenyalats en el plec de clàusules administratives particulars que regeixen
per aquesta contractació.
El licitador haurà de presentar la seva oferta en la Plataforma Electrònica de Contractació de
l’Ajuntament de Barcelona anomenada SICE i en la forma i terminis indicats en la plataforma on
tots els arxius han d’estar en format Word, Excel, Power Point, MSProject o Acrobat.
Per a més informació respecte de SICE consultar
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
L’oferta presentada dins la plataforma SICE és un fitxer xifrat que no es possible obrir per ningú
fins la data i hora determinades per l’Ajuntament per la celebració de la mesa d’apertura pel que
no es pot veure el contingut de l’oferta fins aquest moment.
El licitador pot adjuntar tota la informació complementària que consideri d’interès, tot i això
haurà de presentar uns continguts mínims i estar obligatòriament estructurada de la forma
següent:
Per fer més comprensible la seva proposta, els licitadors presentaran la informació en dos
fitxers diferenciats:
a) Fitxer amb la documentació indexada amb les característiques tècniques del producte
ofertat i amb la següent informació:
 Inventari de tot l’equipament subministrat
 Detall de de cada càmera.
 Detall de la configuració del servidor de vídeo gravació i emmagatzematge
subministrat incloses les llicències i els suports i les seves dates d’enregistrament
al portal del fabricant.
 Detall de la configuració de la plataforma del servidor subministrat
 Altre informació que el licitador rellevant per fer més comprensible la seva
proposta.

b) Fitxer amb la documentació indexada que haurà de ser valorada segons els criteris
avaluables de forma automàtica assenyalats en les clàusules del plec de clàusules
administratives particulars que regeixen per aquesta contractació.

10. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ
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10.1.
SEGURETAT DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ, PROTECCIÓ DE DADES I
COMPLIMENT NORMATIU
L’Ajuntament de Barcelona es troba subjecte al Principi de Legalitat i posa especial èmfasi en el
compliment de les obligacions legals que es deriven de la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garanties dels Drets Digitals i normes
que la desenvolupin. així com de la resta de l’ordenament jurídic que sigui d’aplicació.
Pel que fa als aspectes propis de seguretat, quan per l’objecte del contracte sigui d’aplicació, es
tindrà especial cura de preveure que els productes finals compleixin amb el que estableix el RD
3/2010 de 8 de gener pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’Àmbit de
l’Administració Electrònica.
Les empreses licitadores s’obliguen a vetllar pel compliment de la legislació vigent aplicable a
l’objecte del contracte i especialment pel que fa referència a la protecció de dades de caràcter
personal (LOPD).
10.2.

CONFIDENCIALITAT

L’empresa contractada s’obliga a no difondre i a guardar el més absolut secret de tota la
informació a la qual tingui accés en compliment del present contracte i a subministrar-la només
al personal autoritzat per l’Administració Municipal.
L’adjudicatari queda expressament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre
qualsevol dada que pogués conèixer com a conseqüència de la participació en la present licitació,
o, amb ocasió del compliment del contracte, que no podran copiar o utilitzar com a finalitat
diferent a les que la informació te designada.
L’empresa contractada serà responsable de les violacions del deure de secret que es puguin
produir per part del personal al seu càrrec. Així mateix, s’obliga a aplicar les mesures necessàries
per a garantir l’eficàcia dels principis de mínim privilegi i necessitat de conèixer, per part del
personal participant en el desenvolupament del contracte.
Un cop finalitzat el present contracte, l’empresa contractada es compromet a destruir amb les
garanties de seguretat suficients o retornar a l’Ajuntament de Barcelona, d'acord amb allò que
s'estableixi legalment o les indicacions que en aquell moment li transmeti aquest Ajuntament,
tota la informació facilitada per aquesta administració, així com qualsevol altra producte
obtingut com a resultat del present contracte.
10.3.
LOPD
Per l’execució del present contracte, el licitador no necessita ni se li donarà accés a cap dada de
caràcter personal.
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Responsable Sistemes Informació

Josep Clotet Ciruelo
Barcelona 18 d’octubre del 2021
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