FITXA DE RESPOSTA A CONSULTES SOBRE
ELS PLECS
Resposta del departament de Contractació i Compres a la consulta formulada per
una empresa en relació al Plec de clàusules administratives particulars per la
contractació del subministrament, instal·lació i manteniment de la xarxa Wi-Fi als
edificis municipals.
Consulta:
1-Referent al manteniment de la xarxa un cop finalitzada la instal·lació, es de 2 anys de
durada? Als plecs apareixen dates de 2018-2019 i no ens queda clar...
2-Sobre el pagament del projecte, al ser subvencionat pel fons europeu, tenim dubte que
si el realitzara en la seva totalitat el propi ajuntament o hem de preveure altres gestions
amb 3ers.
3-També saber si la factura dels treballs es realitza un cop acabats els treballs i inici del
període de manteniment del 100% del preu de licitació.
4-En referència al temps per a la instal·lació, i rere visita que vam fer el passat Dimecres,
n´hi han varis centres (dels 42) que obren en horaris molt concrets i cap la possibilitat de
tindre dificultad per accedir en algunes dependències. Hi haurà un encarregat de la
apertura de determinats centres? Podrem gestionar horaris mes extensos?
5-No tots els centres o en la majoria no existeix xarxa de Fibra privada de l´ajuntament,
per tant es faran servir les línies de movistar fibra (FTTH). La gestió amb l´operador per
apertura de ports, les realitzareu vosaltres, entenem. També certificar que on no hi ha
espai "U" dels racks o no existeixi armari, es col·locarà de forma superficial.
Resposta:
1.- Si, el manteniment ha de ser de 2 anys a començar un cop la instal·lació estigui
finalitzada i recepcionada pels tècnics municipals.
Les dates de 2018 i 2019 fan referència a l'exercici pressupostari que es farà càrrec de la
despesa.
2.- Només haureu de facturar a l'Ajuntament.
3.- L'abonament del preu es farà en tres factures, a mida que la prestació es faci efectiva i
formalment rebuda per l'Ajuntament. Es farà el pagament de la primera factura un cop
acabades les instal·lacions i es posi en marxa tot el sistema. Les factures corresponents
al manteniment es faran efectives a l'inici de cada període anual.

4.- Totes les instal·lacions es podran realitzar en horari de 08:00 a 20:00 h, algunes en
torn de matí i altres en torn de tarda depenen de l'equipament i del seu horari d'obertura.
Per equipaments que tinguin un horari diferent tindrem una persona encarregada de
facilitar-vos l'accés als mateixos.
5.- Totes les gestions amb els operadors de telefonia les farem els tècnics de
l'Ajuntament.
No s'ha de contemplar en el projecte la instal·lació de cap armari de cablejat.
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