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PREGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN DO 
SUBMINISTRO DE POSTOS DE TRABALLO INFORMATIZADOS PARA A SOLUCIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, COFINACIADO  POLO FONDO EUROPEO DE 
DESENVOLVEMENTO REXIONAL DENTRO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER 
DE CRECEMENTO SOSTIBLE 2014-2020. 
 

1. OBXECTO 

O obxecto do presente prego de prescricións técnicas é o establecemento dos requisitos 
funcionais e técnicos mínimos aos que deberán axustar as súas proposicións as 
empresas interesadas en concorrer á licitación para o subministro de postos de traballo 
informatizados para a solución de administración electrónica do Concello de Santiago 
de Compostela. 

2. ANTECEDENTES 

En liña co Plan estratéxico de administración electrónica, transparencia e bo goberno, 
que constitúe a folla de ruta para a transformación dixital do Concello nos vindeiros anos, 
vense de adxudicar o subministro e implantación dunha solución de administración 
electrónica, que pretende dar cumprimento ás necesidades do Concello nesta materia, 
dotándoo dunha nova sede electrónica e rexistro electrónico, unha plataforma de 
administración electrónica que incorpora todos os servizos habilitantes, e outras 
aplicacións verticais consideradas indispensables para a creación dun  sistema integral 
que poida dar soporte ás necesidades de calidade, seguridade, e transparencia da 
información garantindo ao mesmo tempo a protección de datos de carácter persoal. 
 
Este proxecto enmárcase dentro da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e 
Integrado (EDUSI), que considera indispensable contar cun sistema de información que 
permita o tratamento de datos municipais e datos cidade de xeito integral. Ademais da 
mellora na xestión administrativa, ofrecerá un maior nivel de calidade no deseño de 
estratexias, planificación e toma de decisións, así coma na creación de novos servizos 
intelixentes. 
 
Neste senso, garda relación directa con outras iniciativas, coma o proxecto Plataforma 
de goberno aberto, colaborativa e interoperable, seleccionada por Red.es no marco do 
programa cidades intelixentes da Agenda Dixital para España, que permitirá contar 
cunha infraestrutura de datos abertos e solucións no eido da transparencia e da 
participación cidadá; ou o proxecto de cidades intelixentes Smart iAgo, para o cal se 
prevé a posta en marcha de varias iniciativas mediante compra pública innovadora no 
marco do convenio asinado co Ministerio de Economía, Industria e Competitividade. 
 
Non obstante, para poder levar a cabo a posta en marcha e despregamento da solución 
de administración electrónica, que debe chegar á práctica totalidade dos postos de 
traballo municipais, resulta indispensable contar con equipamento informático 
actualizado, que permita superar os problemas de incompatibilidade técnica dos equipos 
actuais, acadar un rendemento óptimo e aplicar medidas de seguridade axeitadas. 
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Neste senso, a meirande parte do equipamento informático actual, ademais dos 
problemas de rendemento e fallas de funcionamento, non soporta a actualización de 
versión do sistema operativo, e polo tanto, dos navegadores e outras ferramentas 
informáticas. Isto supón un problema de compatibilidade coa mencionada solución de 
administración electrónica e con outros servizos horizontais ofrecidos por distintas 
Administracións públicas, ademais dun risco de seguridade que impide o cumprimento 
da lexislación nesta materia e na de protección de datos persoais. 
 
O parque de microinformática municipal e as principais aplicacións informáticas están 
baseados principalmente na contorna Microsoft. Sen embargo, en base ao resultado do 
Plan de migración a software libre e á experiencia piloto que se levou a cabo no ano 
2017, considérase viable a paulatina implantación de contornas de software libre para 
determinados perfís e postos de traballo.  
 
Por este motivo, este proxecto inclúe, ademais da adquisición de 350 equipos novos, a 
actualización hardware de ata 226 equipos xa existentes que con esta modificación se 
consideran aptos para a súa utilización tanto en contornas Microsoft coma de software 
libre. Así mesmo, con independencia do sistema operativo, en todos os postos de 
traballo tense previsto a instalación de paquetes ofimáticos, navegadores web, clientes 
de correo e outras solucións de traballo corporativo baseadas en estándares de mercado 
e software libre. 

3. DESCRICIÓN XERAL DO PROXECTO 

Este proxecto prevé dotar ao Concello dun parque de ordenadores preparado para a 
utilización da solución de administración electrónica e a aplicación de todas as 
esixencias en materia de seguridade e protección de datos, formando parte do obxecto 
do contrato: 
 

a) O subministro, instalación, configuración, posta en marcha e verificación do 
correcto funcionamento, dentro das condicións establecidas no prego, de 350 
novos ordenadores persoais. 
 
Esta actuación está encamiñada a substituír todos os equipos que, poda súa 
situación e obsolescencia, non son tecnicamente recuperables. 
 

b) O subministro de distintos compoñentes informáticos que se enumeran e detallan 
máis adiante neste prego. 
 
Esta actuación está encamiñada á actualización hardware daqueles ordenadores 
que, a pesar de non poder ser utilizados na situación actual, se consideran 
recuperables. 
 

A oferta debe ter en conta que se pretende acadar unha contorna de usuario homoxénea 
e facilmente xestionable, de tal xeito que, en caso de ser necesaria a reinstalación ou 
revisión da configuración de calquera equipo, a súa recuperación e posta en 
funcionamento sexa practicamente inmediata. 



  SERVIZO DE INFORMÁTICA 

 

 
3 de 12 

 
O proxecto pretende polo tanto dotar do equipamento necesario aos postos de traballo 
que se vaian incorporando á plataforma de administración electrónica e os servizos 
asociados. Prevese unha implantación a tres anos, na media en que esta solución se 
estenda polos distintos departamentos. 

4. EQUIPAMENTO E MATERIAL A SUBMINISTRAR 

Neste apartado enumérase o equipamento e material informático a subministrar, e cuxas 
características mínimas se describen máis adiante neste prego. 

1.1. ORDENADORES PERSOAIS DE SOBREMESA 

Inclúe o subministro de novos postos de traballo e os servizos de implantación 
que se describen neste prego, así coma licenzas de paquetes ofimáticos. 

 

# Concepto Unidades 

1 Ordenadores persoais de sobremesa 350 

2 Microsoft Office 2019 Professional Government OLP 1License NoLevel 25 

3 Microsoft Office 2019 Estándar Government OLP 1License NoLevel 375 

 

1.2. COMPOÑENTES E PERIFÉRICOS 

Inclúe o subministro de compoñentes informáticos, que serán destinados á 
actualización de postos de traballo existentes (esta actualización non forma parte 
do obxecto do contrato). 

 

# Concepto Unidades 

1 Memoria DDR2 (módulos de 2GB de 800 MHz.) 94 

2 Memoria DDR3 (módulos de 2GB de 1333 MHz.) 10 

3 Discos SSD SATA con unha capacidade de 240 GB ou superior 216 

4 Monitores 24'' con altofalantes integrados orientados cara adiante 69 

5 Monitores 22'' con altofalantes integrados orientados cara adiante 74 

5. REQUISITOS TÉCNICOS 

Na documentación identificaranse claramente as características que inclúen os equipos 
ofertados e aqueloutras que se enumeren como opcionais ou simplemente co fin de 
amosar as posibilidades dos produtos ofertados. 

O Concello poderá requirir cantas probas estime oportuno para verificar que as 
devanditas características se cumpren, incluso cando non estean incluídas no prezo do 
contrato, e que os equipos se integran perfectamente no sistema informático existente. 
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En particular, o Concello poderá solicitar dos licitantes un equipo durante un período de 
dúas semanas para a súa avaliación. O equipo entregado presentará a mesma 
configuración hardware e software que os ofertados. 

5.1. – CONFIGURACIÓN MÍNIMA DOS EQUIPOS 

A configuración mínima dos equipos e compoñentes é a que se indica de seguido: 
 

ORDENADORES PERSONAIS DE SOBREMESA 

 Caixa de volume reducido (menor ou igual a 1,2 litros). 

 Base/peana todo-en-un (para acoplamento da caixa na parte posterior) regulable 
en altura. 

 Monitor independente de 23/24 polgadas coas características técnicas que se 
indican máis abaixo. 

 Altofalantes: Orientados cara ao fronte, integrados no monitor ou na base/peana. 
Tamén serán válidas barras de son acoplables ao monitor ou á peana pero que 
non precisen unha fonte de alimentación aparte. 

 Ben o monitor ou ben a peana deberán  contar con un hub USB e polo menos 
dous portos USB accesibles desde a parte frontal ou lateral. 

 Procesador: 64 bits, 6 núcleos, 3 GHz mínimo, tecnoloxía de máximo 14 nm. O  
procesador xunto co resto de características técnicas debe ter unha valoración 
global igual ou superior a 1600 no programa para o cálculo do rendemento 
BAPCo SYSmark 2014. Deberase incluír en formato electrónico o resultado 
Benchmark correspondente ao Sysmark 2014 do Equipo presentado. 

 Procesador gráfico compatible GNU/Linux. Interface HDMI, Display Port ou 
ambos. 

 Memoria RAM 8 GB DDR4. 

 Disco duro SSD 240 GB SATA. 

 Dobre saída de vídeo. 

 4 Portos USB 3.0. 

 Teclado español, compatible MS Windows, con tecla €, tecnoloxía sen fíos. 

 Rato óptico, 2 botóns, roda de desprazamento, tecnoloxía sen fíos. 

 Tarxeta de rede Ethernet 10/100/1000, soporte 802.1Q, compatible GNU/Linux. 

 Dispositivo lector de tarxetas criptográficas, con interface USB,  compatible con 
DNIe 3.0, compatible GNU/Linux. (dispositivo independente) 

 Sistema Operativo Microsoft Windows 10 Professional cos últimos Service Packs 
e parches instalados. 

 Compatible con arranque dual. 

 Compatibilidade con GNU/Linux. 
 

MONITORES 

 Resolución: 1920x1080 ou superior 

 Tempo de resposta: 5 ms como máximo 

 Brillo: 250 cd/m2 ou superior 

 Contraste estático: 1000:1 ou superior 

 Contraste dinámico: 5000000:1 ou superior 

 Ángulo de visión horizontal: 170 ou superior 
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 Ángulo de visión vertical: 160 ou superior 

 Os monitores correspondentes ao apartado 4.1 deberán ter un interface 
compatible co incluído no ordenador sen necesidade de utilizar ningún 
adaptador. 

 Os monitores correspondentes ao apartado 4.2 deberán incluír cando menos 
un interface VGA. 

  
LICENZAS DE MICROSOFT OFFICE 

- As licencias de MS Office serán en paquetes por volume e para a 
administración pública. Do conxunto total de licenzas subministradas, 350 da 
versión estándar virán presintaladas nos equipos informáticos. 

 

5.2. – CARACTERÍSTICAS XERAIS DOS EQUIPOS 

- Os sistemas informáticos estarán destinados ao traballo coa solución de 
administración electrónica, a intranet e o portal web municipal, e solucións 
horizontais doutras administracións públicas, polo que deben estar preparados 
para o cumprimento da lexislación en materia de administración electrónica, e 
particularmente co establecido no Esquema Nacional de Seguridade e a 
normativa de desenvolvemento.  

- Os equipos deberán ser conformes coa normativa vixente da Unión Europea 
e española no referente aos aspectos de calidade, ergonomía, medio 
ambiente, de aforro enerxético, de compatibilidade electromagnética, de 
redución da radiación emitida e de seguridade. En concreto e cando 
corresponda, cumprirase a normativa Energy Star 5.0 promovida pola EPA 
(Environment Protection Agency). Os certificados Energy Star deberán estar 
rexistrados en EPEAT Gold. 

- O fabricante debe garantir a estabilidade (en canto a compoñentes e deseño) 
por cando menos 5 años da plataforma ofertada. 

- Todos os equipos serán idénticos, presentando a mesma configuración 
hardware e software e aspecto externo, de tal xeito que será posible o 
establecemento dun parque homoxéneo que facilite o seu mantemento. Isto 
sen prexuízo da evolución tecnolóxica que poida levar a cabo o fabricante no 
modelo ofertado durante a vixencia do contrato, que non poderá en calquera 
caso dar lugar a un incumprimento dos mínimos establecidos. 

- As características dos equipos deben estar orientadas á utilización en oficina 
e contar con capacidade de adaptación a cada posto de traballo, facilitando a 
ergonomía e a instalación con distintas orientacións se é o caso, e axustando 
o máis posible o seu tamaño e nivel de ruído (que non superará os 30dB). 

- Exclúense as solucións todo-en-un cunha única placa para a CPU e o monitor, 
que impidan a súa reparación ou substitución de xeito independente. 

- Os equipos presentarán estética moderna e homoxénea en todos os seus 
compoñentes. 
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- Contarán cunha etiqueta externa que permita identificar facilmente o seu 
código identificador, número de serie, marca e modelo, e configuración básica.  

- O interior dos equipos será facilmente accesible identificando na oferta o 
procedemento para o acceso aos distintos compoñentes. 

- Os ordenadores poderán iniciar o seu funcionamento desde unidades 
conectadas a través dos portos USB e a través da rede de datos. 

- Os ordenadores disporán dun sistema “wake on Lan” configurado para iniciar 
o equipo desde unha posición remota da rede. 

- O acceso á configuración dos ordenadores (setup) e a posibilidade de 
arranque estarán restrinxidos por un sistema de contrasinal ou equivalente. 

- Os equipos incluirán un sistema hardware ou software que permita o 
almacenamento dun estado estable, é dicir, a imaxe do disco duro unha vez 
configurado, de tal xeito que en calquera momento sexa posible volver ao 
devandito estado mediante un procedemento sinxelo e rápido e sen 
necesidade de levar a cabo un proceso de reinstalación. Os equipos 
entregaranse con esta característica configurada e dispoñible. No caso de 
tratarse dun dispositivo que realice esta recuperación do estado inicial de xeito 
automático en cada arranque, será en todo momento posible desactivar esta 
opción, sempre que se conte cos privilexios correspondentes. 

- Os equipos terán a posibilidade de desactivar os puntos de entrada e saída de 
información, como é o caso dos portos USB ou os lectores/gravadores. A 
configuración de entrega incluirá estes elementos desactivados. 

- Todas as licenzas de software que se instalen deberán contar con garantía e 
soporte para o cliente durante a vixencia do mantemento (melloras, parches, 
consultas, incidencias, etc.). 

- Todos os elementos hardware cumprirán con todas as garantías e 
homologacións documentais da Unión Europea. 

- Cando sexa aplicable, os produtos a adxudicar neste concurso deberán vir 
marcados coa etiqueta CE.  

- Durante a vixencia do concurso, os certificados solicitados neste prego estarán 
dispoñibles para a súa presentación no caso de que sexan requiridos polo 
Concello. 

5.3. – INSTALACIÓN DOS EQUIPOS 

O proceso de instalación para o caso dos ordenadores será o que se indica de seguido 
(sen prexuízo que con carácter previo ao subministro se acorden modificacións que 
axilicen o proceso e supoñan unha mellora) 

- O adxudicatario subministrará un ordenador ao Servizo de Informática. 

- Sobre este equipo, o Servizo de Informática xunto co adxudicatario creará 
unha imaxe coa configuración definitiva. Unha vez verificado o correcto 
funcionamento darase o conforme ao adxudicatario. 
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- O resto dos equipos serán configurados polo adxudicatario coa imaxe creada 
e subministrados polo tanto coa mesma configuración. 

- Os ordenadores, compoñentes e periféricos serán entregados en varias 
remesas durante a vixencia do contrato a solicitude do Servizo de Informática 
nos emprazamentos que este determine en cada caso. 

- Non forma parte do alcance do contrato nin o desembalado nin a montaxe no 
posto de traballo, que será levada a cabo polo persoal técnico do Servizo de 
Informática nun prazo máximo de cinco días desde a data de entrega. 

- O equipamento entenderase recepcionado cando se teña verificado o correcto 
funcionamento do equipo. 

6. MATERIAL E DOCUMENTACIÓN QUE SE ENTREGARÁ E FORMATO 

Cada equipo subministrado incluirá o correspondente conxunto de certificados de 
licenza, manuais técnicos e as copias en formato electrónico que proceda asociados aos 
distintos compoñentes e ao sistema operativo. 

Presentarase un inventario dos equipos que inclúa a seguinte información: 

- Marca  

- Modelo  

- Procesador 

- Memoria 

- Módulos de memoria 

- Número de serie 

- Licenza de sistema operativo 

- Calquera outra licenza ou característica diferenzadora. 

 
A documentación presentada entregarase no formato electrónico que o Concello 
determine e, no seu caso, será posible a importación en paquetes ofimáticos estándar 
co fin de que poidan recibir un tratamento informático posterior.   

7. ENTREGA DO MATERIAL 

O proxecto prevé a entrega de material baixo demanda ao longo da vixencia do contrato.  
 
Para tal efecto, o Servizo de Informática realizará sucesivas solicitudes de equipamento 
ou “remesas”. Establécese un prazo máximo de entrega de cada remesa de 1 MES. Isto 
sen prexuízo da obriga de cumprimento de calquera outro prazo con carácter máis xeral 
establecido para este proxecto. 
 
O material  será entregado nos locais que o Servizo de Informática determine para cada 
remesa e nas condicións establecidas no apartado “Instalación dos equipos”. A remesa 
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entenderase correctamente subministrada cando todos os equipos solicitados sexan 
entregados. 
 
En todo caso, preténdese un proceso de renovación do parque progresiva e constante, 
máis intensa na primeira parte do contrato, que facilite a implantación da solución de 
administración electrónica en todos os departamentos e permita ao provedor contar 
cunha previsión de subministro e facturación.  
 
Para tal efecto, establécense ao longo do contrato unha serie de fitos cuxo contido se 
describe no prego administrativo. En cada período deberase ter subministrado, nunha 
ou varias remesas, todo o material que se describe de seguido: 

 

Fito Entregables do fito 

[1] 
a) Todos os compoñentes e periféricos 
b) 25 licenzas de Microsoft Office Professional 
c) 25 licenzas de Microsoft Office Estándar 

[2] 
a) 95 ordenadores persoais 
b) 95 licenzas de Microsoft Office Estándar 

[3] 
a) 100 ordenadores persoais 
b) 100 licenzas de Microsoft Office Estándar 

[4] 
a) 80 ordenadores persoais 
b) 80 licenzas de Microsoft Office Estándar 

[5] 
a) 75 ordenadores persoais 
b) 75 licenzas de Microsoft Office Estándar 

8. FORMACIÓN 

O persoal técnico do Servizo de Informática recibirá a formación necesaria para levar a 
cabo de xeito autónomo a configuración, operación, xestión básica e recuperación dos 
equipos. 
 
Esta formación será de carácter práctico, apoiándose na documentación e na 
configuración real dos equipos subministrados. 
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9. RETIRADA E RECICLAXE DE MATERIAL 

Será responsabilidade do adxudicatario a recollida e reciclaxe dos equipos substituídos 
que o Concello determine (estímase que serán retiradas 150 unidades), cumprindo a 
lexislación nesta materia. 
 
As ofertas deben incluír un plan detallado de retirada dos equipos que sexan 
substituídos, no que se incluirá en todo caso: 

a. Procedemento que garanta o borrado completo de todos os datos 
contidos nas unidades de almacenamento, cumprindo co esixido na 
lexislación en materia de protección de datos, e asumindo que os 
devanditos dispositivos poden conter datos de nivel alto. 

b. Procedemento que garanta o reciclaxe dos distintos compoñentes dos 
equipos retirados segundo a lexislación relativa a Residuos de Aparellos 
Eléctricos e Electrónicos (RAEE). 

 
A empresa que leve a cabo a tarefa de reciclado debe estar en poder do certificado ISO 
14001 que certifica a xestión medioambiental de residuos eléctricos e electrónicos, e a 
certificación emitida debe estar suxeita ao Real Decreto Lei 208/2005, do 25 de febreiro 
de 2005. En todo caso, debe cumprir coa lexislación vixente durante a adxudicación e 
execución do proxecto. 
 
O Servizo de Informática irá acumulando nos seus locais os equipos a retirar, e realizará 
de xeito mensual unha solicitude de recollida. 

10. EQUIPO DE TRABALLO 

O persoal asignado ao proxecto deberá dispor da formación necesaria e experiencia 
demostrable en proxectos similares, que permita executar o proxecto segundo as 
esixencias do prego e acadar a configuración óptima dos equipos. Demostrará ademais 
durante a instalación coñecemento específico dos equipos subministrados, co obxecto 
de acadar a óptima configuración e posta en marcha. 

11. SEGUIMENTO DO PROXECTO 

A empresa adxudicataria deberá poñer a disposición do Concello a documentación 
necesaria para o seguimento do proxecto. 
 
O seguimento do proxecto por parte do Concello levarase a cabo desde o Servizo de 
Informática, que actuará como interlocutor único. 
 
Pola súa parte, o adxudicatario presentará un interlocutor único para proxecto. 
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12. REQUERIMENTOS TÉCNICOS DE CALIDADE, MEDIO AMBIENTE, COMPATIBILIDADE 
ELECTROMAGNÉTICA, SEGURIDADE E SAÚDE 

Os equipos obxecto de subministro deberán cumprir a normativa vixente na Unión 
Europea e España en materia de medio ambiente, compatibilidade electromagnética, 
redución de radiación emitida, ergonomía e seguridade. 
  
3.1.2.1 Calidade 
  
O licitador acreditará que a empresa fabricante e, no seu caso, a empresa integradora 
dos sistemas completos ofertados está en posesión da certificación na norma ISO 9001, 
mediante certificado emitido por una entidade certificadora autorizada. 
  
3.1.2.2 Medio ambiente 
  
O licitador acreditará que a empresa fabricante está en posesión do Certificado de 
xestión medioambiental ISO 14001, mediante certificado emitido por unha entidade 
certificadora autorizada. 
 
O fabricante cumprirá os estándares medioambientais segundo Decreto 110/2015 de 20 
de febreiro sobre aparatos eléctricos, electrónicos e a xestión dos seus residuos 
 
Os equipos ofertados deberán incorporar medidas de aforro de enerxía e cumprir os 
seguintes requisitos: 
 

a) Directiva 2012/19/UE sobre Residuos de aparatos eléctricos e electrónicos. 
Aportarase certificado do fabricante y da entidade certificadora. 

 
c) Directiva 2011/65/UE sobre restricións na utilización de determinadas 

substancias perigosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Aportarse 
certificado do fabricante e da entidade certificadora. 

  
3.1.2.3 Compatibilidade electromagnética 
  
O fabricante dos equipos deberá contar cos certificados de compatibilidade 
electromagnética e seguridade eléctrica que acrediten o uso de marcado CE nos 
equipos. En materia de radiacións electromagnéticas emitidas será imprescindible o 
cumprimento das normas MPR II/SWEDAC de baixa radiación para os monitores de 
ordenador. 
  
3.1.2.4 Seguridade e saúde no posto de traballo 
  
Os elementos obxecto de subministro se consideran equipos de posto de traballo a 
efectos do disposto no Real Decreto 488/1997 de 14 de abril, sobre disposicións 
mínimas de seguridade  saúde relativas ao traballo con equipos que inclúen pantallas 
de visualización. Polo tanto non se aceptarán ofertas nas que as pantallas dos 
ordenadores emitan reflexos que impliquen o incumprimento del citado Real Decreto.  
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13. CONDICIÓNS DA GARANTÍA 

A garantía debe ser contratada obrigatoriamente co fabricante do equipamento. Tanto o 
equipamento como a garantía serán contratados a través das canles de distribución dos 
fabricantes en España, co obxecto de evitar calquera problema durante a explotación 
dos equipos e unha redución da calidade do servizo de atención e resolución de 
incidencias. 
 
A xestión das avarías e calquera outro tipo de incidencia relacionada co obxecto do 
contrato levaranse a cabo de xeito exclusivo a través do Servizo de Informática.  
 
Calquera actuación sobre o equipamento, xa sexa para a instalación dun equipo,  a 
atención dunha incidencia ou por calquera outro motivo debe contar co conforme previo 
do Servizo de Informática. 
 
En caso de avaría establécese un tempo de resposta máximo de 24 horas a partir do 
aviso, entendendo como tal a presenza do persoal técnico para o inicio dos traballos de 
reparación do equipo avariado. 
 
Así mesmo, establécese un tempo máximo de resolución de 72 horas, considerándose 
que unha máquina avariada foi reparada cando está operativa e ten recuperadas todas 
as súas funcionalidades e prestacións orixinais. 
 
O equipo ou compoñente de substitución será novo, orixinal e de iguais ou superiores 
características. 
 
Tras a resolución de cada incidencia, a empresa adxudicataria entregará un informe 
detallado ao Servizo de Informática onde se especificará: número de incidencia, data de 
aviso, data de resposta, data de resolución, identificación do equipo, diagnóstico, 
proceso de resolución, compoñentes reemprazados ou reparados, e efectos sobre a 
garantía. 
 
En todo caso, o provedor contará cun sistema de xestión de incidencias que permita 
facer o seu seguimento, controlar o cumprimento dos parámetros de atención, e manter 
información actualizada sobre o resultado xeral do equipamento subministrado. 
 
No caso de que un determinado equipo amose fallos persistentes que impidan o seu 
normal funcionamento, deberá ser substituído por outro. 
 
O horario de atención de incidencias será de luns a venres e de 8:00 a 15:00 horas.  
 
O Servizo de Informática poderá realizar directamente actuacións sobre os equipos 
informáticos para solucionar as incidencias presentadas, para o cal a oferta debe 
establecer claramente as restricións impostas pola garantía oficial. 
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14. CONDICIÓNS XERAIS 

A elección e adxudicación por parte do Concello do subministro obxecto do contrato non 
suporá en ningún caso que se acepte na súa totalidade a solución proposta, podendo, 
se así o considera oportuno, por si mesma ou na persoa na que delegue, introducir 
modificacións que non supoñan alteración ao orzamento adxudicado. 
 
Esta facultade terá vigor ao longo da execución de todos os traballos e dentro do marco 
de control e seguimento exercido polo Concello. O Concello analizará calquera mellora 
ao presente prego. 

15. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DA OFERTA 

Os licitantes presentarán canta información técnica consideren oportuna para que sexa 
tida en conta no proceso de selección. No caso de omitir información non esixible 
relativa a un determinado aspecto, asumirase que cumpren cos requirimentos mínimos 
establecidos no prego e cos estándares de mercado. 
 
As ofertas estarán estruturadas conforme os distintos apartados do prego e máis 
concretamente os criterios de adxudicación. 
 
Ademais, incluirán un índice que permita acceder directamente aos puntos da oferta nos 
que se definen as características correspondentes a cada apartado.  
 
A oferta deberá explicar especificamente e con claridade os aspectos que se valoran no 
prego, con independencia de que o licitador decida incorporar folletos ou información 
comercial do fabricante como apoio ou para dar unha visión máis xeral do produto 
ofertado. 
 
Na oferta deberá quedar claramente establecido que características ou elementos están 
incluídos no prezo do contrato e que características se enumeran como descrición das 
opcións permitidas polo equipamento subministrado. 
 

Santiago de Compostela, 30 de setembro de 2019 

 

Asdo.: Jesús Rodríguez Castro 
Xefe de servizo de Informática 

 
(asinado electronicamente) 
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