CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI
QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE “SUBMINISTRAMENT,
INSTAL·LACIÓ DE PUNTS D'ACCÉS I MANTENIMENT EN L'ÀMBIT DEL PROJECTE
WIFI4EU”

Tramitació ordinària

Tramitació urgent

AN N E X 1. Q U AD R E R E SUM
A.- PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT: Ajuntament de Sabadell
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Tinenta d’alcaldessa
SERVEI GESTOR: Servei de Tecnologia i Sistemes d’Informació
Adreça de l’òrgan de contractació: Rambla, 69, Edifici Narcís Giralt, 2 pis.
Telèfon: 93 745 33 70
Fax:
Adreça de correu electrònic: AdministracioIAS@ajsabadell.cat
B.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT (Clàusula 4)
Consultes preliminars del mercat:

SI

NO

Data publicació al perfil del contractant: ---Informació sol·licitada: ---Empresa

NIF

Concepte

----

----

----

----

----

----

----

----

----

C.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC (Clàusula 1 i 5)
Descripció: Aquest contracte té per objecte el subministrament, la instal·lació de punts d’accés wifi
interiors i exteriors, per millorar la connexió a Internet a diverses ubicacions esportives de la ciutat de
Sabadell, i el servei de manteniment i explotació del servei wifi.
En concret s’oferirà servei wifi a la zona de la Pista Coberta, de la Piscina Municipal La Bassa de Sant
Oleguer, del Complex Esportiu Municipal de Sant Oleguer i al Pavelló Municipal Cal Balsach.
El contracte ha d’incloure:
Els subministrament i la configuració dels punts d’accés interiors i exteriors licitats en aquest
contracte.
Tot el material necessari per poder instal·lar i posar en marxa els punts d’accés, com per
exemple suports i elements de muntatge, cablejat o qualsevol altre equipament que sigui
necessari.
Les llicències i subscripcions necessàries per al correcte funcionament dels equips durant un
mínim de 3 anys.
Garantia mínima de tots els equips i material de 3 anys.
El manteniment, la explotació del servei i el suport als usuaris finals durant els 3 anys de la
subvenció
Les diferents actualitzacions de programari durant els 3 anys de la subvenció.
La posada en marxa del portal captiu de la xarxa WiFi4EU per a la correcta identificació dels
usuaris del servei.
Servei d’atenció a l’usuari durant 3 anys.
L’empresa adjudicatària serà l’encarregada de proveir les eines, la mà d’obra, l’equipament de protecció
individual, els elevadors o qualsevol altre mitjà necessari per prestar el servei i fer-se càrrec de les
possibles dietes o altres despeses que se’n puguin derivar, sense que suposi cap cost addicional a
l’Ajuntament.
Contracte mixt:
Contracte tracte successiu (DA 33a LCSP):

SI

NO

SI

NO

Tipologia de contracte mixt: De
subministraments i serveis

El contracte es desenvoluparà en funció de les necessitats
de l’Ajuntament, d’acord amb el previst a la Disposició
addicional 33a de la LCSP, sense que el nombre total de
lliuraments o prestacions inclosos en l’objecte del contracte
es defineixi amb exactitud en el moment de signar-lo, pel que
d’estar subordinats a les necessitats de l’Administració. El
pressupost que s’aprova és un pressupost màxim.

Contracte de subministrament privat:

SI

NO

Codi CPV: 32500000-8
Codi CPV: 50334400-9

Descripció CPV: Equip i material per telecomunicacions.
Descripció CPV: Serveis de manteniment de sistemes de
comunicacions.

Codi NUTS: ES511
D.- NECESSITATS I FINALITATS DEL CONTRACTE (Clàusula 6)
Necessitats administratives del contracte: L’Ajuntament de Sabadell ha estat beneficiari d’una subvenció
de la iniciativa europea WIFI4EU, dins de l’àmbit “Connectar Europa “ (MCE)
La iniciativa WIFI4EU és un mecanisme amb el que la Unió Europea pretén millorar l’accessibilitat a les
noves tecnologies a tots els residents i turistes o visitants de la UE. Es vol aconseguir connectivitat
sense fils, gratuïta i de bona qualitat amb la qual tancar l’escletxa digital, sobretot a zones més remotes i
inaccessibles. Amb aquesta iniciativa s’espera facilitar l’accés a serveis en línia, com per exemple la
sanitat electrònica i l’administració electrònica.
La subvenció consisteix en un bonus per l’import de 15.000,00 euros. Aquest bonus serveix per
subvencionar el subministrament i la instal·lació, per part d’una empresa externa, de la infraestructura
necessària per a proporcionar el servei, i d’altre banda, l’Ajuntament es compromet a assumir els costos
operatius del servei durant els següents 3 anys. La inversió inicial, valorada per la UE en 15.000,00
euros, IVA inclòs, serà abonada directament per la UE al proveïdor seleccionat.
Les condicions del projecte estan definides en el conveni número INEA/CEF/WiFi4EU/4-2020/038826053444 signat amb l’”Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes”, que s’adjunta com a annex a aquest
plec tècnic.
L’Ajuntament de Sabadell inicia un procediment de contractació necessària, per poder portar a terme
aquest conveni.
Indicació resumida de les consideracions socials, mediambientals o d’innovació del contracte: En
compliment de l’article 201 de la LCSP l’òrgan de contractació podrà comprovar, en qualsevol moment
durant l’execució del contracte, que el contractista compleix les obligacions aplicables en matèria
mediambiental, social o laboral establertes en el dret de la Unió Europea i de l’Estat, sol·licitant
documentació relativa a aspectes mediambientals, així com informes relatius al compliment de les
disposicions del conveni col·lectiu d’aplicació als treballadors que es trobin al seu càrrec.
E.- DIVISIÓ EN LOTS (Clàusula 7)
Possibilitat de licitar per lots:

SI

NO

Justificació de la inconveniència de la divisió per lots: La correcte elecció del equipament a subministrar i
de la mateixa instal·lació queda garantida en el moment en el que aquest mateix instal·lador ha
d’executar el manteniment del conjunt per un període prolongat de temps. Així mateix, el fet que
mantenidor i instal·lador siguin la mateixa empresa optimitza a nivell tècnic i operatiu l’execució de la
garantia obligatòria sobre els equips subministrats.
LOT 1 ---CPV
---LOT 2
---CPV
---LOT 3

----

CPV

----

Limitació del número de lots als que es poden presentar oferta: -Justificació de l’elecció anterior (en cas de limitació): -Limitació del número de lots que es poden adjudicar a un mateix licitador: -Justificació de l’elecció anterior (en cas de limitació): -Criteris d’aplicació si es sobrepassa la limitació dels lots a adjudicar: -1. --

2. -3.-S’admet la reserva de lots:

SI

NO

Lot/s reservat /s a Centres Especials de Treball: -Lot/s reservat/s a Empreses de inserció: -S’admeten ofertes integradores:

SI

NO

Condicions i combinació de lots: -F.- ADMISSIÓ DE VARIANTS (Clàusula 8)
Admissió:

SI

NO

Elements: -Condicions: -G.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Clàusula 9)
Import

LOT 1
--- LOT 1
--LOT 2
--- LOT 2
----- LOT 3
--LOT 3
Total
19.834,73 € Total
4.165,29 €
Es permet el preu en lliurament de béns de la mateixa classe

SI

Pressupost de licitació
( IVA inclòs)

Tipus d’IVA aplicable: 21 %
Import IVA
LOT 1
LOT 2
LOT 3
Total

------24.000,02 €

NO

En cas afirmatiu, l’import dels béns respecte del pressupost base de licitació representa un percentatge
de:

H.- VALOR ESTIMAT (Clàusula 10)
Total valor estimat del contracte:
Pressupost base de licitació (sense IVA) - Manteniment
7.438,03 €
Pressupost base de licitació (sense IVA) - Inversió
12.396,70 €
Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)
0,00 €
Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)
0,00 €
Import altres conceptes (sense IVA)
0,00 €
Total del valor estimat
19.834,73 €
Mètode de càlcul: El mètode de càlcul utilitzat ha estat la estimació a partir d’informació obtinguda a
internet.
En cas de divisió en lots, el desglossament del valor estimat per cada lot és el següent:
Lot 1:
Pressupost base de licitació del lot (sense IVA)
Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)
Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)
Import altres conceptes (sense IVA)
Total del valor estimat del lot
Mètode de càlcul: --

Lot 2:
Pressupost base de licitació del lot (sense IVA)
Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)

-- €
-- €
-- €
-- €
-- €

-- €
-- €

-- €
-- €
-- €

Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)
Import altres conceptes (sense IVA)
Total del valor estimat del lot
Mètode de càlcul: -I.- FORMA DE DETERMINAR EL PREU (Clàusula 11)
A tant alçat:

SI

NO

Determinació per preus unitaris / components de la prestació / unitats d’execució:

SI

NO

Detall preu (excepte tant alçat): -Concepte

Preu sense IVA

IVA ... %

Preu amb IVA inclòs

-----

----- €

----- €

----- €

-----

----- €

----- €

----- €

-----

----- €

----- €

----- €

Altres modalitats: ---J.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ (Clàusules 12 i 14)
Ajuntament de Sabadell
37,50 %
9.000,02 €
Altres: Subvenció Wifi4EU (import abonat al proveïdor
62,50 %
15.000,00 €
directament per la UE)
Tramitació anticipada
Contracte pluriennal

SI

NO

Exercici
2022

Aplicació
pressupostària
502 9260 21600

SI
Projecte
pressupostari
--

Núm. apunt
previ
920220002272

NO

Núm. referència
22022003591

Total (IVA inclòs)
2.000,00 €

2023
502 9260 21600
-920229000190
3.000,01 €
2024
502 9260 21600
-920229000190
-3.000,01 €
2025
502 9260 21600
-920229000190
-1.000,00 €
Forma de pagament: El preu corresponent als 15.000,00 de la subvenció Wifi4EU el satisfarà la UE
directament a l’adjudicatari segons condicions del conveni signat amb INEA.
El preu corresponent al servei de manteniment es satisfarà anualment un cop prestat el servei, prèvia
presentació de factura electrònica.
Tinenta d’alcaldessa
Òrgan de contractació
CODI DIR 3
LO1081878
Òrgan en matèria de
comptabilitat
Destinatari de la prestació
(unitat tramitadora)

Intervenció Municipal
Servei de Tecnologia i
Sistemes d’Informació

CODI DIR 3

LO1081878

CODI DIR 3

LO1081878

K.- DURADA DEL CONTRACTE (Clàusula 13)
Durada total del contracte: El termini d’execució del subministrament és de 45 dies naturals a comptar
des la signatura d’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació.
El termini d’execució del servei és de 3 anys a comptar des la signatura d’acceptació pel contractista de
la resolució d’adjudicació.
L’inici de la durada del contracte serà segons s’indica:
Data de formalització
L’inici de la durada serà en data de la signatura d’acceptació pel contractista de la resolució
d’adjudicació.
Terminis parcials d’execució:

SI

NO

Indicació terminis parcials establerts: --

En cas que el contracte no s’executi de forma continuada, els terminis en que es realitzarà la prestació
contractada són els següents:
Pròrrogues previstes:

SI

NO

La pròrroga serà obligatòria pel contractista si l’Ajuntament realitza el preavís amb dos mesos d’antelació a
la finalització del termini del contracte, excepte que el contracte sigui de durada inferior a dos mesos.
Detall pròrrogues: -No obstant el que estableixen els apartats anteriors, de conformitat amb l’article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, quan al venciment d’un contracte de prestació successiva no s’hagi
formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació que ha d’efectuar el contractista, com a
conseqüència d’incidències resultats d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació produïdes en el
procediment d’adjudicació i hi hagi raons d’interès públic per no interrompre la prestació, es pot prorrogar el contracte
originari fins que comenci l’execució del nou contracte i en tot cas per un període màxim de nou mesos, sense
modificar la resta de condicions del contacte, sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb
una antelació mínima de tres mesos respecte de la data de finalització del contracte originari.

L.- REVISIÓ DE PREUS (Clàusula 15)
Fórmula: --

SI

NO

M.- ALTRES OBLIGACIONS (Clàusula 16)
1. -2. -3. -N.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE (Clàusula 17)
1. És necessària la contractació de la totalitat de les subscripcions amb el fabricant.
2. Les subscripcions han de quedar registrades al sistema del fabricant en un compte gestionat des
d’una adreça de correu de l’Ajuntament de Sabadell
O.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 18)
1. De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, el contractista haurà de garantir la seguretat i la protecció
de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.
2. El contractista haurà d’acreditar, mitjançant les corresponents declaracions responsables o, quan
s’escaigui, mitjançant les certificacions dels organismes competents, que en l’execució del contracte es
compliran les obligacions derivades de les disposicions vigents en matèria de seguretat i protecció de la
salut en el lloc de treball, de les condicions de treball i de la prevenció de riscos laborals.
3. El contractista haurà de vetllar pel manteniment o millora dels valors mediambientals que es puguin
veure afectats per l’execució del contracte.
P.- SUBCONTRATACIÓ (Clàusula 19)
Admissió subcontractació de la realització parcial de la prestació:

SI

NO

Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació per tractar-se de tasques crítiques
que ha de realitzar el contractista principal: S’admet la subcontractació en la part corresponent al
subministrament.
Admissió pagament directe a subcontractistes:

SI

NO

Q.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (Clàusula 20)
L’execució del contracte comporta el tractament de dades personals :

SI

NO

La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal és fer possible la correcta execució del
contracte.
A tal efecte, la formalització del contracte comportarà la cessió o comunicació al contractista de les
dades de caràcter personal següents:
R.- PENALITATS (Clàusula 21)
Es preveuen les penalitats establertes a l’article 193 LCSP.
S.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL (Clàusula 22)
Import mínim assegurat: 200.000,00 euros.
T.- COMPOSICIÓ DE LA MESA CONTRACTACIÓ (Clàusula 24)
Titulars
Suplents
Membres
(noms i cognoms / càrrec)
(noms i cognoms /càrrec)
Presidència
Vocal
Vocal
Vocal de Secretaria
......................, secretari general
Vocal d’ Intervenció
........................ interventor general
Secretari/a de la
El membre que actuï com a vocal de Secretaria.
Mesa
En el present procediment s’opta per no constituir mesa de contractació,
assumint les seves funcions el servei tècnic del centre gestor.
U.- CAPACITAT PER LICITAR (Clàusula 25)
Contracte reservat
Percentatge mínim reservat: --

SI

NO

Habilitació professional o empresarial:

SI

Lot/s: --

Detall de l’habilitació: --

NO

Centres Especials de treball amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30%
Empreses d’inserció amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30 %
V.- PRESENTACIÓ I OBERTURA DE PROPOSICIONS (Clàusules 28 i 32)
PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: La presentació de proposicions es farà de forma electrònica
mitjançant l’eina informàtica Pixelware, a l’enllaç següent: https://contractacio.ajsabadell.cat
Horari: Dins del termini de presentació d’ofertes que s’indiqui, es poden presentar proposicions durant
les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.
Adreça correu electrònic per enviar petjada digital en cas d’incidències amb la presentació de
proposicions: AdministracioIAS@ajsabadell.cat
Enllaços amb informació PIXELWARE:

https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
https://pixelware.com/wp-content/uploads/PIXELWARE-Guia-Rapida-Licitadores-V2101.pdf
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores-requisitos-minimos/
https://pixelware.com/wp-content/uploads/Preguntas-frecuentes.pdf

Contacte PIXELWARE suport al licitador: dilluns a divendres de 8:00 h a 18:00 h, excepte festius
nacionals, a través del telèfon 91.803.66.27
Presentació de sol·licituds: català i castellà
Termini màxim per presentació de proposicions: 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació
de l’anunci de licitació en el perfil del contractant.
Obertura indicativa del sobre únic
Data
Obertura del sobre únic
A determinar. S’indicarà al Perfil
del contractant
W.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 33)
Criteris
avaluables
mitjançant
Fórmula
fórmula
1.
Valoració del pressupost .
On:

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

Millora 2x2 MIMO

Millora IEEE 802.11ac Wave 1

Advanced Cellular Coexistence
(ACC)
Aïllament de clients (Client
isolation)
Millora Seguretat

P = Puntuació
= Oferta més baixa
= Oferta del licitador
Fins a 13 punts:
- 3x3 MIMO = 6 punts
- 4x4 MIMO = 13 punts
Fins a 13 punts:
- IEEE 802.11ac Wave 2 = 6 punts
- IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) = 13 punts
0 = no en té.
10 = si en té.
0 = no en té.
10 = si en té.
Fins a 10 punts
- WPA2 = 5 punts
- WPA3 = 10 punts
0 = no en té.
3 = si en té un d’ells.

Compliment dels estàndards IP66,
IP67 o IP68 (per antenes
exteriors)
Posar a disposició de l’ajuntament un sistema de monitorització en
temps real.
-

Avisos automatitzats d’incidències
per
correu electrònic = 1 punt.
Resum
executiu
automatitzat
de
disponibilitat del servei = 1 punt
Accés al gràfic històric d’incidències i
disponibilitat = 1 punt
Posar a disposició de l’ajuntament Disponibilitat de plataforma amb accés privat on
informació de l’explotació del poder consultar les estadístiques i gràfiques de
servei.
l’ús del servei dels següents conceptes:
- Usuaris connectats totals
- Usuaris connectats a cada punt d’accés
- Ample de banda total utilitzat
- Ample de banda utilitzat per punt d’accés
- Equips que generen interferències.

Acords de nivell de servei.

5 punts si compleix tots els ítems.
0 en cas contrari.
Compromís de resolució d’incidències:
- Incomunicació < 6 hores = 1 punts
- Degradació del servei < 6 hores = 1 punts
- Servei 24 x 7 x 365 = 4 punts
- Resolució de problemes d’autenticació al
portal captiu < 4 hores = 2 punts

Ponderació
100 punts

25

13

13
10
10
10

3

3

5

8

Justificació de l’elecció dels criteris d’adjudicació i de la seva ponderació:
Criteris avaluables mitjançant fórmula
Hi ha molts equips de diferents fabricants i amb diferents preus que compleixen els requeriments mínims
especificats en els criteris per obtenir la subvenció. Amb aquests criteris de puntuació es vol aconseguir el
major número de prestacions possibles per l’import licitat.
Per poder detectar possibles incidències i degradacions en el servei ofert als ciutadans, és necessari
disposar d’eines de monitorització i estadístiques. Amb aquestes eines es pot quantificar d’una manera
objectiva quina és la qualitat del servei que s’està oferint.
Concreció de la documentació que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicació (sobre únic):
Criteris avaluables mitjançant fórmula
Detall de l’oferta econòmica
Fitxa tècnica del fabricant dels equips oferts
Detall del sistema de monitorització ofert
Detall de la plataforma d’estadístiques i gràfiques de l’ús del servei
Documents necessaris per acreditar i facilitar la resolució de les fórmules.

X.- PARÀMETRES DE LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS
(Clàusula 34)
1
Si es presenta un licitador, sigui inferior al 25%, del pressupost base de licitació.
2
Si es presenten dos licitadors, la oferta que sigui inferior en més del 20% a l’altre oferta
3
Si es presenten tres licitadors, quan determinada o determinades ofertes siguin inferiors al 10% de
la mitja aritmètica de les ofertes presentades. El càlcul de la mitja aritmètica ho és de totes les
proposicions presentades, excepte la superior al 10% de la mitja, la qual restarà exclosa a efectes
de càlcul de la mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior al 25 %.
4
Si es presenten quatre o més licitadors, quan determinada o determinades ofertes son inferiors al
10% de la mitja aritmètica de les ofertes presentades. El càlcul de la mitja aritmètica ho és de totes
les proposicions presentades, excepte les superiors al 10% de la mitja, la qual restarà exclosa a
efectes de càlcul de la mitja.

Y.- TERMINI GARANTIA (Clàusula 45)
Termini garantia: 3 mesos després de la finalització del contracte.
Z.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Clàusula 39)
Cap de programa de Sistema i Tecnologia del Servei de Tecnologia i Sistemes d’Informació.
AA.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES (Clàusula 42)
1. -2. -3. -BB.- CESSIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 43)
Es permet la cessió del contracte, en els termes establerts a la clàusula 43 del PCAP.
No es permet la cessió degut a les característiques del contracte.
CC.- . PRESENTACIÓ DE RECURSOS (Clàusula 50)
Òrgan competent en els procediments de recurs:
a) Contra el actes dictats per l’òrgan de contractació, recurs de reposició davant el mateix òrgan o
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província de
Barcelona.
b) Contra el actes de la Mesa de contractació, recurs d’alçada davant de l’òrgan de contractació.
Termini de presentació del recurs:
Recurs de reposició: 1 mes
Recurs contenciós administratiu: 2 mesos
Recurs alçada:1 mes
Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Servei de Tecnologia i Sistemes d’Informació
Adreça: Rambla, 69, Edifici Narcís Giralt, 2 pis
Telèfon: 937453370
Fax:
Adreça de correu electrònic: AdministracioIAS@ajsabadell.cat

DILIGÈNCIA: Per fer constar que el present quadre resum s’ajusta al model de plec tipus
aprovat per la Alcaldia segons decret núm. 1071/2022, de data 9 de febrer, i està adaptat a la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Sabadell, a data de la signatura electrònica
Signat:
Sobre Yagüe, Xavier
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL
03/03/2022 11:33

