PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PEL SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES DE VÍDEO VIGILÀNCIA PER CONTROL D’INCIDÈNCIES
DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE LLIÇÂ DE VALL.

Clàusula 1. Objecte del contracte.
1. El present contracte té per objecte el subministrament i instal·lació de càmeres de vídeo
vigilància a la via pública del municipi de Lliçà de Vall
La descripció detallada del subministrament, així com la resta de requeriments amb les que
caldrà executar-lo, es recullen al plec de condicions tècniques particulars.
2. Aquest contracte correspon als anomenats mixtes, d’acord amb el que disposa l’article 18
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), atès que conté
prestacions corresponents al contracte de subministrament, al contracte d’obres i al
contracte de serveis. Es tramitarà per les normes establertes pels contractes de
subministrament, atès que aquesta és la prestació principal.
3. La codificació del Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV) que correspon és
35125300-2 Càmeres de seguretat.
4. Aquest contracte no és susceptible de divisió en lots, atès que la divisió perjudicaria la
correcta execució.
Clàusula 2. Necessitat i idoneïtat del contracte.
Les necessitats a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del
procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a l’expedient.
Clàusula 3. Naturalesa del contracte i legislació aplicable.
1. El contracte té naturalesa administrativa i es regirà per aquest plec, el plec de
prescripcions tècniques i per les normes contingudes en:

2. L’Ajuntament tindrà sempre la prerrogativa de dirigir els treballs, d’interpretar el que
s’havia convingut, de modificar la prestació segons convingui dintre dels límits admesos per
la LCSP i de suspendre la seva execució per causa d’interès públic.

Marta Bertran Ramon
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- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
- El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la
llei de contractes de les administracions públiques, en tot el que no s’oposi a la Llei de
contractes del sector públic.
- El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, de desenvolupament parcial de la Llei 30/2007.
- Les bases d’execució del pressupost municipal.
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3. La jurisdicció contenciós-administrativa serà la competent per conèixer les qüestions
litigioses sorgides en relació amb el contracte, i l’adjudicatari se sotmetrà amb renúncia
expressa a qualsevol fur o privilegi, a les Sales d’aquesta jurisdicció amb seu a Barcelona.
Clàusula 4. Durada del contracte i possibles pròrrogues.
El termini màxim de subministrament i instal·lació serà de tres mesos.
Clàusula 5. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte.
1 Pressupost base de licitació.
1.D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP el pressupost base de licitació del total del
contracte és de 39.268,23 euros, IVA inclòs amb el desglossament següent 32.453,08 euros
pressupost net i 6.815,15 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21% .
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima
de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del
pressupost net l’oferta serà exclosa.
El pressupost net es desglossa de la manera següent:
Costos directes
Equips i instal·lacions de càmeres i comunicacions
Total Costos Directes
Costos indirectes.
Despeses generals ( 13 %)
Benefici industrial ( 6 %)
Total costos indirectes
Total costos ( directes +indirectes). Pressupost net

Preu de sortida
26.287.00
26.287,00
4.218,90
1.947,18
6.166,08
32.453,08

2 El valor estimat del contracte (VEC).
El VEC és de 32.453,08€ euros, sense incloure l’IVA. d’acord amb la previsió de l’art 101
LCSP.
Clàusula 6. Aplicació pressupostària.
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 2021.2.132.62902 del pressupost municipal aprovat per a la present
anualitat 2021.
Clàusula 7. Revisió de preus.

D’acord amb el previst a l’article 103 de la LCSP, no procedeix la revisió de preus en el
present contracte.
Clàusula 8. Procediment d’adjudicació.
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, es durà a terme mitjançant procediment
obert simplificat sumari i adjudicació mitjançant l’aplicació de criteris de valoració automàtics
en virtut d’allò que estableixen l’article 159.6 i concordants de la LCSP.
Clàusula 9. Òrgan de contractació. Perfil del contractant.
1. De conformitat amb la Disposició Addicional segona apartat primer de la LCSP correspon
a l'Alcalde la competència com a òrgan de contractació per als contractes administratius, el
valor estimat dels quals no superi el 10% dels recursos ordinaris ni, en tot cas, la quantia del
sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior
a quatre anys, incloses les seves eventuals pròrrogues.
Aquest competència es troba delegada en la Junta de Govern Local mitjançant el decret de
delegacions de competències de data 15 de juliol de 2019, modificat pel decret de data 16
de març de 2021.
2. L’adreça web específica del perfil de contractant de l’Ajuntament de Lliçà de Vall és la
següent:
https://www.llissadevall.cat/ajuntament-seu/informacio-oficial/perfil-de-contractant/
Clàusula 10. Notificació electrònica.
Les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del
contracte que es licita s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació
e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i al Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Les notificacions electròniques s’adreçaran només a les persones autoritzades per part de
l’empresa licitadora, que haurà d’haver facilitat prèviament el nom i cognoms, NIF, correu
electrònic, i opcionalment número de telèfon mòbil, de totes les persones autoritzades.
IMPORTANT: La notificació electrònica s’entendrà rebutjada a tots els efectes si, un cop
acreditada la posada a disposició de les persones autoritzades, han transcorregut deu dies
naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut, llevat que, d’ofici o a instància del
destinatari, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.
La resta de comunicacions electròniques s’efectuaran per correu electrònic a l’adreça
facilitada per l’empresa a tal efecte.

Clàusula 11. Condicions especials d’execució de caràcter socialment responsable.
1. Els licitadors i contractistes s’obliguen a adoptaran una conducta èticament exemplar i
actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles formes i hauran
d’adequar la seva activitat a l’efecte.
2. El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral i
de seguretat social, així com a garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de
treball i el compliment dels convenis col·lectius aplicables.
3. En cas d’incompliment d’aquestes condicions s’imposaran les penalitats previstes en la
clàusula 28 .
Clàusula 12. Confidencialitat de la informació.
1. Les empreses licitadores podran d’indicar quins documents i dades presentades són, al
seu parer, susceptibles de ser considerats confidencials.
El caràcter de confidencial afecta, entre d’altres, els secrets tècnics o comercials, els
aspectes confidencials de les ofertes i qualsevol altra informació amb un contingut que es
pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en
altres de posteriors.
El deure de confidencialitat de l’òrgan de contractació, així com dels seus serveis
dependents, no es pot estendre a tot el contingut de l’oferta de l’adjudicatari ni a tot el
contingut dels informes i documentació que, si s’escau, generi directament o indirectament
l’òrgan de contractació en el curs del procediment de licitació.
Únicament es pot estendre a documents que tinguin una difusió restringida, i en cap cas a
documents que siguin públicament accessibles.
El deure de confidencialitat tampoc pot impedir la divulgació pública de parts no
confidencials dels contractes subscrits, com ara, si s’escau, la liquidació, els terminis finals
d’execució de l’obra, les empreses amb les quals s’ha contractat i subcontractat, i, en tot
cas, les parts essencials de l’oferta i les modificacions posteriors del contracte, respectant en
tot cas el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, 5 de desembre de Protecció de Dades i
garanties dels drets digitals i el seu reglament de desenvolupament
2. D’acord amb l’article 133.2 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
Clàusula 13. Condicions mínimes per participar en la licitació. Requisits de capacitat.

Requisits de capacitat:
1. Només podran participar en aquesta licitació les persones físiques o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en una
prohibició de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o
professional tot d'acord amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP.
2. D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les empreses licitadores
que siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti
dels seus respectius estatuts o regles fundacionals.
3. Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per
a la deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació
empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o
la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
4. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una Unió d’empreses que es constitueixi
temporalment a aquest efecte.
5. Atès que es tracta d’un procediment simplificat abreujat regulat en l’art. 159.6 de la LCSP
no cal acreditar la solvència.
Habilitació professional o empresarial
Sense perjudici de que en la present licitació no cal acreditar la solvència, sí que cal
acreditar la disposició de comptar amb l’habilitació empresarial necessària. En
conseqüència, cal que es presenti:
a) Pel que fa als sistemes LPR, cal disposar del certificat estès pel fabricant, de manera que
es pugui garantir els millors resultats, estabilitat i fiabilitat en la lectura de matrícules en el
sistemes que actualment ja disposa el municipi i en la integració dels que són motiu de la
present licitació.
b) Pel que fa als sistemes de CTTV, cal que l’adjudicatari disposi del certificat, per tal de
garantir l’excel·lència en la instal·lació i una possible integració dels actuals equips
a la plataforma que actualment disposa l’Ajuntament de Lliçà de Vall.
Clàusula 14. Documentació a presentar, forma, contingut i termini.
1. Les proposicions, es presentaran exclusivament de forma electrònica a través de:
https://www.llissadevall.cat/ajuntament-seu/informacio-oficial/perfil-de-contractant/
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei

39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva obertura,
l'eina xifrarà aquests sobres en l'enviament.
Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora un justificant
d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps.
2. La presentació de les propostes es farà a través d’un sobre electrònic de la següent
manera:
Cadascun dels sobres presentats per l’empresa licitadora únicament ha d’incloure la
documentació per a la qual està destinat. D’aquesta manera, si dins d’un sobre s’inclou
informació que permet el coneixement anticipat d’una part de l’oferta, infringint així el secret
de la mateixa, implicarà l’exclusió de la licitació.
L’oferta s’ha de presentar en un únic sobre digital en el que s'inclourà la següent
documentació:
a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com ANNEX I MODEL DE
DECLARACIÓ RESPONSABLE del present plec.
L’acreditació del compliment dels requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals
s’ha indicat en la declaració responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui
recaigui la proposta d’adjudicació, amb caràcter previ a l’adjudicació.
Altres declaracions:
- En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal, haurà de
presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels noms i
circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris.
- En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de presentar
una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de les empreses
que la composen.
- En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de presentar declaració
de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de
perfeccionament del contracte, d’acord amb l’article 140.4 de la LCSP. De conformitat amb
l’article 140.3 de la LCSP, l’òrgan o la mesa de contractació poden demanar als candidats o
licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius, quan considerin
que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan sigui

necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el
contracte.
b) Documentació avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules”, que presenta l'empresa
............................................" i que haurà d’incloure: Oferta econòmica i els criteris de qualitat
avaluables mitjançant l’aplicació de formules assenyalats en la clàusula 15:
Indicar el valor econòmic de la seva oferta i els criteris de qualitat avaluables mitjançant
l’aplicació de formules amb el desglossament de l’oferta econòmica i els criteris de qualitat
ajustada a ANNEX II MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA I CRITERIS AVALUABLES DE
FORMA AUTOMÀTICA .
A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes que formulin els contractistes comprendran
totes les despeses que el contractista ha de realitzar per al compliment de les prestacions
contractades com són: les despeses generals, les financeres, les de transports i de
desplaçaments, les d’assegurances, el control de qualitat, el benefici industrial, les
càrregues laborals de tot ordre i les despeses derivades de l’aplicació de les disposicions
legals sobre seguretat i salut en el treball.
La documentació presentada ha de tenir el contingut adient per poder ser valorat d’acord
amb els criteris d’adjudicació aplicables a la present contractació.
Totes les proposicions rebudes electrònicament a través de la plataforma electrònica de
contractació, seran custodiades i encriptades sense possibilitat d’accedir al seu contingut en
cap cas fins que es constitueixi la Mesa de contractació.
Cal recordar que la gestió dels accessos a la plataforma és d’exclusiva responsabilitat dels
licitadors i es RECOMANA anticipar les accions en la plataforma amb un temps prudencial
com a mesura preventiva en cas d’incidències que puguin posar en perill la presentació de
l’oferta dins de termini.
3. El termini per a la presentació de la proposició serà de 10 dies hàbils a comptar des del
següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant.
Si l’últim dia és festiu al municipi de Lliçà de Vall , s’entendrà prorrogat fins al primer dia
hàbil següent.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.
Clàusula 15. Criteris d’adjudicació.
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa
seran, criteris d’adjudicació avaluables automàticament fins a un total de 100 punts :
1. Oferta econòmica: (fins a un màxim de 40 punts).

El criteri a seguir per puntuar la proposta econòmica serà:
Puntuació = (oferta econòmica més baixa/ oferta valorada)*40 Es tindran en compte dos
decimals.
2. Fiabilitat del sistema: (fins a 10 punts).
Partint del mínim del 95% en fiabilitat en la captura de matrícules exigit en aquests plecs, es
valorarà la fiabilitat fins a un màxim de 10 punts de la següent forma:
- 95 a 96,49% (4 punts)
- 96,50% a 97’49% (8 punts)
- > 97,50% (10 punts)
La fiabilitat del sistema proposat es comprovarà mitjançant certificat de prova realitzat a
qualsevol altre municipi, calculant els percentatges abans esmentats amb uns volums de
trànsit no inferiors a 4000 vehicles en horari diürn i de la totalitat del volum de vehicles en
horari nocturn.
L’empresa licitadora haurà de presentar la documentació esmentada; el no compliment
d’aquest requeriment o la manca de documentació demostrativa per
aquest apartat es valorarà amb zero punts.
3. Per ampliació del termini de garantia dels equips subministrats: (fins a 4 punts).
S’atorgaran 2 punts per cada any de garantia extra integral per a tots els equips, addicional
als dos anys de garantia bàsic exigible, fins a un màxim de 4 punts.
4. Gestió d’avisos. (fins a 10 punts)
Es busca la seguretat de les alertes emeses pel sistema contractat, l’agilitat operativa i la
immediatesa del procés de treball de la Policia Local.
El mínim exigible de comunicació d’alertes davant la presència de vehicles inclosos en llistes
de interès policial serà a través de correu electrònic.
Es valorarà amb 2 punts la proposta d’avisos amb serveis de SMS o de API’s de missatgeria
mòbil des de la plataforma de gestió.
Es valorarà amb 10 punts la gestió dels avisos generats a través d’aplicacions d’avís ‘push’
a dispositius mòbils; l’aplicació proposada haurà de ser dissenyada per a ús exclusivament
policial, incorporant els mecanismes de seguretat de la informació necessaris per assegurar
el correcte tractament de les dades personals en base a la normativa vigent aplicable;
segons les directrius europees vigents en matèria de protecció de dades, queda exclòs l’ús
d’eines de xarxes socials.

Les alertes generades per l’aplicació proposada hauran d’incloure fotografia, llista a que
pertany el vehicle, data i hora de l’alerta, localització, sentit de la marxa i protocol d’actuació
dels cossos policials.
Es considera necessari també que l’eina proposada inclogui un històric d’alertes de cada
matrícula, per tal de disposar d’informació contextual de valor per una actuació policial més
segura.
Per a la valoració en aquest apartat és imprescindible demostrar els requisits funcionals
exigits i la seva operativitat a data de presentació de la proposta:
- Nom de l’aplicació proposada.
- Document de característiques tècniques.
- Captures de pantalla amb explicació del funcionament.
- Acreditació del seu funcionament almenys en 3 serveis de policia local a data de
presentació de l’oferta.
El no compliment d’aquests requeriments o la manca de documentació demostrativa per
aquest apartat es valorarà amb zero punts.
5. Auditoria interna de la solució proposada: (6 punts)
L’eina proposada haurà de garantir la transmissió de dades entre els lectors de matrícules i
la plataforma, així com l’accés d’usuaris. En aquesta línia, la plataforma ha d’incloure una
secció d’auditoria.
S’ atorgarà 6 punts que la plataforma de gestió dels sistemes de lectura de matrícules
proposada disposi d’una secció d’auditoria interna que inclogui informació referent a
l’activitat dels usuaris indicant data i hora, nom d’usuari, tipus d’acció/consulta, IP i
navegador des del que s’ha accedit.
Per a la valoració en aquest apartat és imprescindible demostrar els requisits funcionals
exigits a data de presentació de la proposta:
- Nom de l’aplicació proposada.
- Document de característiques tècniques.
- Captures de pantalla amb explicació del funcionament.
L’empresa licitadora haurà de presentar la documentació esmentada; el no compliment
d’aquest requeriment o la manca de documentació demostrativa per aquest apartat es
valorarà amb zero punts.
6. Idiomes disponibles: (3 punts)
Es valorarà amb 3 punts que la plataforma de gestió dels sistemes de lectura de matrícules i
el de gestió d’alertes sigui multi-idioma (català i castellà).

Per a la valoració en aquest apartat és imprescindible demostrar els requisits exigits a data
de presentació de la proposta:
- Document de característiques tècniques.
- Captures de pantalla amb explicació del funcionament.
L’empresa licitadora haurà de presentar la documentació esmentada; el no compliment
d’aquest requeriment o la manca de documentació demostrativa per aquest apartat es
valorarà amb zero punts.
7. Capacitat de disponibilitat dels programaris de gestió: (3 punts)
Aquest ajuntament valora la versatilitat i la facilitat d’ús dels programaris proposats. Es
requereix que el programari de gestió treballi en entorn web, amb independència del sistema
operatiu -evitant la instal·lació de programes- i la rigidesa en actualitzacions del sistema, i
possibilitar el treball dels usuaris policials en multi-dispositius i amb les mesures de
seguretat corresponents.
Per a la valoració en aquest apartat és imprescindible demostrar els requisits funcionals
exigits a data de presentació de la proposta:
- Nom de la plataforma proposada i URL d’accés
- Document de característiques tècniques.
L’empresa licitadora haurà de presentar la documentació esmentada; el no compliment
estricte d’aquest requeriment o la manca de documentació demostrativa per aquest apartat
es valorarà amb zero punts.
8. Consultes avançades del programari: comparació d’escenaris (4 punts) Dins del marc
funcional de la plataforma de gestió, la capacitat de consulta sobre les bases de dades dels
registres de matrícules esdevé un aspecte fonamental per cobrir les funcions d’investigació
policial.
S’ atorgarà 4 punts un sistema de cerques basat en la combinació de filtres i agrupacions
sobre qualsevol paràmetre d’informació dels registres de matrícules que es puguin realitzar
des de la pròpia plataforma de gestió. Caldrà demostrar la capacitat d’aquest sistema de
cerques per comparar escenaris i trobar coincidències.
Per a la valoració en aquest apartat és imprescindible demostrar els requisits
funcionals exigits a data de presentació de la proposta:
- Explicació de funcionament de la plataforma que possibilita les cerques i
comparació d’escenaris
- Captures de pantalla
- Document de característiques tècniques

- Acreditació de la operativitat a data de presentació de l’oferta.
L’empresa licitadora haurà de presentar la documentació esmentada; el no compliment
estricte d’aquest requeriment o la manca de documentació demostrativa per aquest apartat
es valorarà amb zero punts.
9. Opcions de visualització de les dades: (5 punts)
Amb la voluntat de millorar la capacitat d’anàlisi i l’explotació de la informació obtinguda per
part dels usuaris del sistema, el programari haurà d’incorporar diferents opcions de
visualització, que a través de la pròpia plataforma proposada, permeti escollir entre llistes
dinàmiques, gràfics de barres – histogrames, gràfics de sectors i mapes de calor; es
requereix la opció avançada de ‘tracking’ o traçabilitat de determinats vehicles en un mapa
per a investigacions policials.
Per tal de optimitzar i agilitzar la operativitat del sistema, i garantir la seguretat de la
informació, no es valoraran les propostes que incloguin la funcionalitat requerida mitjançant
plataformes externes i/o l’exportació de dades fora de la pròpia plataforma per a la seva
visualització .
S’ atorgarà 5 punts a la capacitat de visualització requerida.
Per a la valoració en aquest apartat és imprescindible demostrar els requisits funcionals
exigits a data de presentació de la proposta:
- Nom de la plataforma proposada.
- Explicació de funcionament de la plataforma que possibilita les
visualitzacions
- Captures de pantalla
- Document de característiques tècniques
- Acreditació de la operativitat a data de presentació de l’oferta.
10. Gestió centralitzada de la solució: (10 punts)
Per tal d’afavorir l’agilitat operativa, la immediatesa i la seguretat del procés de treball de la
Policia Local, es desitja un únic programari per gestionar totes les funcionalitats exigides,
tant de gestió operativa dels sistemes de lectura de matrícules, com d’explotació de dades i
estadístiques.
Per a la valoració en aquest apartat és imprescindible demostrar els requisits funcionals
exigits a data de presentació de la proposta:
- Nom de la plataforma proposada.
- Document de característiques tècniques.
- Captures de pantalla amb explicació del funcionament.

L’empresa licitadora haurà de demostrar que totes les possibles gestions proposades es
realitzen des d’una única plataforma professional; el no compliment d’aquest requeriment o
la manca de documentació demostrativa per aquest apartat es valorarà amb zero punts.
11. Planificació i qualitat del servei de suport tècnic / manteniment: ( 5punts):
Caldrà aportar un pla on s’inclogui en detall la gestió d’incidències pel seu registre i
seguiment; es valorarà el fet de disposar d’un històric del servei, un report anual i un acord
de nivell de servei on es descriguin els temps de resposta i les accions associades.
Es valorarà també la monitorització dels equips i que el pla de manteniment preventiu
permeti actuacions proactives i la programació d’accions remotes, per avançar-se a les
incidències i gestionar-les per tal de minimitzar el temps no operatiu dels sistemes.
Per a la valoració en aquest apartat és imprescindible aportar documentació de les eines i
procediments:
- Nom de les eines proposades.
- Captures de pantalla amb explicació del funcionament.
Clàusula 16. Variants o alternatives.
D’acord amb el previst a l’article 142 de la LCSP, no s’admeten variants, per la qual cosa la
Mesa de Contractació exclourà al licitador que presenti variants o alternatives a la prestació
del servei objecte de contractació.
Clàusula 17. Criteris de desempat en cas d’igualació de proposicions.
En el cas que després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es produeixi un empat entre
dues o més ofertes, s’adjudicarà el contracte a la proposició que resulti d’aplicar els
següents criteris de desempat:
a) Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa.
En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la
proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en
un percentatge superior al que els imposi la normativa, té preferència en l’adjudicació del
contracte el licitador que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb
discapacitat en la seva plantilla.
b) Proposicions d’empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a
la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els requisits que estableix
la normativa esmentada per tenir aquesta consideració.

c) Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de presentació
d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.
d) A favor de la proposició que comprengui l’oferta econòmica més baixa.
e) En cas de seguir persistint l’empat després d’aplicar tots els criteris precedents, es
decidirà l’adjudicació, entre elles, per sorteig.
Clàusula 18. Proposicions anormals.
Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les ofertes,
alguna d'elles estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es concedirà als licitadors
afectats un termini de cinc dies hàbils perquè puguin presentar una justificació adequada de
les circumstàncies que els permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions, amb
els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema en l'article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014.
El caràcter anormal de les ofertes s'apreciarà en funció dels següents paràmetres:
1. Pel que fa al preu ofert pel licitador i, als efectes d'allò establert en l'article 149 de la LCSP
es considerarà que una oferta o ofertes té valors desproporcionats o temeraris en funció dels
criteris de l'article 85 del RGLCAP (RD 1098/2001). Així, l'Ajuntament podrà considerar que
aquesta oferta és anormal o desproporcionada si, prèvia audiència a l'empresa que l'hagi
formulada, aquesta no acredita la solvència de la seva proposta i no compleix les
obligacions aplicables en matèria social, laboral, mediambiental o de subcontractació, tal i
com preveu l'art. 194.4 LCPS. Per la qual cosa, s'entendrà que la justificació no explica
adequadament el baix nivell dels preus o costos proposats quan aquesta justificació sigui
incomplerta o es fomenti en hipòtesi o pràctiques inadequades des del punt de vista tècnic,
jurídic o econòmic.
2. En relació a la resta de criteris, es considerarà que l'oferta conté valors anormals o
desproporcionats quan justificadament s’apreciï que la proposició no pot ser complerta en
els termes oferts.
Rebudes les justificacions, la Mesa sol·licitarà un informe tècnic, generalment al funcionari
que hagi realitzat el plec de prescripcions tècniques, el projecte o l'estudi econòmic del
contracte, o a tots en conjunt, que analitzi detalladament les motivacions que hagi
argumentat el licitador per poder mantenir la seva oferta.
En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són que són anormalment baixes
perquè vulneren la normativa sobri subcontractació o no compleixen les obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent
l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents.

A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat classificada com
a desproporcionada i de l'informe tècnic municipal que les analitzi, la Mesa de Contractació,
proposarà a l'òrgan de contractació motivadament l'admissió de l'oferta o la seva exclusió.
Clàusula 19. Mesa de Contractació.
La Mesa de contractació estarà constituïda pels següents membres:
- President:

Alcaldessa o persona que delegui.

- Vocals:

Secretària o persona que delegui.
Interventor o persona que delegui.
Cap de la Policia Local o persona que delegui.

- Secretària: funcionària de la Corporació o que delegui.
Clàusula 20. Obertura de proposicions.
L’obertura dels sobres es farà a través de la Plataforma de contractes del Sector Públic:
https://www.llissadevall.cat/ajuntament-seu/informacio-oficial/perfil-de-contractant/
L’acte d’obertura s’anunciarà al perfil del contractant.
Un cop finalitzat l’acte públic en la mateixa sessió, procedirà a:
1r. Amb l’exclusió prèvia, si s’escau, de les ofertes que no compleixin els requeriments del
plec, avaluar i classificar les ofertes.
2n. Fer la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb la millor puntuació.
3r. Requerir l’empresa que ha obtingut la millor puntuació mitjançant una comunicació
electrònica per tal que constitueixi la garantia definitiva, així com que aporti el compromís a
què es refereix l’article 75.2 i la documentació justificativa que disposa efectivament dels
mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte de
conformitat amb l’article 76.2; i tot això en el termini de 5 dies hàbils a comptar de
l’enviament de la comunicació.
Si no es formalitza adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a exigir-li l’import del 3 per cent del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat; i es requerirà la mateixa
documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
Clàusula 21. Adjudicació del contracte

Un cop presentada la documentació requerida i constituïda la garantia definitiva” s'adjudicarà
el contracte dins dels 5 dies hàbils següents al de la recepció de l'esmentada documentació.
Aquesta adjudicació es notificarà als licitadors i es publicarà en el perfil del contractant en el
termini de quinze dies.
Clàusula 22. Garantia definitiva
De conformitat amb l’article 159.6 lletra f) no es requereix la constitució d’una garantia
definitiva.
Clàusula 23. Notificació de l’adjudicació i formalització del contracte.
1. D’acord amb la previsió de l’article 151 LCSP, l'acte d’adjudicació serà notificat per mitjans
electrònics a les empreses licitadores i en el termini màxim de 15 dies es publicarà en el
perfil de contractant.
2. D’acord amb el previst en l’art, 159.6 de la LCSP la formalització del contracte s’entendrà
efectuada amb la signatura d’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació,
moment a partir del qual s’iniciarà el còmput per tal de fer efectiu el subministrament i la
instal·lació de les càmeres de videovigilància.
En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de constituir
formalment en unió temporal abans de la formalització del contracte.
D’acord amb l’article 153.4 LCSP, si per causes imputables a l’empresa adjudicatària no
s'hagués formalitzat el contracte dins del termini assenyalat s’entendrà que l’empresa
adjudicatària retira la seva oferta, procedint a exigir-li l’import del 3% del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat i l’Ajuntament sol·licitarà la documentació a la
següent empresa licitadora per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
Clàusula 24. Revisió de preus.
D’acord amb el previst a l’article 103 de la LCSP, no procedeix la revisió de preus en el
present contracte.

Clàusula 25. Modificació del contracte.
1. El contracte es podrà modificar en els supòsits i amb els requisits regulats en els articles
205 a 207 de la LCSP, per causes imprevistes. Sense que es prevegi en el present plec cap
causa de modificació.

Clàusula 26. Règim de pagament.
1. El pagament es farà prèvia presentació de factura dels serveis efectivament
prestats davant del Registre General de l’Ajuntament
2. D’acord amb la Llei 25 /2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el sector públic, els proveïdors hauran de
remetre factures electròniques a l’Ajuntament.
3. A efectes del previst a l’article 4.2 de la Llei de 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, la data
d’entrada en el Registre General de la factura es considerarà la data de prestació dels
serveis, i a partir d’aquest moment l’Ajuntament disposarà d’un termini màxim de trenta dies
naturals per tal de verificar la conformitat dels béns o dels serveis amb el que disposen els
plecs i el contracte.
Realitzada la conformitat o transcorregut el termini màxim de 30 dies, s’iniciarà el còmput del
termini de 30 dies per al pagament.
4. D’acord amb la disposició addicional 32 de la LCSP les factures hauran d’incloure:
Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública: Intervenció
Municipal
Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.
Destinatari: Ajuntament de Lliçà de Vall, NIF: P-0810700E.
És obligatori incloure els codis DIR3 per a la presentació de factures electròniques. Els codis
corresponents a l’Ajuntament de Lliçà de Vall són els següents:
Oficina comptable: L01081081 Ajuntament de Lliçà de Vall - Intervenció Comptabilitat
Òrgan gestor: L01081081 Ajuntament Lliçà de Vall
Unitat tramitadora: L01081081 Ajuntament de Lliçà de Vall - Centres Gesto
Clàusula 27.Termini de garantia.
Les càmeres subministrades hauran de tenir una garantia bàsica de dos anys, o bé el
termini ofert pel licitador com a millora, que s’addicionarà a aquests dos anys de garantia
bàsics.

Clàusula 28. Obligacions essencials.
Constitueixen obligacions essencials del contracte subministrar les càmeres de
videovigilància, de conformitat amb totes les especificitats tècniques requerides en el plec de
clàusules tècniques. Així com el respecte i el compliment de tota l’oferta del licitador.
Clàusula 29. Incompliment del contracte.
29.1 Penalitats per demora.
L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels terminis
parcials fixats per l'òrgan de contractació.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per la
resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 per
cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.
Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu del
contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest o
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert els terminis
parcials de les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar,
indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes
anteriorment.
L'import de les penalitzacions per demora i de les sancions pot fer-se efectiu deduint-lo en
el/s document/s comptable/s de reconeixement de l'obligació, sens perjudici que la garantia
en respongui de l'efectivitat en els termes legalment previstos.
29.2 Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació:
Es consideraran infraccions lleus:
a) Facilitar informació incomplerta sobre l’ús de les càmeres.
b) No explicar amb precisió i detall totes les prestacions en relació a l’ús de les
càmeres.
c) No designar una persona responsable del subministrament amb un telèfon i adreça
de correu electrònic disponibles per a resoldre les possibles incidències.
d) Qualsevol altra deficiència que afecti els subministraments que es pugui considerar
com a lleu.
Es consideraran infraccions greus:

a) Realitzar subministraments d’una càmera defectuosa o bé fer la instal·lació de
manera incorrecta, de manera que no es puguin captar les imatges o aquesta
captació sigui defectuosa..
b) Produir danys o lesions a béns o persones per causa d’un subministrament
incorrecte.
c) Faltar el respecte o tracte incorrecte entre el personal o al personal i serveis de
l’Ajuntament de Lliça de Vall.
d) L’incompliment de les instruccions i ordres escrites de l’Ajuntament de Lliça de Vall
relatives a l’execució del subministrament.
e) Persistir el retard en el compliment de les obligacions, cada cop que la demora
s’incrementi per un període igual o superior al període establert per atendre
l’obligació, o en el seu defecte per cada dia transcorregut.
f) Fer frau en la forma de prestació dels subministraments.
g) Reiterar en tres incidències lleus.
Es consideraran infraccions molt greus:
a) Subministrar productes que no compleixin amb la normativa exigible i/o no disposin
de les homologacions o permisos de qualsevol tipus que siguin necessaris d’acord
amb el PPT.
b) L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
c) L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan
produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
d) L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
e) Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec
f) Reiterar 3 faltes greus.
A aquest incompliments els hi serà d’aplicació les següents sancions:
a) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte, entès com a import
d'adjudicació.
b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte, entès com a import
d'adjudicació.
c) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a
import d'adjudicació.
Alhora d’imposar les sancions, aquestes es graduaran en funció dels següents paràmetres:

a. La intencionalitat
b. La pertorbació del subministrament en qualitat, quantitat i temps
c. El perill i les molèsties que hagi comportat la infracció
d. Els danys produïts a l’Ajuntament de Lliça de Vall o a tercers
e. La quantitat de ciutadans afectats
f. La reincidència en les infraccions

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a
l'Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra l'Ajuntament.
En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la
indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi existit
entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el contracte sense
tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari.
29.3 Imposició de penalitats.
Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments
contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al
contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la denúncia.
Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe del responsable
municipal del servei i informe jurídic, per l’òrgan de contractació, resolució que posarà fi a la
via administrativa.
L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament es realitzarà al
moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant això, si s'estima que
l'incompliment no afectarà a l'execució material dels treballs de manera greu o que l'inici de
l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de l'execució del contracte que
beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la terminació
del termini de garantia del contracte.
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran
efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'Ajuntament tingui
pendents d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es
podran fer efectives contra la garantia definitiva i si aquesta no aconseguís el muntant de la
penalització, es podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se
ingrés de dret públic.
Clàusula 30.Cessió.
El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del
contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament de Lliçà de Vall i de
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 214.2 de la LCSP.
Clàusula 31. Subcontractació.
No s’acceptarà la subcontractació pel que fa al subministrament o instal·lació dels elements
corresponents a la seguretat ciutadà, tant en sistemes d’ALPR com de CTTV.

El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins al
30% de l’import d’adjudicació, mitjançant comunicació prèvia i per escrit a l’Ajuntament del
subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 i 216 de
la LCSP.
El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini que no
pot ser menys favorable que el que l’Ajuntament estableixi per al pagament del contracte
principal.
Per tal d’assegurar el compliment d’aquestes obligacions, l’adjudicatari ha de presentar,
abans que el contracte es formalitzi, una declaració responsable en què es compromet a
complir els terminis de pagament als subcontractistes que estableix la legislació vigent.
L’òrgan de contractació podrà requerir durant l’execució del contracte la verificació del
pagament del preu als subcontractistes.
Així mateix, acabat el termini d’execució i abans de la liquidació, ha de presentar un
document que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament als subcontractistes.
Clàusula 32. Resolució del contracte.
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 313 de la
LCSP, les següents:
a) No disposar en la data d’inici del contracte dels mitjans especificats en els plecs que
regeixen la present contractació.
b) La manifesta incapacitat o negligència tècnica provada amb referència concreta a la
prestació del servei.
c) L’abandó en la prestació del subministrament.
d) L’ incompliment de qualsevol obligació contractual essencial.
e) L’ incompliment per part del contractista de qualsevol de les obligacions relatives a
principis ètics i regles de conducta.
La resolució del contracte, amb o sense pèrdua de la fiança es produirà sense perjudici de
les indemnitzacions que a favor d’una o altra part fossin procedents.
Clàusula 33. Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives i tècniques.
1. El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal,
laboral, de seguretat social, i de seguretat i salut en el treball.
2. El contractista queda obligat al compliment durant tot el període d’execució d’aquest
contracte de les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d’aplicació.

3. El contractista, subcontractista, o si s’escau, el treballador autònom, està obligat durant
l’execució del servei a complir els principis d’acció preventiva recollits en l’article 15 de la Llei
de Prevenció de Riscs Laborals.
4. La corporació podrà requerir al contractista perquè acrediti documentalment el compliment
de les obligacions esmentades.
Clàusula 34. Clàusula lingüística.
L’empresa adjudicatària del contracte ha d’emprar el català en els rètols, publicacions,
avisos i altres comunicacions de caràcter general que tinguin una relació directa amb
l’execució de les prestacions objecte del contracte; tot això, d’acord amb les regulacions
contingudes a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
Clàusula 35. Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial.
En suposar l’execució del contracte la intervenció del contractista amb mitjans personals o
tècnics (equips de treball, materials, etc.) a les dependències de l’Ajuntament o confluint en
espais públics amb personal municipal, el contractista restarà obligat a elaborar i trametre
electrònicament al Servei promotor tota la documentació corresponent a la Coordinació
d’Activitats Empresarials mitjançant l’aplicació informàtica facilitada per l’Ajuntament , en un
termini màxim de deu dies naturals a comptar des del següent al de la formalització del
contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs.
Clàusula 36. Uniat encarregada del seguiment i execució i Responsable del contracte.
36.1 De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat
encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà la Policia Local de de
Lliçà de Vall.
36.2 Es designa al cap de la Policia Local de l’Ajuntament de Lliçà de Vall, com la persona
responsable del contracte, a qui li correspon supervisar l’execució, adoptar les decisions i
dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació
pactada, tot d’acord amb la previsió de l’article article 62.1 LCSP.

ANNEX I MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

El Sr./Sra. ..................................................................................................................... amb
NIF núm. ............................................ en nom propi / en representació de l'empresa
....................................................................................................................., en qualitat de
..................................................................., i segons escriptura pública autoritzada davant
Notari
.............................................................................................,
en
data
................................. i amb número de protocol ................... /o document .............................,
CIF núm ........................................, domiciliada a ................................................................
carrer ........................................................... núm. .........................................., opta a la
contractació relativa al subministrament de càmeres de videovigilància i DECLARA
RESPONSABLEMENT:
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si actua per
representació); que reuneixi totes i cadascuna de les condicions d'aptitud de contractar
previstes en els articles 65 i següents de la LCSP.
- Que no incórrer en cap de les prohibicions per contractar amb l'Administració previstes al
articles 71 LCSP.
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, la
Generalitat i l’Ajuntament de Lliçà de Vall, així com la Seguretat Social.
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004,
de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de
coordinació d’activitats empresarials.
- Que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a la seva participació en aquest
procediment de contractació.
- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives
previstes en la legislació vigent.
SI

NO

NO obligat per normativa

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
SI

NO

NO obligat per normativa

Que es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es*

Correu electrònic
professional*

DNI*

Mòbil
professional

* Dades obligatòries.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació,
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita
circumstància, per escrit, al Ajuntament de Lliça de Vall.
- Que no té cap tipus de relació amb paradisos fiscals.
- Que autoritza a l'Ajuntament de Lliça de Vall perquè pugui obtenir directament, davant de
les Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.

SI

NO

- Que es compromet a complir els terminis de pagament als subcontractistes que estableix la
legislació vigent.

I perquè així consti signa la present a Lliça de Vall, a _______________-

ANNEX II PROPOSTA ECONÒMICA I CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA
En/na...........................amb domicili a................., i amb DNI núm.............., en nom propi (o
en representació de ...............com ho acredito per......................), assabentat de la
convocatòria de licitació ....... ( núm. expedient ................) publicada en el Perfil del
Contractant hi pren part en la licitació i es compromet a realitzar les prestacions pròpies del
subministrament i instal·lació de càmeres de vídeo vigilància a la via pública del municipi de
Lliçà de Vall per un preu hora de.......................€ (lletra i xifres) IVA exclòs, més
.........................€ (lletra i xifres) en concepte d’IVA, calculat al tipus ................%,
1. Pressupost:
Costos directes
Equips i instal·lacions de càmeres i comunicacions
Total Costos Directes
Costos indirectes.
Despeses generals
Benefici industrial
Total costos indirectes
Total costos ( directes +indirectes). Pressupost net

Preu de sortida
26.287.00
26.287,00
4.218,90
1.947,18
6.166,08
32.453,08

2. Fiabilitat del sistema lectura de matrícules proposat és de:
Fiabilitat a partir del 97,5% fins al 99%
Fiabilitat a partir del 99%
3. Capacitat de gestió del programari. Funcionalitat estadística per mobilitat dins plataforma
el programari ofert disposa de funcionalitats estadístiques de la plataforma per anàlisi de
la mobilitat del municipi
Adjunto captures de pantalla i imatges
4. Ofereixo una ampliació del termini de garantia integral extra, als dos anys de garantia
bàsica exigible per a tots els equips subministrats de .... anys
5.Millora del servei de manteniment preventiu del sistema:
es farà bimensualment
es farà mensualment

6. Millora del servei de manteniment correctiu del sistema:
millora en el temps de resposta inicial establert en 24 hores per urgències de
6 hores
12 hores
Millora en el temps de resposta inicial establert en 72 hores per manteniment normal
24 hores
48 hores

