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Annex núm. 04                                                                                                                            Sobre C 
 

PROPOSICIÓ ECONÒMICA  
 

El senyor JUAN RODRIGUEZ JIMÉNEZ, com administrador únic, declara sota la seva 
responsabilitat, com a licitador de l´Acord marc del subministrament del sistema de 
videoacta, equips de gravació, transmissió d´actes i el seu manteniment amb destinació 
a les entitas locals de Catalunya (expedient 2019.08) que l´empresa VIRTUAL REALITY 
SOLUTIONS SL (Acta Digital), fa la següent proposta:   
 
 
 

Prestació 1 Subministrament i instal·lació del software de gravació, gestió i signatura 
digital 

Preu unitari compra Preu unitari quota mensual arrendament 

2.322,00 € 52,25 €/mes 

Prestació 2 Subministrament i instal·lació del software de retransmissió en directe 

Preu unitari compra Preu unitari quota mensual arrendament 

734,40 € 16,52 €/mes 

Prestació 3 Subministrament i instal·lació de l’equip de control 

Preu unitari compra Preu unitari quota mensual arrendament 

1.599,57 € 42,66 €/mes 

Prestació 4 Subministrament i instal·lació del sistema de vídeo sala convencional 
primera càmera 

Preu unitari compra Preu unitari quota mensual arrendament 

2.607,92 € 69,54 €/mes 

Prestació 5 Subministrament i instal·lació del sistema de vídeo sala convencional 
següents càmeres 

Preu unitari compra Preu unitari quota mensual arrendament 

1.684,52 € 44,92 €/mes 

Prestació 6 Subministrament i instal·lació del sistema de vídeo sala noble primera 
càmera 

Preu unitari compra Preu unitari quota mensual arrendament 

3.591,59 € 95,78 €/mes 

Prestació 7 Subministrament i instal·lació del sistema de vídeo sala noble següents 
càmeres 

Preu unitari compra Preu unitari quota mensual arrendament 

1.684,52 € 44,92 €/mes 
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Prestació 8 Subministrament i instal·lació del sistema d’àudio sala convencional 
primers 5 micròfons 

Preu unitari compra Preu unitari quota mensual arrendament 

3.779,16 € 100,78 €/mes 

Prestació 9 Subministrament i instal·lació del sistema d’àudio sala convencional 
següents micròfons 

Preu unitari compra Preu unitari quota mensual arrendament 

303,44 € 8,09 €/mes 

Prestació 10 Subministrament i instal·lació del sistema d’àudio sala noble primers 5 
micròfons 

Preu unitari compra Preu unitari quota mensual arrendament 

3.951,30 € 105,37 €/mes 

Prestació 11 Subministrament i instal·lació del sistema d’àudio sala noble següents 
micròfons 

Preu unitari compra Preu unitari quota mensual arrendament 

321,32 € 8,57 €/mes 

Prestació 12 Subministrament i instal·lació del sistema d’àudio inalàmbric (per unitat) 

Preu unitari compra Preu unitari quota mensual arrendament 

229,15 € 6,11 €/mes 

Prestació 13 Subministrament i instal·lació del sistema de connexió remot (per usuari) 

Preu unitari compra Preu unitari quota mensual arrendament 

71,68 € 1,91 €/mes 

Prestació 14 Subministrament i instal·lació de l’equip de connexió remot (per unitat) 

Preu unitari compra Preu unitari quota mensual arrendament 

614,00 € 16,39 €/mes 

Prestació 15 Subministrament i instal·lació del sistema de votació (per usuari) 

Preu unitari compra Preu unitari quota mensual arrendament 

34,71 € 1 €/mes 

Prestació 16 Subministrament d’allotjament al servidor local (per TB) 

Preu unitari compra Preu unitari quota mensual arrendament 

674,87 € 15,18 €/mes 

Prestació 17 Subministrament d’allotjament al núvol (per TB) 

Preu unitari quota mensual  

89,1 €/mes 

Prestació 18 Serveis de manteniment sistema complet 

Preu unitari quota mensual  

215,46 €/mes 
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Prestació 19 Serveis de manteniment software de gravació, gestió i signatura digital 
(per TB) 

Preu unitari quota mensual  

129,33 €/mes 

Prestació 20 Serveis de manteniment software de retransmissió en directe 

Preu unitari quota mensual  

42,66 €/mes 

Prestació 21 Serveis de manteniment software de connexió remota 

Preu unitari quota mensual  

43,2 €/mes 

Prestació 22 Serveis d’assistència tècnica per sessió dels òrgans col·legiats 

Preu unitari per sessió 

135,00 €/sessió 

*Recordar que s’ha de posar preu per a la totalitat d’elements i serveis indicats 
* IVA exclòs 

 
Preus complementaris: 
Si l’empresa ho considera oportú, podrà (de forma voluntària, no obligatòria i no valorable per 
a l’adjudicació, però amb caràcter contractual) aportar preus complementaris d’altres 
accessoris, complements i serveis que consideri interessant que formin part de l’oferta 
presentada, segons la clàusula 17 PCAP: 
 

CONCEPTE 
PREU UNITARI  

(IVA exclòs) 

INDEXACIÓ - Marques de l'ordre del dia i d'intervenció 30,00 €/ hora IVA exclòs 

Extensió ATLANTA plus equipo control premium 1.530,27 € IVA exclòs 

Càmera pla fix 975,00 € IVA exclòs 

Pack 10 hores tècnic ActaDigital 380,00 € IVA exclòs 

Extensió sistema àudio premium plus 5 primers micròfons  6.078,46 € IVA exclòs 

Extensió sistema àudio premium plus següents micròfons 232,85 € IVA exclòs 

Monitor 43" 417, 69 € IVA exclòs 

 
I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
Segovia, 18 de gener de 2021 

 
JUAN RODRIGUEZ JIMÉNEZ 

VIRTUAL REALITY SOLUTIONS SL 
B40224446 
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