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ANUNCI DE LICITACIÓ DE CONTRACTE
1.- PODER ADJUDICADOR
a)
b)
c)
d)
e)

Administració Contractant: Ajuntament de Sabadell
Número d’Identificació: P0818600I
Tipus de poder adjudicador: Administració pública
Localitat: Sabadell

f)
g)

Òrgan de contractació: Tinenta d’alcaldessa
Adreça de l’òrgan de contractació: Plaça Sant Roc, 1 Sabadell

Adreça
d’internet
del
Perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDe
tail&idCap=28279948

2.- OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)

Servei Gestor que tramita l’expedient: Servei de Tecnologia i Sistemes d’Informació
Persona/es de contacte per obtenció d’informació: Cap de Sistema i Tecnologia
Telèfon: 937453370
Fax:
Adreça de correu electrònic: AdministracioIAS@ajsabadell.cat

3.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Tipus de contracte: subministrament
Tramitació: ordinària
Motius d’utilització de la tramitació urgent: --Procediment: Obert simplificat sumari
Data d’aprovació de la licitació: 12/04/2022
S’aplica subhasta electrònica: NO
El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: SI / Connectar Europa, iniciativa Wifi4EU.
Contracte reservat: NO

4.- OBJECTE DEL CONTRACTE
a)
b)

c)
d)

Descripció de l’objecte: 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.
Codi CPV: 32500000-8 Descripció CPV: Equip i material per telecomunicacions.
Codi CPV: 50334400-9 Descripció CPV: Serveis de manteniment de sistemes de
comunicacions.
Codi NUTS: ES511
Lloc d’execució: Sabadell

5 .- DIVISIÓ EN LOTS
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Divisió en lots: NO
Justificació de la inconveniència de la divisió per lots: La correcta elecció de l’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.
Descripció del lot i CPV de cada lot: N/A
Possibilitat de presentar-se a un o més lots: N/A
Limitació per l’adjudicació de lots: N/A
S’admet reserva de lots: (SI/NO) N/A
Lots reservats a centres Especials de Treball: N/A
Lots reservats a empreses de inserció: N/A
Lots reservats a altres organitzacions: N/A

6.- ADMISSIÓ DE VARIANTS
a)
b)
c)

Admissió de variants: NO
Elements:
Condicions:
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7.- ACORDS MARC I SISTEMA DINÀMIC DE CONTRACTACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)

Es tracta d’un acord marc o sistema dinàmic de contractació: NO
Durada prevista:
Justificació durada superior a 4 anys si s’escau:
Nombre previst i freqüència dels contractes, si es coneix:
Nombre màxim d’empreses que formaran part de l’acord marc:

8.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST DE LICITACIÓ
a)
b)

Valor estimat del contracte (sense IVA): 16.392,33 €
Import de licitació (IVA inclòs): 19.834,73 € Total amb IVA: 24.000,02 €

9.- DURADA DEL CONTRACTE
a)

b)
c)
d)

Durada: 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.
En cas de contractes periòdics indicació del calendari estimat:
Inici previst:
Admissió de la/es pròrroga/gues i detall: N/A

10.- GARANTIES EXIGIDES
a)
b)
c)

Garantia provisional: SI/NO
Garantia definitiva:
Justificació exigència en cas de contractes reservats:

11.- REQUISITS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA
d)
e)
f)
g)

Solvència econòmica: N/A
Solvència financera i tècnica: N/A
Classificació:
Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del servei a una
professió determinada:

12.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES/ criteris d’adjudicació
a) Veure apartat “W ”del quadre resum del contracte (annex I del PCAP)
b) Forma d’avaluació: (explicació de cada criteri per separat)
Criteris avaluables mitjançant fórmula
Fórmula
1.
Valoració del pressupost .
On:

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

P = Puntuació
= Oferta més baixa
= Oferta del licitador
Millora 2x2 MIMO
Fins a 13 punts:
- 3x3 MIMO = 6 punts
- 4x4 MIMO = 13 punts
Millora IEEE 802.11ac Wave 1
Fins a 13 punts:
- IEEE 802.11ac Wave 2 = 6 punts
- IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) = 13 punts
Advanced Cellular Coexistence (ACC) 0 = no en té.
10 = si en té.
Aïllament de clients (Client isolation)
0 = no en té.
10 = si en té.
Millora Seguretat
Fins a 10 punts
- WPA2 = 5 punts
- WPA3 = 10 punts
Compliment dels estàndards IP66, 0 = no en té.
IP67 o IP68 (per antenes exteriors)
3 = si en té un d’ells.
Posar a disposició de l’ajuntament un Avisos automatitzats d’incidències per correu electrònic =
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sistema de monitorització en temps
real.
9.

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 poder
informació de l’explotació del servei.
consultar les estadístiques i gràfiques de 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.

10. 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

c) Condicions particulars per l’execució del contracte:
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.
1.

13.- PRESENTACIÓ D’OFERTES
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Termini de presentació d’ofertes: 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de
l’anunci de licitació en el perfil del contractant / 11 de maig de 2022.
Lloc de presentació presencial: N/A
S’admet presentació electrònica: SI
S’utilitzen comandes electròniques: NO
S’accepta facturació electrònica: SI
S’utilitza pagament electrònic: SI

14.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS
a)

b)
c)
d)
e)

Òrgan competent en els procediments de recurs: 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.
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
Telèfon: 937453370
Adreça de correu electrònic: AdministracioIAS@ajsabadell.cat

15.- PUBLICITAT
a)
b)
c)

Dates i referències al DOUE a publicacions anteriors rellevants:
Data enviament de l’anunci al DOUE:
Indicació de si és aplicable l’ACP (Agència de certificació professional):

16.- ALTRES INFORMACIONS

Sabadell, a la data de la signatura electrònica

