PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ MIXTA DEL
SERVEI DE MANTENIMENT DEL CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ I SISTEMA DE
VIDEOGRAVACIÓ DEL MUSEU D’HISTÒRIA DE GIRONA, AIXÍ COM DEL
SUBMINISTRAMENT DELS RECANVIS DE MANTENIMENT MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT:
1.

Objecte

L’objecte del contracte és la prestació del servei de manteniment del circuit tancat de
TV i el sistema de videogravació del Museu d’Història de Girona, així com el
subministrament dels recanvis de manteniment i la substitució d’equipament
irreparable i/o obsolet.
Els serveis i subministraments previstos del circuit tancat de TV i el sistema de
videogravació del Museu d’Història de Girona són els següents:
- Manteniment preventiu i normatiu
- Manteniment correctiu
- Adequacions de les instal·lacions
- Atenció als usuaris pel que fa a consultes tècniques
- Subministrament del material de recanvi d’aquest tipus d’instal·lacions.
2. Instal·lacions actuals
Els equips estan instal·lats a les sales d’exposicions temporals i permanents del
Museu d’Història de Girona, situat al carrer de la Força número 27. El material
instal·lat és el següent:
- 28 càmeres
- 2 videogravadors
- 1 SAI
- 2 monitors TV
- 1 teclat amb joystick
- Cablejat
Les característiques dels elements es troben en l’annex d’aquest PCT.
3. Àmbit del servei
L’àmbit del servei proposat es concreta als següents espais:
- Entrada sales d’exposició permanent ubicada al carrer de la Força, 27.
- Dipòsit publicacions MHG on es troben els videogravadors i el SAI.
- Sales d’exposició permanent.
- Entrada sales d’exposició temporal a la Placeta de l’Institu Vell, 1.
- Sales d’exposició temporal.
4. Termini i inici del servei
La prestació del servei de manteniment s’adjudicarà per un termini de 2 anys,
prorrogable 2 anys més, per períodes d’1 any, sense que la durada de la seva
vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 anys.
Aquest contracte s’iniciarà el dia següent a la data de formalització del contracte.
5. Manteniment del sistema
El manteniment constarà de revisions trimestrals de tots els equips.
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El servei de manteniment inclou el canvi de les peces que es puguin fer malbé, la
substitució del cablejat, els mitjans auxiliars adients, així com la mà d’obra, i el servei
tècnic.
Així mateix, es garantiran per part del contractista els elements i mesures de seguretat
i protecció apropiats, d’acord amb la normativa vigent.
Aquest manteniment ha de garantir les instal·lacions en les millors condicions de
treball a fi de garantir la fiabilitat i qualitat de servei.
6. Reparació d’avaries
El contractista està obligat a la reparació de totes les avaries que es produeixin pel
normal funcionament de les instal·lacions objecte del contracte.
Les avaries hauran de resoldre’s amb un temps màxim de 24 hores des de la seva
comunicació.
Pel que fa a la reparació d’avaries produïdes per situacions extraordinàries
(vandalisme, desastres naturals o d’altres no incloses en aquest contracte), quedaran
fora del present contracte. El contractista però, presentarà una proposta per a la seva
reparació, per tal que l’Ajuntament la pugui valorar i estudiar-ne la seva viabilitat,
sempre a part d’aquest contracte. L’Ajuntament no es farà càrrec de les avaries
derivades d’un mal ús per part de l’usuari.
En el cas que els materials no siguin referenciats a l’Inventari equipament CTTV del
Museu d’Història de Girona, es crearà un registre, degudament codificat i es prendrà
com a referència el Preu de Venta al Públic, en el qual se li aplicarà el mateix
descompte (D) presentat en la oferta.
7. Subministrament de recanvis
A l’hora de realitzar el manteniment dels elements, tant preventiu com correctiu, els
principals recanvis principals que caldrà tenir, són:
-

Càmera
Videogravador
SAI
Monitor TV
Teclat amb joystick
Cablejat

Les característiques d’aquests materials es troben en els annexes d’aquest P.C.T.
Així mateix, l’empresa mantenidora haurà de tenir el material i recanvis necessaris per
aconseguir el correcte funcionament del servei.
En el cas que els materials no siguin referenciats a l’inventari d’equipament CTTV, es
crearà un registre, degudament codificat i es prendrà com a referència el Preu de
Venta al Públic, en el qual se li aplicarà el mateix descompte (D) presentat en la
oferta.
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8. Altres treballs
Es tracta de treballs que no poden ser considerats estrictament tasques de
manteniment o reparacions d’avaries, com serien:
- Ampliacions i modificacions dels espais amb videovigilància
- Millores de sistemes
- Adequacions a normatives
- Altres
Les actuacions descrites anteriorment quedaran fora de l’objecte del present
contracte, i per tant, abans de procedir a l’execució d’aquest tipus de feines, el
contractista presentarà una proposta per a la seva reparació, per tal que l’Ajuntament
la pugui valorar i estudiar-ne la seva viabilitat.
9. Registre de les operacions de manteniment
Es portarà un llibre de registre en el que quedin reflectides la totalitat de les
operacions realitzades tant de manteniment preventiu, com les reparacions i/o avaries
o d’altres treballs. Aquest registre es realitzarà mitjançant una fitxa, amb la següent
informació mínima:
-

Emplaçament de la instal·lació
Titular del manteniment
Data d’execució
Operacions realitzades, temps emprat i personal que les efectua
Relació de material utilitzat i/o substituït, degudament referenciat
Les observacions que es considerin oportunes

Així mateix, l’empresa mantenidora, haurà de registrar les operacions realitzades en el
programa informàtic TCQi de l’ITEC, en el seu mòdul de manteniment.
Serà necessari tenir inventariat tots els elements que formen el sistema de recepció,
tractament i distribució de senyals de televisió, per tal de poder realitzar la gestió del
manteniment, essent aquesta informació consultable pel personal de l’Ajuntament via
internet. La informació de les operacions al incorporar-se al programa de gestió de
manteniment de l’Ajuntament haurà de ser el màxim de completa possible.
Per a la realització i introducció de l’inventari en el programa de gestió de
manteniment, prèviament recollit de tots els espais inclosos en el present plec, caldrà
seguir els estàndards dictats pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Girona.
L’empresa adjudicatària ha de registrar i mantenir actualitzat tots i cadascun dels
actius de l’inventari en el nou programa de gestió del manteniment de l’Ajuntament de
Girona.
L’empresa adjudicatària ha de registrar i ha de mantenir actualitzada la situació en els
plànols dels edificis de tots i cadascun dels actius de l’inventari en el nou programa de
gestió de manteniment de l’Ajuntament.
La utilització d’aquesta aplicació específica per part de l’empresa adjudicatària no
comportarà cap increment del cost de la prestació d’aquest servei. Per la qual cosa,
l’empresa adjudicatària ha de tenir en compte les previsions i els costos que se’n
derivin.
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10. Informe de manteniment
L’empresa mantenidora haurà d’emetre un informe trimestralment, en el que es faci
una relació de:
- les actuacions realitzades en el període trimestral en curs
- descripció de les averies solucionades
- descripció de les averies en curs o que s’estiguin tractant/valorant
L’informe presentat haurà d’especificar la següent informació:
- Emplaçament de la instal·lació
- Titular del manteniment
- Data d’execució de les actuacions (executades, en tràmit i pendents)
- Relació de material utilitzat i/o substituït degudament referenciat
- Les observacions que es considerin oportunes
11. Proposta econòmica
Es consideraran incloses dins el preu ofertat totes les despeses necessàries per la
realització del manteniment del sistema: mà d’obra, materials, desplaçament, mitjans
auxiliars, etc.
El pressupost anual corresponent al manteniment manteniment i assistència tècnica
del circuit tancat de TV i el sistema de videogravació del Museu d’Història de Girona,
no podrà superar la quantitat de 1.855,92€ IVA inclòs.
El pressupost anual corresponent al subministrament dels recanvis per a dur a terme
el manteniment dels equips no podrà superar la quantitat de 3.630,00€ € IVA inclòs.
Per aquest motiu, el pressupost base de licitació pels dos anys de contracte és de
10.971,84€ IVA inclòs.
12. Revisió de preus
Per al present contracte, no procedeix la revisió de preus.
13. Criteris d’adjudicació
Per l’adjudicació del contracte, es tindran en compte criteris sobre la base de la millor
relació qualitat-preu, essent aquests els següents:
- Import econòmic de la oferta i descompte dels preus de recanvis
- Capacitat tècnica, organització i experiència de l’empresa en serveis similars,
posats a disposició del contracte
Aquests criteris s’especifiquen en el Plec de Clàusules Administratives.

Girona, juliol de 2019
La directora del Museu d’Història de Girona
Sílvia Planas Marcé
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ANNEX 1 – Inventari equipament CTTV del Museu d’Història de Girona.
Ubicació

Núm. Model
Equips
1
Càmera mini domo IPC-HDBW1120E-S3
domo fixe IP 1.3MP OPT.2.8MM IR30M
1
Càmera Color D/N Samsung S4 SDC425PH Optica honeywell varifocal
Autoriris
1
Càmera mini domo IPC-HDBW1120E-S3
domo fixe IP 1.3MP OPT.2.8MM IR30M
1
Càmera Color D/N Samsung S4 SDC425PH Optica honeywell varifocal
Autoriris
1
Càmera mini domo IPC-HDBW1120E-S3
domo fixe IP 1.3MP OPT.2.8MM IR30M
1
Càmera JVC
1
Càmera Color D/N Samsung S4 SDC425PH Optica honeywell varifocal
Autoriris
1
Càmera Color D/N Samsung S4 SDC425PH Optica honeywell varifocal
Autoriris
1
Càmera Samsung SSNR II, 1
1
Càmera JVC
2
Càmera JVC
1
Càmera JVC

Planta baixa

Entrada Museu

Planta baixa

Impremta

Planta baixa
Planta baixa

Sala Carles
Rahola
Espai tallers

Primer pis

Sala 1

Primer pis
Primer pis

Sala 2
Sala 3

Primer pis

Sala medieval

Primer pis
Primer pis
Segon pis
Segon pis
Tercer pis

Lleona
Oficis
Girona moderna
Guerra del
Francès
Segle XIX

Tercer pis
Tercer pis

Franquisme
Sala muralla

1
1

Tercer pis

Sala Modernisme

1

Tercer pis
Sales
temporals
Sales
temporals
Sales
temporals
Sales
temporals

Sala Sardana
Entrada sales
Plaçeta
Sala Ermessenda

1
1

Sala lateral dreta

1

Càmera Color D/N Samsung S4 SDC425PH Optica oneywell varifocal Autoriris
Càmera Samsung SSNRII

Sala central
entrada

1

Càmera JVC

1

1

Càmera Color D/N Samsung S4 SDC425PH Optica honeywell varifocal
Autoriris
Càmera JVC
Càmera Color D/N Samsung S4 SDC425PH Optica honeywell varifocal
Autoriris
Càmera Color D/N Samsung S4 SDC425PH Optica honeywell varifocal
Autoriris
Càmera JVC
Càmera General Elèctrica
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Sales
temporals

Sala central
entrada

1

Sales
temporals
Sales
temporals

Sala central sector
altar
Altar

1

Sales
temporals

Magatzem Santos
Torroella

1

Sales
temporals
Planta baixa

Lateral taller

1

Entrada Museu

1

Planta baixa

Entrada Museu

1

Planta baixa

Entrada
Magatzem
Entrada
Magatzem
Entrada
Magatzem

1

DS-D5022FC Monitor 21.5" LCD 16:9,
entrada BNC, VGA, HDMI (1080p) i
audio, sortida BNC i audio, USB video,
DS-D5022FC Monitor 21.5" LCD 16:9,
entrada BNC, VGA, HDMI (1080p) i
audio, sortida BNC i audio, USB video,
Videogravador DS2A DX 16C-160GB

1

Videogravador DS2A DX 16C-160GB

1

SAI

Planta baixa
Planta baixa

1

Càmera Color D/N Samsung S4 SDC425PH Optica honeywell varifocal
Autoriris
Càmera mini domo IPC-HDBW1120E-S3
domo fixe IP 1.3MP OPT.2.8MM IR30M
Càmera Color D/N Samsung S4 SDC425PH Optica honeywell varifocal
Autoriris
Càmera Color D/N Samsung S4 SDC425PH Optica honeywell varifocal
Autoriris
Càmera Samsung SSNR II

6

