
 

 

 

 

 

Negociat Espais d’Art – Casal Solleric   

Passeig del Born, 27, 07012 Palma 
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Títol 
Subministrament d’equips per millorar l’alarma de detecció d’intrusió i CCTV del Casal 

Solleric. Departament de Cultura/ Negociat d’Espais d’Art 

 

Descripció  
Subministrament de l’equipament necessari per a aconseguir la millora del sistema de 

detecció d’intrusió i del sistema de càmeres de circuit tancat de televisió del Casal 

Solleric. 

 
L’objecte del contracte és arribar a assolir el nivell 3 de seguretat requerit per a Espais 

expositius tal com regula la llei de seguretat de privada (LSP) vigent. 

 

Per la qual cosa, les millores del sistema hauran de contemplar: 

 

-Càmeres tipus domo de 2 mp i 1080p ,com a requeriment mínim, i quantitat suficient 

per cobrir les zones susceptibles de vigilància amb especial cura de les zones d’accés i 

trànsit.  

-Gravadors suficients per cobrir 64 canals de tv i 1080p, 15fps, 1HDD com a 

requeriment mínim  

-Les unitats necessàries de Disc dur de 4 TB per gravar, com a mínim, 21 dies que és el 

que queda regulat per llei. 

-Sensors/detectors suficients amb el cablejat necessari i la instal·lació adient per tenir en 

compte les característiques de l’edifici i la sectorització requerida al nivell 3 de 

seguretat per llei en allò referent al sistema d’intrusió. 

-Sistema informàtic, equip (hrdware) i programari (software) adient i compatible amb 

els equips descrits anteriorment, per controlar tant el sistema de CCTV com el sistema 

d’intrusió si escau. 

-Unitats de Switch necessàries per a la correcta distribució de la instal·lació així com el 

cablejat elèctric i utp necesari per al muntatge. 

-Mobiliari i suport per la instal·lació del sistema de control de CCTV i intrusió a la zona 

de segureta/recepció. 

-Qualsevol implement que es consideri necessari per al funcionament del sistema que es 

pretén instal·lar.   

 

L’import del contracte no podrà excedir de 18.000 € (iva inclòs), contracte menor. 

 

Si l’import assignat al contracte no fos suficient per assolir  el grau de seguretat requerit, 

nivell 3, també es valorarà , entre les ofertes, el grau d’equipament subministrat sempre 

que vagi en la línea d’assolir el que la llei exigeix.  

   

Data 
La data límit per a la presentació d’ofertes serà el dia 20 de novembre de 2019. 

Recepció d’ofertes 
Casal Solleric, passeig des Born, 27. 

Tècnic de manteniment del Casal Solleric, adreça electrònica lmas@palma.cat  

Telf. 971 722092. 
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