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PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS QUE REXEN NA CONTRATACIÓN 

MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO CON MULTIPLICIDADE DE 

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN PARA A SUBMINISTRACIÓN DO SISTEMA 

DE RADIO COMUNICACIÓNS DIXITAIS PROFESIONAIS E TERMINAIS DE 

RADIO PARA O CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN 

DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO.  

PRIMERA.- REGULACIÓN DEL SISTEMA:  

O sistema proposto para a rede de radio comunicacións do Consorcio Provincial de 

Lugo para a prestación do servizo contra incendios e Salvamento deberá ser un sistema 

de Radio Dixital (DMR, Dixital Móbil Radio), segundo o  estándar ETSI TS 102 361, 

publicado en Marzo de 2005.  

SEGUNDA.- BANDA DE FRECUENCIAS:  

A banda de frecuencia que se deberá utilizar deberá ser a que mellor se adecúe ás 

necesidades de comunicacións de radio do Consorcio Provincial, de maneira que se 

obteña a maior cobertura posible en todas as situacións (tanto en interiores como en 

exteriores) e ubicacións. Polo tanto, a banda de frecuencia esixida é UHF.  

 

TERCERA.- ELEMENTOS OBXECTO DO CONTRATO: EQUIPAMENTO A 

PROPORCIONAR. PRESCRICIÓNS TÉCNICAS DO SISTEMA 

3.1.- Sistema de Radiocomunicacións Dixitais Profesionais. (Sistema de Comunicación 

Dixital)  

Se proporcionará ao Consorcio un sistema de radio comunicacións dixitais profesionais 

a través dunha rede de emprazamentos repetidores que satisfagan as características 

específicas que se detallan a continuación no presente prego.  

O sistema tamén permitirá a programación e a coexistencia de calquera canle analóxico 

no mesmo equipo móbil, base ou portátil.  

Cada licitador proporá unha rede de emprazamentos que satisfaga, polo menos, os 

seguintes requisitos:  

 A rede deberá estar deseñada de maneira que permita, ademais das 

comunicacións locais en cada un dos parques, en todo o seu ámbito de 

intervención, a interconexión co resto dos parques pertencentes a cada unha das 

zoas, Norte e Sur da provincia, que conforman o Consorcio Provincial de Lugo 

para a prestación do servizo contra incendios e Salvamento (Ver Anexo I). Deste 

xeito, calquera equipo de calquera parque poderá comunicarse cos outros 
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equipos dos outros parques, por zoas, con independencia da súa situación  dentro 

da área de actuación  

 Todos os terminais poderán ser usados en calquera dos parques restantes 

posibilitando deste xeito que se poidan realizar tarefas de reforzo ou de apoio a 

outros parques, sen ter que programar os equipos de novo.  

 Cobertura xeográfica: o ámbito xeográfico deste proxecto abrangue todos os 

municipios dentro das áreas de actuación dos parques de bombeiros do 

Consorcio.operación das estacións de incendios do Consorcio. Se debe implantar 

unha rede de Radio comunicacións Dixitais que dé cobertura, sen zonas de 

sombra apreciables, a todos, todos estes municipios, avaliando o aumento desta 

aos municipios colindantes. Por iso, consideramos que, como mínimo, será 

precisa a instalación dunha estación repetidora por parque de bombeiros, 

debendo incrementarse este número se o adxudicatario o considera axeitado para 

atender aos requirimentos de cobertura.  

A instalación de repetidores e enlaces necesarios para a súa intercomunicación 

realizarase nas ubicacións precisas que se obteñan no estudo das coberturas. A 

obtención destas ubicacións, aluguer e mantemento das mesmas correrá a cargo do 

Consorcio. 

As propostas deben prever as simulacións e medicións realizadas que demostren a 

cobertura perfecta en todos os ámbitos de actuación dos parques de bombeiros. Se 

valorará a aportación dunha ferramenta para calcular automaticamente a cobertura 

efectiva de cada estación repetidora e entón, representar as distintas coberturas dos 

repetidores conxuntamente sobre un mapa.  

Todos e cada un dos sistemas ofertados polo licitador deberán ser instalables e 

operativos en España. Deberán operar en bandas licenciadas e cumprir todas as 

normativas en vigor sobre a utilización do espectro radioeléctrico (frecuencias 

utilizadas, potencia de transmisión, os niveis máximos de referencia en termos de 

incidencia de emisións electromagnéticas sobre as persoas ...) en canto a equipamento e 

a sistemas de telecomunicacións se refire. 

A empresa adxudicataria deberá realizar ante o Ministerio de Industria, Turismo e 

Comercio todos os trámites necesarios para a legalización da rede, proxecto, solicitudes 

de frecuencias, certificacións e outros requisitos que se soliciten ao respecto, debendo 

quedar incluídos o s  custos implicados . Debe tamén realizar calquera outro trámite que 

sexa preciso, así como os custes, ante calquera organismo ou particular para o bo 

funcionamento do sistema.  

O sistema de radio comunicacións dixitais ofrecido en forma de aluguer deberá 

presentar as seguintes características:  

 Xestión de chamadas avanzadas:  

o Chamadas individuais.  

o Chamadas de grupo..  

o Chamada xeral.  
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o Chamadas de emerxencia.  

o Chamada de alerta.  

o Identificación de chamante.  

o Chequeo de terminais.  

o Monitorización remota de terminais.  

o Desactivación/activación remota de terminais.  

 Envío e recepción de mensaxes fixas e variables.  

 Roaming.  

 Escaner de canles. 

 Sistema multi emprazamento.  

 Posibilidade de envío de posicionamento.  

 Capacidade de operación simultánea de voz e datos.  

O servizo prestado debe proporcionar distintas tipoloxías de comunicacións de xeito que 

éstas poidan ser garantidas en calquera situación.  

Se valorará positivamente a funcionalidade dos equipos, sendo imprescindible a 

posibilidade de futuras ampliacións da rede. Para estes efectos, os licitadores deberán 

achegar toda a información necesaria para xustificar a posibilidade de dita ampliación. 

Tamén será avaliada a posibilidade dunha futura interconexión con servizos de 

bombeiros próximos, ubicados nas provincias de A Coruña, Ourense e Pontevedra.  

As características específicas mínimas dos repetidores con tecnoloxía dixital  que se 

instalarán en cada un dos emprazamentos para proporcionar o servizo de cobertura son 

as que se indican a continuación:  

 100% ciclo de traballo continuo máximo.  

 Posibilidade de 2 slot  simultáneos  

 Saída RF configurable 1 – 40 W  

 Frecuencia: 403 – 470 MHz  

 Canalización: 12.5 kHz – 25 kHz  

 Alimentación: 12 VDC  

 Sensibilidade do receptor: 0.3μV  

 Estrutura para montaxe en rack normalizado.  

 Rango de temperatura de operación amplo.  

 Fonte integrada con sistema de conmutación automática de enerxía a batería ou 

SAI.  

 Indicadores de estado (LEDS).  

Se valorará que o ofertante dispoña de unidades repetidoras autoalimentadas e 

transportables de rápido despregue para proporcionar cobertura a unha zona 

determinada en casos de emerxencia. 

3.2.- Estacións Base.  
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Se proporcionará unha (1) estación base para cada un dos parques de bombeiros que 

conforman o Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do servizo contra 

incendios e Salvamento, o que fai un total de 5 (cinco) estacións base.  

As características mínimas dos equipos de base son as que se detallan a continuación:  

 Alimentación 12 Vdc.  

 Potencia de transmisión: 25 – 40W (programable para valores menores).  

 Espazo entre canles de 12,5 kHz / 25 kHz.  

 Sensibilidade de recepción mellor que 0,35 µV (-116dBm).  

 Intermodulación: 70 dB.  

 Rexeitamento de canle adxacente: 60 dB.  

 Distorsión na modulación: < 5%.  

 Capacidade de canles: 100.  

 Peso: < 2.0 kg  

 Cumprir norma IP54.  

 Display alfanumérico de dúas liñas.  

Se subministrarán con cable de alimentación, micro, fonte de alimentación, antena 

adecuada para correcto funcionamento e pequeno material para instalación.  

3.3 Equipos móbiles.  

Se proporcionarán 1 (un) equipo móbil a cada un dos vehículos dos que dispón o 

Consorcio, o que supón un total de 20 (Vinte) terminais móbiles.  

As características mínimas dos equipos móbiles son as que se detallan a continuación:  

 Alimentación 12 Vdc.  

 Potencia de transmisión: 25 - 40W (programables a valores menores).  

 Espazamento entre canles: 12.5 kHz / 25 kHz.  

 Sensibilidade de recepción mellor que 0,35 µV (-116dBm).  

 Intermodulación: 70 dB.  

 Rexeitamento de canle adxacente: 60 dB.  

 Distorsión na modulación: < 5%.  

 Capacidade de canles: 100.  

 Peso: < 2.0 kg  

 Cumprir norma IP54.  

 Display alfanumérico de dúas líñas.  

 Módulo GPS integrado  

Se subministrarán con cable de alimentación, micrófono de man, antena e pequeno 

material que sexa necesario para a instalación.  

La instalación e configuración de todos os equipos móbiles e estacións base correrá a 

cargo do adxudicatario.  
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3.4.- Equipos portátiles.  

Se proporcionarán 8 (oito) por Parque, o que fai un total de 40 (corenta) equipos 

portátiles, que presentarán as características mínimas que se detallan a continuación, 

valorándose as melloras en éstas:  

 Potencia de transmisión: 1 – 4W  

 Espazo entre canles de 12,5 kHz / 25 kHz.  

 Sensibilidade en recepción mellor que 0.35 µV (-116dBm).  

 Intermodulación: 65 dB.  

 Rexeitamento de canle adxacente: 60 dB.  

 Distorsión na modulación: < 5%.  

 Capacidade de canles: 32.  

 Cumprir norma IP57.  

 Botóns programables.  

 LED tricolor.  

 Módulo GPS integrado  

 

Todos os portátiles se subministrarán con cargador unitario. A configuración deste 

equipamento correrá a cargo do adxudicatario.  

 

CUARTA.- INSTALACIÓN Y PRUEBAS. INSTALACIÓN .- CUARTA E ENSAIOS.  

Comprenderá o desenvolvemento por parte do adxudicatario dos traballos de 

instalación, configuración, posta en marcha e probas do sistema de radio ofertado.  

4.1.- Instalación, Configuración e Posta en Marcha.  

O adxudicatario estará obrigado a realizar a correcta instalación, configuración e posta 

en marcha de todo o equipamento da rede de radio a total satisfacción do Consorcio 

Provincial.  

A entrega, instalación dos equipos e posta en servizo dos Sistemas de Comunicación 

Dixital obxecto do contrato deberá realizarse nos 60 días naturais seguintes á 

formalización do contrato e sempre baixo a supervisión do Consorcio anteriormente 

citado, quen determinará as ubicacións exactas para os equipos finais.  

Ao longo do proceso o contratante debe respectar as orientacións e instrucións dadas 

por este consorcio.  

O adxudicatario está obrigado a satisfacer os gastos de comprobación de materiais, 

vixilancia da fabricación, se procede, e dos materiais, persoal, transporte, entrega, 

montaxe e posta en funcionamento.  
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Os traballos de execución das instalacións comprendidas neste proxecto incluirán:  

Subministración de todos os materiais e prestación da man de obra precisos para realizar 

todas as instalacións descritas neste prego.  

 Realización do proxecto de telecomunicacións e obtención dos permisos 

administrativos pertinentes.  

 Dirección de instalación e traballos de enxeñería para a execución do proxecto.  

 Os sistemas e mecanismos de seguridade para os técnicos instaladores que sexan 

precisas, deberán ser proporcionados polo adxudicatario.  

 Coordinación e colaboración co persoal técnico doutros adxudicatarios ou 

doutras instalacións dos inmobles baixo o control do citado Consorcio.  

 Reparación das posibles avarías producidas durante as probas de posta en 

marcha.  

 Calquera accesorio ou complemento que non fose indicado na oferta ao 

relacionar o material ou equipo, pero que sexa necesario para o funcionamento 

correcto da instalación, se considera que será subministrado e montado pola 

empresa adxudicataria, sen custe adicional para o Consorcio, interpretándose 

que o seu importe se atopa incluído proporcionalmente nos prezos unitarios dos 

demais elementos.  

 O adxudicatario deberá proporcionar, directamente, un servizo de soporte 

técnico telefónico no que poidan resolverse dúbidas sobre as funcionalidades e 

configuración dos equipos e sistemas ofertados durante a vixencia da garantía.  

Todos os traballos se realizarán de forma limpa e ben acabada e o  recinto de instalación 

se conservará e deixará libre de residuos. Ademais, a instalación deberá quedar 

perfectamente etiquetada. O etiquetado deberá ser fácil e práctico, ademais de ser lóxico 

e proporcionar suficiente información para facilitar o mantemento.  

4.2 Probas.  

Unha vez finalizada a configuración e posta en marcha de cada un dos equipos da rede, 

o adxudicatario deberá realizar as probas necesarias para certificar o seu satisfactorio 

comportamento.  

O custe de estas probas será asumido polo adxudicatario, incluíndo materiais, man de 

obra, instrumentos, ferramentas e transporte que foran necesarios.  

As probas serán realizadas en presenza do responsable do Consorcio (en adiante, 

Director de Proxecto) ou, no seu caso, do/s representante/s en quen éste delegue. A 

planificación de todas as probas será acordada co Consorcio Provincial. Estas probas 

terán por obxecto verificar que as instalacións funcionan adecuadamente para o fin con 

que foron deseñadas e cumpren as prescricións esixidas.  

O adxudicatario entregará ao Director de Proxecto, previamente á realización das probas 

e con un prazo suficiente para a súa análise, o protocolo de probas previstas para a 

comprobación da instalación. O Consorcio, en caso de estimalo oportuno, poderá variar 
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este protocolo, quedando o adxudicatario obrigado a realizar as novas probas segundo 

dispoña o Consorcio.  

O Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do servizo contra incendios e 

Salvamento se reserva o dereito de realizar cantas probas ou inspeccións considere 

necesarias para certificar o satisfactorio comportamento da rede.  

O adxudicatario se fai responsable dos efectos que sobre a instalación podan exercer 

todas e cada unha das probas realizadas. En caso de que o adxudicatario considere que a 

realización de unha determinada proba poda danar á instalación ou ás persoas 

involucradas deberá poñelo en coñecemento do Consorcio.  

Calquera defecto ou deficiencia descuberto en calquera dos traballos deberá ser 

corrixido, sendo o adxudicatario responsable dos gastos asociados ao desmontaxe, 

substitución e/ou reconfiguración.  

No se poderá proceder á recepción da instalación ata que os resultados das probas foran 

totalmente satisfactorios.  

O plan de probas deberá asegurar que a instalación cumpre as prescricións 

contempladas no presente Prego. Se incluirá nos seguintes puntos un listado mínimo e 

non exhaustivo das probas que deberá incluír o citado plan.  

4.2.1.- Funcionalidades da rede.  

Se comprobarán as seguintes funcionalidades de rede:  

 Chamada individual, de grupo e xeral.  

 Chamadas normais e de emerxencia.  

 Chamadas de alerta.  

 Monitorización remota.  

 Identificación de usuario chamante.   

 Identificación do usuario que fala en chamadas de grupo.  

 Mensaxes de estado.  

 Mensaxes de datos.  

 Posibilidade de voz e datos curtos de forma simultánea.  

 Entrada tardía.  

 Posibilidade de grabación de conversas de radio.  

 Posibilidade de conexión RTC-PABX  

 

4.2.2.- Terminais.  

Se comprobarán as seguintes funcionalidades dos terminais finais:  

 Funcionamento en rede, con chamadas de grupo, individuais e de emerxencia.  
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 Servizo de mensaxes curtos entre terminais.  

 

QUINTA.- DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN. QUINTA .- documentación e 

formación.  

Comprenderá o desenvolvemento  por parte do adxudicatario dos traballos de 

documentación e formación do sistema de radio que a continuación se indican.  

5.1.- Documentación.  

O adxudicatario estará obrigado a realizar a documentación da instalación.  

A documentación se entregará tanto en formato papel como dixital (CD-ROM o DVD), 

perfectamente etiquetada en ambos casos. Esta documentación deberá conter, como 

mínimo, a seguinte información:  

 Memoria descritiva do sistema..  

 Diagramas de representación física dos equipos, indicando ubicación en pranta 

na que se instale equipamiento.  

 Conexionado dos equipos.  

 Parámetros de configuración dos equipos.  

 Información técnica completa dos equipos instalados, incluíndo catálogos e 

manuais.  

 Resultados das probas realizadas (cálculos teóricos e medidas de campo), 

incluíndo os certificados dos equipos de medida.  

Os formatos en soporte informático para a documentación serán os seguintes:  

o Microsoft Word (*.DOC) para informes e documentos de texto.  

o Microsoft Excel (*.XLS) para táboas de configuración.  

o AUTOCAD (*.DWG) para planos e esquemas.  

Todos os documentos deberán ter tamén unha copia en formato PORTABLE 

DOCUMENT FORMAT (*.PDF).  

5.2.- Formación.  

A oferta incluirá un plan de formación de, cando menos, 20 (vinte) horas, catro por 

parque, que se desenvolverá ao remate da instalación. O curso se impartirá a todo o 

persoal con obxecto de que consiga un coñecemento completo do sistema en canto a 

operatividade e manexo dos equipos finais. Para elo se programará un curso en cada un 

dos 5 Parques de Bombeiros. En todo caso, se manterá, polo adxudicatario, un servizo 

de asistencia técnica remota para calquera eventualidade ou dúbida que poida xurdir 

neste aspecto con posterioridade durante a vixencia da garantía. O persoal que imparta o 

curso deberá ter unha experiencia mínima de un ano na configuración e instalación do 

equipamento.  
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El curso de formación deberá ser realizado apoiándose en documentación técnica y 

manuais que el adxudicatario deberá haber elaborado con anterioridade a  impartición 

de la formación. O adxudicatario deberá entregar un manual onde se explique a nivel de 

usuario o manexo dos terminais, tanto móbiles como portátiles 

O curso será impartido en castelán ou galego.. A documentación debe ser escrita en 

castelán ou galego.  

O licitador incluirá na súa oferta unha proposta de temario de formación, que se 

realizará nas dependencias facilitadas polo Consorcio, sen custe para o adxudicatario  

SEXTA.- GARANTÍA.  

O proxecto inclúe, como mínimo, una no de garantía. Dentro doa no de garantía, se 

incluirá un soporte extendido, que, ademais deberá valorarse no capítulo de opcións par 

aos anos seguintes. 

O adxudicatario responderá ante o Consorcio Provincial por todos os materiais que 

subministren, aínda que non sexan da súa fabricación e polo traballo realizado ata a súa 

entrega e recepción definitiva. Esto supón a verificación de que os equipos de serie que 

se instalen cumpran as características anunciadas para eles nos catálogos dos 

fabricantes, ben entendido que o Consorcio poderá esixir ao adxudicatario o cambio de 

todos aqueles equipos que non cumpran as condicións de catálogos e a súa substitución 

por outros (da mesma ou de diferente procedencia) que sí as cumpran, todo esto por 

conta da empresa adxudicataria.  

Esta garantía cubrirá todos os equipos subministrados. Ademais, deberán estar incluídos 

todos os gastos necesarios, incluíndo desprazamentos, material e man de obra, sempre 

que non se deba a esgotamentos ou circunstancias indebidas no manexo de equipos así 

como a roturas, accidentes ou outras anomalías.  

Por outra parte, se garantirá a existencia de repostos que permitan o mantemento dos 

equipos durante, cando menos, un período de 5 (cinco) anos, valorándose as melloras en 

este aspecto.  

A tal fin, o licitador presentará na súa oferta unha relación do material e tempo polo que 

se compromete a ter en stock tales repostos para facer fronte a este tipo de 

eventualidades.  

SÉTIMA.- MANTENIMIENTO. SÉTIMA .- MANTEMENTO.  

Ao tratarse dun servizo de emerxencia, é de importancia primordial que os sistemas 

funcionen a práctica totalidade do tempo, para o que o licitador propoñerá un plan de 

mantemento dos equipos.  

A empresa licitadora disporá de servizo técnico especializado para a realización do 

mantemento proposto, correndo por conta do Consorcio os gastos do mesmo.  



 
CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO 

SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO 

c/ San Marcos 8, LUGO (Pazo da Deputación Provincial) 

______________________________________________________________________________________________ 

  

 

Páxina 10 de 14 

Se establecen dous sistemas de mantemento, o preventivo e o correctivo.  

OITAVA.-.- OBRIGAS DO ADXUDICATARIO.  

O Licitador debe comprometerse a aceptar as condiciones fixadas polo Consorcio no 

relativo ao cumprimento dos prazos totais ou parciais fixados para o presente contrato, 

así como as condicións indicadas no prego de cláusulas administrativas.  

Ademais, serán obrigas do adxudicatario respecto a: 

 Proporcionar a documentación en idioma Castelán ou Galego.  

 A documentación, que será entregada pola empresa adxudicataria unha vez 

formalizado o contrato, constará de:  

o Plan detallado de traballo.  

o Características técnicas dos equipos.  

o Plan de probas.  

o Plan de implantación. P 

o Manuais de usuario.  

o Plan de formación.  

 O Contratista disporá de todas as ferramentas, aparatos, equipos de medida, 

material de seguridade e vehículos necesarios, así como do persoal técnico 

adecuado coa preparación e experiencia necesarias para levar a cabo os servicios 

obxecto do presente.  

 Si se detectasen deficiencias nos equipos instalados durante o período de probas, 

o adxudicatario estará obrigado a resolver as posibles deficiencias ou, no seu 

caso, a substituír o equipamento en cuestión, no menor prazo posible, que en 

todo caso, deberá especificar e xustificar.  

NOVENA.- RESPONSABILIDADES EXCLUÍDAS. NOVENO .- DEREITOS 

excluídos.  

Será competencia do Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do servizo contra 

incendios e salvamento e quedan excluídos do alcance do mantemento os traballos de 

posta en operación de material avariado o danado a causa de forza maior ou accidente, 

incorrecta manipulación ou uso indebido de dito material por parte de persoal alleo ao 

propio adxudicatario. Non obstante, para estes casos, o adxudicatario apoiará ao 

Consorcio para a recuperación o máis rápida posible do servizo, entretanto se definen os 

alcances de trabalos, custes de elementos danados e outras circunstancias.  

Se exclúen os traballos asociados a mantemento de equipos auxiliares non 

subministrados polo adxudicatario e que non fosen incluídos no presente prego, salvo 

melloras por parte do licitador que resulte contratista.  
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Ademais, cando a causa orixinal do fallo de servizo sexa debida a sistemas colaterais 

non subministrados polo contratista (por exemplo alimentación), os tempos de 

reposición de servizo serán aplicables a partir da recuperación da operación normal de 

estes sistemas colaterais.  
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ANEXO I  

ZONA SUR. 

O servizo obxecto de este contrato será prestado para os parques de Chantada e Sarria.  

Os municipios que compoñen o ámbito territorial de actuación de ditos parques son os 

seguintes:  

 

Antas de Ulla  

Baralla  

Becerreá  

Corgo  

Carballedo  

Chantada  

Guntín  

Láncara  

Monterroso  

O Incio  

O Páramo  

O Saviñao  

Paradela  

Portomarín  

Samos  

Sarria  

Taboada  

Triacastela  
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ZONA NORTE. 

O servizo obxecto de este contrato será prestado para los parques de Barreiros, Viveiro 

e Vilalba.  

 

Os municipios que compoñen el ámbito territorial de actuación de dichos parques son os 

seguintes:  

 

Abadín  

Alfoz  

Barreiros  

Burela  

Begonte  

Cospeito  

Cervo  

Foz  

Guitiriz  

Lourenzá  

Mondoñedo  

Muras  

O Valadouro  

O Vicedo  

Ourol  

Outeiro de Rei  
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A Pastoriza  

Rábade  

Ribadeo  

Riotorto  

Trabada  

Vilalba  

Viveiro  

Xermade  

Xove  

 


