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1. INTRODUCCIÓ
El present document inclou les especificacions tècniques per a la contractació dels serveis
de comunicacions del Laboratori de Referencia de Catalunya, en endavant LRC.
Addicionalment s’adjunten un conjunt d’annexes amb els detalls de les adreces,
infraestructures i tràfic de cadascuna de les ubicacions de LRC. Són els següents:
•
•
•
•
•

L’Annex I detalla el dimensionament dels serveis STB de veu fixa
L’Annex II detalla el dimensionament de serveis XDSI/enllaç/xarxa intel·ligent de
veu fixa per a cada centre de LRC.
L’Annex III detalla el dimensionament del servei de comunicacions de dades per
centre.
L’Annex IV detalla el detall i resum del pressupost base de licitació.
L’Annex V presenta el full de càlcul que cal omplir amb la oferta/proposta
econòmica.

2. OBJECTIU I ABAST
2.1.

OBJECTIU

Conscients de la rellevància dels serveis de telecomunicacions dintre dels processos de
negoci de LRC, i amb l’objectiu de mantenir/millorar els actuals nivells de qualitat i
d’optimitzar l’actual despesa, es presenta la següent licitació d’una solució integral de
necessitats de telecomunicacions.
LRC pretén, mitjançant la present licitació, homogeneïtzar les tecnologies subjacents i la
gestió dels serveis, requerint als licitadors un servei de telecomunicacions integral basat en
les necessitats dels usuaris de LRC. Fet que suposa una evolució tècnica significativa i
necessària. LRC vol beneficiar amb una evolució tecnològica cap a serveis al núvol, per
poder oferir uns serveis basats en comunicacions de primer nivell.
Els licitadors hauran d’oferir, per tant, una solució de connexió de dades entre seus sobre
una xarxa privada virtual mitjançant accés sobre medi físic ja sigui fibra òptica o coure i
que integri l’accés a internet, una xarxa privada de veu mòbil, i sobre elles finalment, el
manteniment i la gestió de tota la solució a través d’un sistema de gestió únic, on la
seguretat integral sigui una peça clau.
Aquest plantejament no només està suportat en el canvi de visió de les necessitats
d'usuari, que necessiten l'accés a les aplicacions i/o sistemes independentment de la
ubicació, lloc, accessibilitat, etc., sinó que a més a més tots els elements d'una xarxa han
d'estar perfectament integrats, recolzant-se en l'avanç de la tecnologia en general i de les
xarxes IP de nova generació que els operadors estan desplegant.
La tendència a la convergència de serveis implica que ja no és fàcil enquadrar les
solucions en cap lot de comunicacions clàssic (veu o dades). Cada vegada és més
freqüent que els usuaris demanin un accés a la bústia de veu que sigui únic, i això implica
que les comunicacions han d'estar integrades. Parlaríem per tant, d’un concurs de provisió
de serveis basats en comunicacions de veu i dades, que els licitadors hauran de dissenyar
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i implantar de manera que es garanteixin els acords de nivell de servei necessaris en les
infraestructures i ens els propis serveis prestats sobre elles. La convergència de serveis i
xarxes facilita solucions d'encaminament de trànsit més òptimes i serveis de valor afegit
integrats.
Les tecnologies i xarxes que el LRC requereix en aquest concurs de comunicacions són
d’una visió de responsabilitat única, i limitant-se només a exigir les capacitats i SLA
específics. Per aquest motiu es valorarà l’accés directe i les tecnologies que ofereixen més
garanties, com la fibra òptica en front d’altres.
Finalment, la complexitat de la gestió i la interrelació entre els serveis exigeix un
coneixement extrem a extrem de tots i cadascun dels components de la solució i de l'accés
immediat a la seva gestió.
Els principals objectius del present plec són:
Licitar els serveis de comunicacions de dades i fixes segons els requeriments actuals i
previstos pel LRC.
Optimitzar els costos d’explotació dels serveis de comunicacions de veu fixa, mòbils i
de dades de LRC. Sense perdre qualitat de servei. Per això es limita la millora a la que
s’estima possible sense deteriorament dels serveis requerits, del estudis previs de
mercat.
Millorar i homogeneïtzar els acords de nivell de servei actuals i disposar d’elements per
a la gestió i control del seu compliment.
2.2.

ABAST

Si bé el present plec contempla els serveis associats al LRC de Referencia de Catalunya
En quant a ubicacions, el present plec contempla les següents ubicacions:

Centre

Adreça

Població

MAS BLAU

Selva, nº 10

El Prat de
Llobregat

HOSPITAL DEL MAR

Passeig Marítim 25-29

Barcelona

Hospital de SANT CELONI

Avda. Del Hospital 19

Sant Celoni

Laboratori CEPID

Alemanya, 3

Reus

URGENCIAS HOSPITAL
DE REUS

Via Bellisens s/n

Reus

Laboratori MORA D’EBRE

Benet Messeguer s/n

Mora d’Ebre

REFERENCE
LABORATORIES

Pablo Iglesias 57

L’Hospitalet de
Llobregat
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CATLAB
VILADECAVALLS

Via Sant Jordi s/n

Viladecavalls

FUNDACIO PASQUAL
MARAGALL

Wellington 30

Barcelona

COTXERES DE BORBÓ

Av. de Borbó, 18

Barcelona

HOSPITAL CALELLA

Hospital Comarcal Sant Jaume 209

Calella

HOSPITAL BLANES

Cala Sant Francesc, 5

Blanes

HOSPITAL MATARO

Ctra. De Cirera s/n

Mataró

HOSPITAL MUNICIPAL
DE BADALONA

Via Augusta, 9 - 13

Badalona

HOSPITAL DE
CALAHORRA

Carretera de Logroño, s/n

Calahorra

Tabla 1 Detall dels centres de la xarxa de LRC
En quant als serveis i sistemes, l’abast del plec contempla, dins d’un únic lot la
contractació d’una solució integral composada pels següents conceptes:
•
•
•
•

Serveis de comunicacions de veu fixa. Centraleta al núvol.
Serveis de comunicacions de veu i dades mòbils.
Serveis de comunicacions de dades i accés a Internet.
Serveis de seguretat a la Xarxa

3. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL
A continuació es presenta la descripció dels serveis de telecomunicacions que disposa
LRC actualment.
Els serveis actuals es classifiquen en:
•
•
•
3.1.

Serveis i sistemes de comunicacions de veu fixa
Serveis de comunicacions de veu i dades mòbils
Serveis i sistemes de comunicacions de dades i accés a Internet
SERVEIS I SISTEMES DE COMUNICACIONS DE VEU FIXA

A continuació es descriuen els serveis i sistemes de comunicacions actuals de veu fixa del
LRC.
A la seu de Mas Blau (El Prat de Llobregat), existeix el següent equipament:
Centraleta Cisco Call Manager 8.6 amb terminals IP.
1 Gateway de veu Cisco sèrie 2800 amb interface RDSI PRI RJ 45
1 Enllaç primari RDSI PRI amb 30 canals de veu tant d’entrada com de sortida amb la
totalitat de numeració fixa.
A la seu de CEPID (Reus), existeix el següent equipament:
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Centraleta Cisco Call Manager 8.6 amb terminals IP.
1 Gateway de veu Cisco sèrie 2800 amb interface RDSI PRI RJ 45
1 Enllaç primari RDSI PRI amb 30 canals de veu tant d’entrada com de sortida amb la
totalitat de numeració fixa.
Dimensionament d’extensions actuals als diferents centres:
Centre

Adreça

MAS BLAU (EL PRAT DE
LLOBREGAT)

Extensions
150

Selva 10
Passeig marítim de la
Barceloneta 25-29
Avda. Del Hospital 19

HOSPITAL DEL MAR
SANT CELONI
CEPID

-

Alemanya 3

30

Via Bellisens s/n

-

Benet Messeguer s/n

-

REFERENCE

Pablo Iglesias, 57

-

VILADECAVALLS

Via Sant Jordi s/n

-

Wellington 30

-

BLANES

Av. de Borbó, 18
Hospital Comarcal Sant Jaume
209
Cala Sant Francesc, 5

MATARO

Ctra. De Cirera s/n

-

URGENCIAS HOSPITAL DE REUS
MORA D’EBRE

FUNDACIO PASQUAL MARAGALL
TIBIDABO (cotxeres)
HOSPITAL CALELLA

-

Tabla 2 Dimensionament d'extensions actuals per centre
A continuació es presenta un resum dels principals serveis de comunicacions de veu fixa a
tots els centres de Laboratori de Referencia de Catalunya:
Àmbit

Quantitat

XDSI Primari (30 canals)

2

Accés bàsic XDSI (2 canals)

3

DDI (primari i pabx)

núvol

Línies individuals (STB)

8

Línies d’enllaç (STB)

0

Tabla 3 Relació de serveis de comunicacions de veu fixa a la xarxa de LRC
El dimensionament de serveis STB de veu fixa, XDSI, així com les línies d’enllaç i xarxa
intel·ligent per a cada centre de LRC es detallen als annexos següents:
L’Annex I detalla el dimensionament de serveis STB de veu fixa.
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L’Annex II detalla el dimensionament de serveis XDSI, enllaç i xarxa intel·ligent de veu fixa
per a cada centre de LRC.
3.1.1. Tràfic de comunicacions de veu fixa
La següent taula presenta el resum del tràfic de veu fixa per a tots els centres en un mes
representatiu, amb la finalitat que els licitadors puguin disposar d’un perfil de tràfic cursat.
En cap cas això suposa un compromís per part de LRC.

Mòbils
Metropolità
Nacional

Nombre
Trucades
4308
12144
408

Xarxa Intel

384

Conceptes

DURADA MITJA
(min)
9960
2,31
29136
2,40
1236
3,03

Durada (min)

2172

5,66

Tabla 4 Resum del tràfic de veu fixa anual a la xarxa LRC

3.2.
SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS
Els serveis de comunicacions mòbils de LRC inclouen:
Enllaços corporatius d’interconnexió entre la telefonia fixa i la xarxa de l’operador
1 enllaç primari a la seu Mas Blau (El Prat de Llobregat)

3.2.1. Tràfic de comunicacions Mòbils
La taula a continuació presenta els serveis de comunicacions mòbils de LRC i un resum
del tràfic per a tots els centres en un mes representatiu, calculat a partir del càlcul anual
dividit per dotze mesos, amb la finalitat que els licitadors puguin disposar d’un perfil de
tràfic cursat. En cap cas això suposa un compromís per part de LRC.

Conceptes
Linies mòbils(*)
Linies Tarifa Plana 3
GB
Linies Tarifa Plana 8
GB
Conceptes
Tràfic Tarifa Plana

Unitats
16
10
2
Nº Trucades

Durada (min)

7428

17208

Tabla 5 Comunicacions mòbils anual a la xarxa LRC
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(*) De les 16 línies mòbils tan sols 14 són amb terminals mòbils.

3.3.

SERVEIS I SISTEMES DE COMUNICACIONS DE DADES I ACCÉS A
INTERNET

3.3.1. SERVEIS I SISTEMES ACTUALS DE DADES WAN D’OPERADOR
A continuació es descriuen les característiques principals de la xarxa WAN basada en
serveis d’operador de LRC:
LRC disposa d’una xarxa WAN basada en tecnologia de fibra òptica que uneix la seu
central amb 11 centres periferics.
Les seus connectades per fibra òptica pròpia en l’actualitat són les següent (aquesta
infraestructura no és objecte d’aquesta licitació) :

Centre

Adreça

Població

Selva ,10

El Prat de Llobregat

HOSPITAL DEL
MAR

Passeig marítim
de la Barceloneta
25-29

Barcelona

SANT CELONI

Avda. Del
Hospital 19

Sant Celoni
(Barcelona)

CEPID

Alemania 3

Reus (Tarragona)

MAS BLAU

URGENCIAS
HOSPITAL DE
REUS

Via Bellisens s/n

MORA D’EBRE

Benet Messeguer
s/n

Mora d’Ebre
(Tarragona)

Pablo Iglesias,
57

L’Hospitalet de
Llobregat
(Barcelona)

Via Sant Jordi s/n

Viladecavalls
(Barcelona)

Wellington 30

Barcelona

Av. de Borbó, 18

Barcelona

REFERENCE

VILADECAVALLS
FUNDACIO
PASQUAL
MARAGALL
TIBIDABO
(cotxeres)

Reus (Tarragona)
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Hospital
Comarcal Sant
Jaume 209

Calella (Barcelona)

BLANES

Cala Sant
Francesc, 5

Blanes (Girona)

MATARO

Ctra. De Cirera
s/n

Mataró (Barcelona)

HOSPITAL
CALELLA

Tabla 6 Seus LRC connectades amb fibra òptica pròpia
Aquesta xarxa no és objecte d’aquesta licitació.
3.3.2. SERVEIS D’ACCÉS A INTERNET
A continuació es descriuen les característiques principals dels serveis de dades i d’accés a
Internet de LRC:
L’operador actual ofereix connectivitat a internet mitjançant un circuit dedicat i
centralitzat de fibra òptica extrem a extrem a l’edifici Consistorial amb un cabal de 50
Mb simètrics i 100% garantits de sortida a internet amb subxarxa de 32 IP públiques.
Actualment es disposa també d’1 prefix IPv6.
LRC també disposa de connectivitat a Internet descentralitzada tant a l’edifici principal
com als centres remots. El dimensionament és el següent:

Adreça

Velocitat
XDSL/Fibra/RDSI/ADSL

Selva 10

FIBRA 50Mbps

HOSPITAL DEL MAR

Passeig marítim de la
Barceloneta 25-29

FIBRA 20Mbps

SANT CELONI

Avda. Del Hospital 19

ADSL 10Mbps

Alemania 3

ADSL 10Mbps

Via Bellisens s/n

ADSL 10Mbps

Benet Messeguer s/n

ADSL 10Mpbs

REFERENCE LRCES

Pablo Iglesias, 57

ADSL 4Mbps

VILADECAVALLS

Via Sant Jordi s/n

ADSL 8Mbps

Wellington 30

ADSL 2Mbps

Av. de Borbó, 18

FIBRA 4Mbps

Centre
MAS BLAU

CEPID
URGENCIAS HOSPITAL DE
REUS
MORA D’EBRE

FUNDACIO PASQUAL
MARAGALL
TIBIDABO (cotxeres)
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HOSPITAL CALELLA

Hospital Comarcal Sant Jaume
209

FIBRA 4Mbps

Ctra. De Cirera s/n

ADSL 2Mbps

MATARO

Tabla 7 Connectivitat a internet XDSL
L’Annex IV detalla el dimensionament de serveis de dades i d’accés a Internet.

4. REQUERIMENTS GENERALS
La sol·licitud de serveis de telecomunicacions pel LRC, en virtut del que estableix aquest
plec, serà realitzada sempre per l'empresa proveïdora del servei, i el contractista només
acceptarà les sol·licituds provinents de l'empresa que es facin seguint el procediment que
s'acordarà entre el adjudicatari i l'empresa proveïdora.
Els licitadors presentaran una Proposta Tècnica, que ha de contenir la configuració del
sistema suport del servei i les especificacions tècniques bàsiques de tots els elements que
el componen, de manera que compleixin les especificacions descrites en el present plec i
seguint, per facilitar la seva comprensió, l’ ordre de punts i estructura especificada.
Les ofertes hauran d'incloure tota la documentació relativa als equips, sistemes i serveis
oferts, per tal que es pugui valorar adequadament cadascuna de les propostes. Aquesta
documentació es presentarà en format d’annex.
4.1.

ACTITUD PROACTIVA

En tots els àmbits dels serveis a contractar es demana una permanent actitud proactiva
per part de l’operador, és a dir, es desitja que l’operador dels sistemes i serveis sigui un
col·laborador tecnològic de màxima implicació amb LRC. Això implica entre d’altres:
Informar al LRC de nous serveis que poden ser d’interès en l’àmbit local.
Accions proactives tant de manteniment preventiu com de manteniment correctiu.
Totes les accions proactives hauran de ser notificades a LRC.

4.2.

ADEQUACIÓ PERMANENT A LES NECESSITATS

LRC és un organisme dinàmic i això comporta, entre d’altres:
L’obertura de nous centres, l’agrupació de centres dispersos en centres nous, les
obres de remodelació, etc.
Actes no previstos amb necessitats de serveis de telecomunicacions.
Situacions d’emergència que poden requerir necessitats addicionals de serveis.
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Evolució de les necessitats en serveis de comunicacions (ampla de banda, canals de
veu, etc.)
Aquest dinamisme comporta que el dimensionament inicial pot ser modificat per LRC en
funció de les seves necessitats en el transcurs de la durada del contracte. Els operadors
ajustaran el dimensionament dels serveis a cada situació.
La solució ha de ser flexible i escalable. Per tant, procedirà la modificació del contracte
únicament quan el cost d’aquesta variació impliqui un augment del preu del contracte
superior al 2% respecte l’import adjudicat, per les causes previstes a l’apartat 4 del quadre
de característiques específiques.

4.3.

PROVISIÓ DELS SERVEIS TIPUS “CLAUS EN MÀ”

LRC no assumirà cap altre cost associat a la implantació dels serveis contractats, a banda
dels especificats pels licitadors en les seves propostes.
D’altra banda, els operadors no han de preveure cap tipus de dedicació per part del
personal de LRC, en tasques associades a la posada en marxa.

4.4.

REGULACIÓ DEL PROCÉS DE RELLEU PER CANVI D’ADJUDICATARI

Per tal de garantir l’efectivitat del servei de telecomunicacions, el contractista sortint
assumirà els següents compromisos durant el període d’adjudicació de la nova
contractació i fins que finalitzi el període de transició del servei durant el proper procés de
licitació, estarà obligat a:
Facilitar tota la informació tant tècnica com administrativa necessària per a la
realització del traspàs en un termini màxim de 4 setmanes.
No degradar els nivells de serveis en aquelles infraestructures que continuïn en servei i
siguin utilitzades pel transport del tràfic del nou operador (accessos indirectes, lloguer
d’infraestructures, ULL, prestació de serveis, etc. )
No dificultar el procés de canvi, ni degradar els SLA pactats.
4.5.

FACTURACIÓ AL LLARG DE LA FASE D’IMPLANTACIÓ

El període de migració establert per aquest servei serà de tres (3) mesos. En quant al
procés de facturació durant la migració, poden donar-se dues situacions:
•

Que l’operador actual continuï amb la provisió i operació del servei descrits en el
present plec. En aquest cas l’operador garanteixen l’aplicació immediata de les
noves tarifes a comptar de la data d’inici del nou període contractual.

•

Que es produeixi canvi d’operador. En aquest cas l’operador entrant assumirà els
costos per garantir el no solapament de la facturació. D’aquesta manera, a
l’entrega d’un servei o part del mateix, l’operador entrant indicarà a LRC quins
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serveis ha de donar de baixa amb l’operador anterior, de tal manera que una
vegada cesi la facturació, el nou operador procedirà a facturar el seu servei prèvia
validació per part de LRC. Serà responsabilitat de l’operador entrant la gestió
d’aquest control d’entregues i baixes, comunicant-lo per escrit a LRC.
•

4.6.

Transcorregut el període de migració, el contractista entrant haurà d’executar el
servei amb normalitat i estricta observança a les condicions econòmiques i
tècniques ofertades per aquest durant el procés de contractació.

PROCÉS DE PORTABILITAT

En cas que LRC estimi necessària la portabilitat de la numeració, l’operador entrant
assumirà el cost i realitzarà totes les tasques necessàries, tant internes (identificació de
línies, identificació d’adreces, contractes, etc.) com externes (presentació de sol·licituds,
gestió de les sol·licituds retornades, etc.) sense que aquest procés representi cap tipus de
dedicació per part del personal del LRC. Totes aquestes tasques hauran de ser realitzades
dins del termini d’implantació establert. Es minimitzarà el temps de “no operació” de cada
línia afectada per la portabilitat del seu número, temps que en cap cas superarà les 4
hores.
En qualsevol cas, el pla de numeració respectarà els criteris generals del LRC i haurà de
ser pactat i aprovat pel mateix.

4.7.

OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI EN MATÈRIA DE SEGURETAT

L’adjudicatari haurà de garantir la seguretat, disponibilitat, confidencialitat i integritat dels
serveis de comunicacions del LRC mitjançant el compliment de les següents normes
bàsiques:
•
•
•
•
•
•
•
•

Complir els estàndards i polítiques de seguretat de LRC.
Garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació
emmagatzemada i transmesa per la seva xarxa.
Informar a LRC envers la seva política de seguretat, així com de la implementació
i seguiment per part de la seva organització.
Informar per escrit a LRC tan aviat com es detectin els riscos reals o potencials de
seguretat en la seva xarxa o en l’equipament del client.
Garantir que tota la informació transmesa per LRC no és emmagatzemada,
duplicada o interceptada, extrem a extrem, a la seva xarxa.
Accés a qualsevol equipament de xarxa i/o sistemes d’informació mitjançant un
control d’accés lògic, garantint la restricció als usuaris autoritzats.
Garantir l’estricta aplicació de les normes de seguretat per part del seu personal.
Definir normes de seguretat que siguin respectades a tots els centres operatius,
garantint la seva aplicació mitjançant controls periòdics i auditories realitzades per
organitzacions externes.

Els licitadors hauran d’oferir una interfície única de gestió, accessible de manera remota
pels responsables de LRC, mitjançant la qual es puguin realitzar les gestions de relació
entre LRC i l’adjudicatari:
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Gestió automatitzada de sol·licituds, canvis, reclamacions, etc.
Monitorització de l’estat de peticions i el seu compliment.
Monitorització de l’estat d’incidències.
Obtenció del detall de la facturació en format electrònic.
Addicionalment a aquesta plataforma, LRC podrà realitzar aquestes sol·licituds via
telèfon, correu electrònic o via web. Totes les sol·licituds realitzades han de quedar
reflectides en algun sistema centralitzat de forma que LRC pugui consultar l’estat de
les seves sol·licituds de forma permanent.

4.8.

MANTENIMENT DE LA PLANTA INSTAL·LADA I ELS SERVEIS
CONTRACTATS

El manteniment preventiu i correctiu de la planta instal·lada i del conjunt de serveis, serà
responsabilitat de l’operador adjudicatari.
Totes les despeses de material, mà d’obra, desplaçaments i altres, estaran incloses a la
oferta.
A més de les actuacions pròpies del manteniment correctiu s’inclouran totes aquelles
tasques de manteniment preventiu necessàries per evitar qualsevol incidència que afecti a
la correcta prestació del servei.
4.9.

FACTURACIÓ

L’eina de facturació és un factor clau, donades les necessitats de LRC. El sistema de
facturació ha de permetre les següents facilitats:
La facturació en format electrònic inclourà el màxim detall possible.
La informació serà accessible via web i en CD, i de format tractable informàticament.
Generació d’una factura informativa agrupada que inclogui totes les dependències
Dins de cada factura es podran definir centres de cost.
Informació detallada de tots els costos fixes i de tràfic indicant el detall de tots els tipus
de trucades sortints. Aquest detall inclourà com a mínim: extensió/ línia origen, número
destí, hora de la trucada (hh:mm:ss), tipus de la trucada, duració, i cost.
L’operador no podrà, de forma unilateral, canviar el format de la informació amb el que
es lliura la factura
Qualsevol canvi serà informat amb antelació a LRC.
Els licitadors indicaran en les seves propostes el format, continguts, nivell de detall,
eines de processament, data de presentació factura, i altres.
La facturació haurà de realitzar-se en els terminis pactats amb el contractant, ja sigui
una factura única o subfactures informatives per CIF/entitat, etc.
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En cas de sorgir la necessitat de contractar nous elements facturables no relacionats
amb l’oferta de l’adjudicatari (materials o tasques addicionals), aquests hauran de ser
valorats de manera conjunta amb LRC.
4.10.

DURADA DEL CONTRACTE

La durada prevista del contracte per la presentació dels serveis requerits en el present plec
és la següent:
Es contempla una durada del contracte de 3 anys.
Es podrà prorrogar la durada del contracte amb pròrrogues d'un any de durada fins a un
màxim de 2 anys.
4.11.

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ

La totalitat dels serveis i sistemes hauran d’estar operatius (és a dir, una vegada
acceptades les instal·lacions per part del LRC) com a màxim en 3 mesos posterior a l’inici
del període contractual, respectant els compromisos vigents del LRC. LRC es reserva el
dret a modificar el calendari proposat per l’adjudicatari.

5. REQUERIMENTS TÈCNICS
És desig de LRC una solució de connexió de dades entre seus mitjançant una Xarxa
Privada Virtual sobre un accés en medi físic de fibra òptica. La Xarxa Privada Virtual haurà
d’integrar l’accés a Internet, la seguretat de la mateixa, i una Xarxa Privada de veu mòbil i,
sobre elles finalment, el manteniment i la gestió de tota la solució a través d’un sistema de
gestió únic.
Per a la correcta valoració de les diferents ofertes, a més de la descripció dels serveis
oferts, els licitadors hauran de descriure les infraestructures que es desplegaran per a
suportar-los.
Encara que la tecnologia subjacent no és l'element sobre el qual es vol centrar aquest
concurs, sinó en els serveis disponibles per als usuaris d'acord amb els perfils descrits, el
LRC compararà les diverses solucions plantejades pels licitadors tenint en compte les
necessitats d’una solució convergent, amb els requeriments mínims indicats a continuació.
5.1.

SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU FIXA

A continuació es detallen els serveis de comunicacions de veu fixa susceptibles de ser
contractats per LRC, en funció del dimensionament i les necessitats de cada centre.

5.1.1. SERVEIS DE VEU FIXA
Els serveis de veu fixa objecte del present Plec són els següents:
Línia analògica XTB
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Extensió de VoIP
Serveis addicionals (Opcionals) :
Serveis de xarxa intel·ligent
Serveis 0XY local
Serveis de salt
DDI
Etc.

5.1.2. REQUERIMENTS TÈCNICS
Els requeriments tècnics dels serveis de veu fixa són:
El servei de connectivitat de veu fixa inclou el subministrament, instal·lació i manteniment
dels enllaços a xarxa pública necessaris per interconnectar els centres de LRC (accessos
BRI i PRI XDSI, línies STB, línies XDSI, etc.), i la gestió del tràfic que aquests encaminin.
L’accés dels operadors als centres de LRC seran directes o indirectes, valorant-se
positivament l’accés directe.
Els licitadors indicaran en les seves propostes, per cada centre, la tecnologia d’accés
proposada. Només es valoraran les opcions tecnològiques basades en medi físic (fibra
òptica, coure). Degut a l’evolució tecnològica que suposaria, es valoraran positivament les
solucions que ofereixin accessos de fibra òptica extrem a extrem tant a la seu principal,
com als demés centres.
En cap cas s’admetrà la reducció de les prestacions actuals dels centres.
Els operadors hauran d’estar en disposició d’oferir mecanismes de redundància per
garantir la disponibilitat dels serveis especials, en cas que LRC ho sol·liciti. Els licitadors
hauran d’indicar en cada cas els procediments i responsabilitats per a l’activació dels plans
de contingència, així com la manera d’activació dels mateixos.
Es mantindrà el pla de numeració actual.
Tots els enllaços a la xarxa d’operador es dimensionaran de manera que en el moment de
màxim tràfic la probabilitat de bloqueig sigui inferior a l’1%.
Addicionalment als requeriments tècnics fins ara descrits, les característiques mínimes
dels serveis de veu fixa són:

Línia analògica
Tecnologia sobre medi físic de fibra òptica o coure, valorant-se positivament accés
directe.
Només s’acceptaran línies que compleixin els estandards UIT.

Página 17 de 44
IMP-SC-006

Trucada en espera, Multiconferència, Identificació del trucant, Desviaments
programats, Contestador, Possibilitat de restricció de trucades, Grups de salt.
Facturació detallada.
En quant a tràfic:
S’inclou l’encaminament i gestió del tràfic entrant i sortint de veu cursat pel centre
principal de LRC (seu consistorial de la Pl. Blat, 1) i seus integrades a la Xarxa
Privada Virtual en forma de tarifa plana nacional a destí fix.
L'adjudicatari haurà d'assumir dins del contracte tots els serveis contractats actualment
sobre les línies objecte del contracte, tot això sense modificacions en els serveis ni costos
afegits, valorant millores en tot allò que pugui tenir a veure amb l’evolució de les xarxes de
veu.
5.1.3. DIMENSIONAMENT
A l’annex 5 hi apareix el detall del dimensionament del servei sol.licitat.
LRC considera crítics aquests serveis i requereix que la totalitat d’accessos a continuació
detallats es mantinguin entregats en tecnologia per medi físic terrestre (fibra òptica o
coure).
Degut a l’evolució tecnològica que suposaria, es valoraran molt positivament les solucions
que ofereixin accessos de fibra òptica extrem a extrem tant a la seu principal, com als
demés centres.
En cap cas s’admetrà la reducció de les prestacions actuals dels centres, ni la substitució
de les línies XTB/XDSI actuals per línies mòbils.

El detall de les numeracions i serveis XTB, XDSI i Primari PRI sol·licitats s’exposen a
l’annex 5.
(*) Numeracions dels DDI és requeriment per l’adjudicatari de mantenir-les.

5.1.4. PLA DE NUMERACIÓ
Es garantirà la conservació de la numeració actualment assignada, portant a terme, sense
cost addicional i a càrrec de l'adjudicatari, l'adequada portabilitat numèrica, en cas
necessari.
En tot cas, la numeració assignada a cadascuna de les extensions haurà de ser accessible
directament des de l'exterior del LRC, mitjançant el marcatge del número complert.
Les trucades que es realitzin mitjançant el marcatge de 9 xifres a telèfons mòbils
corporatius s'hauran d’encaminar i facturar de la mateixa manera que les trucades a mòbils
corporatius realitzades mitjançant el marcació reduïda.
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L'adjudicatari haurà de pertànyer a l'entitat de referència de portabilitat i garantir que la
numeració proposada per a aquest servei serà portable a la finalització del present
contracte.

5.2.

SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DADES

El servei de telefonia mòbil comprèn els serveis de veu i de dades en mobilitat. Aquest
servei haurà de disposar de les màximes prestacions permeses per la tecnologia actual.

5.2.1. DIMENSIONAMENT
La l’annex 5 s’exposa el detall del dimensionament dels següents conceptes, així com del
perfil de tràfic (corporatiu, mòbils, nacional fix, internacional mòbil, missatges, etc):

Primari Mòbils PRI (30 canals)
Línies mòbils (*)
Línies mòbils alarmes
Línies mòbils ascensor
Línies mòbils fax
Línies Tarifa Plana Estàndard 1 Gb
Línies Tarifa Plana Gamma Alta 2 Gb
Línies m2m
Línies Tarifa Plana PDA (10 Gb)
Tabla 8 Dimensionament de serveis mòbils requerits als plecs
5.2.2. REQUERIMENTS TÈCNICS
Els serveis de comunicacions mòbils de veu i dades inclouen:
El subministrament, manteniment i renovació del parc de terminals mòbils de LRC. Els
operadors hauran d’incloure el detall de com es realitzarà el subministrament dels
terminals.
El subministrament, instal·lació i manteniment de la sortida integrada a la plataforma de
veu IP que serà sense cost addicional per a LRC.
El dimensionament dels enllaços s’haurà de fer de forma coherent per evitar que hi hagi
tràfic amb destinació a un número mòbil (bé corporatiu, bé extern) que s’encamini pels
enllaços de xarxa pública dels serveis de telefonia fixa, garantint una probabilitat de
bloqueig inferior a l’1%. A mida que es vagi incrementant el tràfic s’afegiran nous enllaços
sense cap cost addicional per LRC.
Tràfic telefònic mòbil-fix i mòbil-mòbil de tot tipus, tant entre línies corporatives com
externes de la seu principal. En el cas de trucades entre línies corporatives, bé fixes o bé
mòbils, la trucada es podrà realitzar mitjançant la marcació d'un nombre abreujat, d'acord
amb el pla de numeració que especifica aquest plec.
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Tràfic telefònic mòbil-fix i mòbil-mòbil de les seus secundàries.
Trànsit de dades en mobilitat mitjançant tecnologia GPRS, UMTS, HSPA, o la tecnologia
que es consideri més adequada en cada moment. Hi ha d'haver, sense cost addicional,
una connexió directa entre la xarxa de l'adjudicatari i la xarxa corporativa de LRC que
permeti l'accés a la xarxa corporativa en mobilitat dels usuaris autoritzats d'acord, com a
mínim, a les característiques actuals.
La implantació d’una xarxa corporativa entre els usuaris de telefonia fixa i els usuaris del
servei de veu mòbil.
L’operador haurà de disposar de bona cobertura a l’interior de tots els centres de LRC. Es
valorarà el compromís d’ampliar la cobertura interior dels centres crítics.
Es mantindrà el pla de numeració actual.
Disponibilitat de serveis avançats:
Serveis de transmissió de dades : GPRS, UMTS, HSDPA.
Serveis de missatgeria: SMS, MMS, etc.
Serveis convergents.
Nous serveis que apareguin durant el període de vigència del contracte.
Es valoraran les propostes que ajudin a integrar les trucades corporatives.
• Servei de missatgeria entre terminals mòbils
• Servei de bústia de veu amb possibilitat d'accés a les bústies de veu des de les
extensions mòbils i fixes, i avís de l'existència de missatges a la bústia mitjançant
enviament de missatges
• Els sistemes permetran l’existència de diverses targetes SIM amb la mateixa numeració
que puguin operar de forma simultània.
• Sistema Dual de Targetes (línia particular i d’empres a la mateixa targeta).
A continuació es detallen els serveis de comunicacions mòbils requerits per LRC:
5.2.2.1.

COBERTURA

Les propostes dels licitadors hauran de complir els requeriments pel que fa a la cobertura:
• Cobertura nacional i internacional, subministrant els indicadors de cobertura i de servei
disponibles.
• El licitador es comprometrà a facilitar a LRC els mapes de cobertura 3G/4G que aquest li
demani durant la vigència del contracte.
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5.2.2.2.

PLA DE NUMERACIÓ

Tal com s'ha indicat en el Pla de Numeració de la telefonia fixa, es garantirà la conservació
de la numeració pública geogràfica actualment assignada, portant a terme, sense cost
addicional i a càrrec de l'adjudicatari, l'adequada portabilitat numèrica, en cas necessari.
Pel que fa al Pla Privat de Numeració, el licitador haurà de descriure les característiques,
limitacions i virtuts de la solució plantejada de manera que aquest permeti una millor
integració de totes les comunicacions, tant fixes com mòbils.
Haurà de plantejar l'anterior en un únic apartat i de forma global per a totes les extensions
de LRC, siguin aquestes fixes o mòbils, i PPN ha de ser flexible i senzill d’ús.
En tot cas, la numeració assignada a cadascuna de les extensions haurà de ser accessible
directament des de l'exterior del LRC, mitjançant el marcatge del número complert.
Les trucades que es realitzin mitjançant el marcatge de 9 xifres a telèfons mòbils
corporatius s'hauran d’encaminar i facturar de la mateixa manera que les trucades a mòbils
corporatius realitzades mitjançant el marcatge reduït.
L'adjudicatari haurà de pertànyer a l'entitat de referència de portabilitat i garantir que la
numeració proposada per a aquest servei serà portable a la finalització del present
contracte.

5.2.2.3.

ENUMERACIÓ DE SERVEIS DISPONIBLES

Canals de veu Primari Mòbil PRI
Un enllaç per 8 canals de veu.
Aquest enllaç de comunicacions de veu ha de permetre trucar i rebre trucades a totes
les destinacions (nacionals, internacionals, fixos, mòbils, números especials i de xarxa
intel·ligent).
Tecnologia sobre medi físic, valorant-se positivament la fibra òptica i l’accés directe.

Serveis corporatius
Pla privat de numeració.
Règim tarifari especial per les trucades corporatives.
Definició de perfils / grups d’usuaris.
Llistes blanques / negres.
Límits de consum.
Marcació abreujada.
Gestió de la xarxa corporativa via web.
Missatgeria corporativa.
Serveis de mobilitat corporativa
Línia mòbil
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Línia mòbil – serveis de veu
Facturació detallada.
Presentació / Restricció del número del trucant.
Multiconferència.
Trucada en espera.
Retenció de trucades.
Desviament de trucades.
Trucades perdudes.
Restricció de trucades sortints.
Límits de consum.
Agenda telefònica.
Recuperació de trucades perdudes.
Bústia de veu.
Portabilitat de la numeració actual.
Targetes duals.
Roaming.
Missatges SMS, Missatges MMS.
Enviament i recepció de correus i/o faxos

Línia mòbil – serveis de dades
Servei GPRS/UMTS d’accés a la Intranet.
Autenticació a nivell d’usuari.
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Servei GSM/GPRS/UMTS d’accés a Internet
Serveis HSDPA, HSUPA.

5.2.2.4.

DETALL DE SERVEIS DISPONIBLES

5.2.2.4.1. Integració amb la telefonia fixa
Tant línies mòbils com extensions fixes de la seu principal estan integrades dins d'un
mateix pla de numeració i permeten, per tant, l'establiment de comunicacions mitjançant
marcatge abreujat.
No obstant això, aquest plec va més enllà, i es requereix la integració de la Xarxa Privada
de Telefonia Fixa i la Xarxa Privada Virtual de Telefonia Mòbil de manera que, des del punt
de vista de l'usuari, existeixi una única xarxa de veu, accessible des del mòbil o des del fix
que integri, a més del Pla Privat de Numeració, la possibilitat d’incloure la solució de
Comunicacions Unificades (bústia única).

5.2.2.4.2. Dades en mobilitat
L'accés a Internet en mobilitat es realitzarà mitjançant equips de dades USB / PCMCIA per
a PC o mitjançant telèfons mòbils.

5.2.2.5.

TERMINALS I ACCESSORIS

LRC disposa actualment d'un parc de terminals mòbils que s’han de renovar. L’operador,
en l’adjudicació de la present petició d’oferta, renovarà la totalitat dels terminals actuals.
L'adjudicatari del servei ha d'oferir, sense cost addicional, els terminals adequats per a la
prestació de tots els serveis. El licitador haurà de detallar les condicions relatives a
l'equipament de terminals especificant models i característiques; la renovació dels
terminals serà mitjançant el subministrament en règim d’adquisició.
L'operador ha d'oferir un servei de garantia dels terminals durant la vigència del contracte.
Aquest servei, sense càrrec addicional, ha de permetre que tots els usuaris del servei
comptin amb terminals plenament operatius, actualitzats i capaços de suportar els serveis
de l'operador en tot moment.
Els licitadors indicaran a les seves propostes les característiques corresponents de cada
gamma. Així mateix els licitadors indicaran a les seves propostes el tipus i número
d’accessoris que s’hi inclouran.
Renovació dels terminals. Els operadors renovaran sense cost aquells terminals que LRC
consideri obsolets:
Gamma alta mínim 18 mesos.
Resta de terminals, mínim 24 mesos.
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L’adjudicatari estarà obligat a presentar a l’inici de la prestació del contracte i cada 3
mesos un catàleg actualitzat de terminals que inclogui cadascuna de les gammes
identificades. En aquest catàleg s’especificaran clarament les funcionalitats i
característiques de cada terminal, així com el cost dels terminals que s’incorporen al
catàleg, a títol informatiu. en cas de fer un canvi al partir del primer, que va inclòs en el
preu de licitació.
En cas que se sol·liciti una reparació/substitució d’un terminal i aquest es trobi
“descatalogat”, l’adjudicatari estarà obligat a oferir a LRC un terminal de l’últim catàleg
presentat, de com mínim la mateixa gama, sense cost addicional per LRC.
Estoc de seguretat. L’operador posarà a disposició de LRC un estoc de seguretat, a les
dependències de LRC, equivalent al 5% dels terminals de cadascuna de les games.
L’adjudicatari proveirà a LRC targetes sense activar en quantitat equivalent al 5% del
nombre de targetes en actiu, efectuant les corresponents reposicions durant tota la
vigència del contracte per mantenir l’esmentat percentatge.
LRC podrà requerir a l’operador la homologació de terminals de nova aparició al
mercat.
Quan un terminal quedi en desús, l’operador gestionarà la seva recollida, garantint un
tractament mediambiental.

5.2.2.6.

CARACTERISTIQUES DELS TERMINALS

En quant als terminals a subministrar per l’adjudicatari, es distingeixen dues gammes: mitja
i avançada.
Les característiques mínimes dels terminals de gamma mitja son:
GSM/GPRS/3G, càmera, polifònic, mans lliures, vibració, Bluetooth, etc.
Els terminals hauran d’adaptar-se a les noves prestacions i tecnologies que
apareguin durant el període del concurs.
Les característiques mínimes dels terminals de gamma alta són:
GSM/GPRS/4G, càmera, polifònic, mans lliures, vibració, Bluetooth, etc.
Els terminals hauran d’adaptar-se a les noves prestacions i tecnologies que
apareguin durant el període del concurs.
Terminals USB amb connexió de dades, orientades a portàtils.

5.2.2.7.

ESTADÍSTIQUES D’UTILITZACIÓ DEL SERVEI

S'emmagatzemaran totes les dades de les trucades, tant entrants com sortints, de totes les
extensions. El propòsit d'aquestes dades serà poder extreure qualsevol tipus d'estadística
a posteriori que permeti l'optimització dels recursos.
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Aquestes dades es lliuraran periòdicament (periodicitat mensual) en format electrònic, i
estaran desglossades per unitats orgàniques.
El format de detall en el qual s'emmagatzemaran ha de contenir almenys la informació
següent:
• Data de trucada
• Hora de trucada
• Durada de la trucada (en segons)
• Nombre de destinació
• Nombre d'origen
Aquest format serà parametritzable per extensió.
A més, l'adjudicatari posarà a disposició del LRC la informació suficient per al coneixement
de l'estat de la xarxa.
5.2.2.8.

SEGUIMENT DEL SERVEI

• Mecanismes de seguiment en línia, via web, i en temps real que permetin el seguiment
de l'estat dels serveis.
• Mecanismes de consulta en línia, via web, que permeten el seguiment de les trucades
realitzades per línia en qualsevol moment.
• Instruments de detecció d'incidències de funcionament i activació de la seva resolució.
Aquests mecanismes facilitaran el seguiment en línia de l'estat de les incidències.
• Realització de resums estadístics en línia, numèrics i gràfics amb periodicitat diària,
mensual i anual del funcionament dels serveis, indicant tant els volums de trànsit com la
qualitat del funcionament.
S'ha de proporcionar un sistema de gestió centralitzat, via web preferiblement i amb
possibilitat de descàrrega de fitxers, per disposar els següents aspectes del servei:
• Inventari de línies existents.
• Gestió de XPV.
• Gestió d'avaries.
• Detall de facturació
5.2.2.9.

FACTURACIÓ DETALLADA

S'emetran factures mensualment als Responsables de Facturació que es donaran a
conèixer a l'adjudicatari.
El format podrà ser modificat pel LRC prèvia consulta amb l'adjudicatari.
Les factures s'han d'emetre en format electrònic i han de poder ser accessibles en paper.
El format electrònic ha de contenir el detall de cadascun dels conceptes facturats.
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Les reclamacions per discrepància amb algun dels conceptes facturats es resoldran en el
termini màxim d'un mes, no s'interrompran mentrestant els pagaments de facturació. En
qualsevol cas, es realitzarà l'abonament o càrrec corresponent a la factura següent (o a la
següent d’aquesta, si ja s'ha emès).
L'adjudicatari mantindrà un servei accessible des d'Internet per a l'accés a dades de
tarifació corresponent al període de facturació en curs, en el qual es podran visualitzar les
dades de cadascuna de les línies de LRC. D'aquesta manera, els usuaris de telefonia
mòbil de LRC podran consultar, en qualsevol moment, el consum i la despesa de la seva
línia de telefonia mòbil.
El LRC podrà definir números pels quals no hi hagi detall ni resum de facturació per motius
de seguretat o altres.

5.3.

SERVEIS I SISTEMES DE COMUNICACIONS DE DADES I ACCÉS A
INTERNET

Conscients de la constant evolució tecnològica i d’acord amb les necessitats actuals de
LRC, amb la finalitat de millorar els actuals nivells tècnics, LRC valorarà l’oferta de
solucions basades en tecnologia de fibra òptica extrem a extrem.
5.3.1. REQUERIMENTS TÈCNICS
Els serveis de comunicacions de dades i d’accés a Internet inclouen:
El subministrament, instal·lació, manteniment i gestió dels accessos i equipaments dels
serveis de dades WAN de LRC.
El subministrament, instal·lació, manteniment i gestió dels accessos i equipaments per
crear una Xarxa Privada de Client amb 14 seus.
El subministrament, instal·lació, manteniment i gestió de l’accés i equipaments del servei
d’accés a Internet centralitzat de LRC
El subministrament, d’un equipament per securitzar la sortida a internet.
5.3.1.1.

Serveis i sistemes de connectivitat de dades / internet

Els serveis de dades WAN de LRC han de garantir:
La xarxa WAN de LRC basada en serveis d’operador disposarà d’un accés o node central
simètric i de cabal garantit per tecnologia de fibra òptica dedicada extrem a extrem, que
concentrarà el tràfic de la resta de centres de la xarxa WAN.
L’accés central disposarà d’un cabal mínim capaç de suportar els cabals de la
resta de centres de la xarxa.
L’accés central haurà de suportar la suma de cabals mínims garantits de tots els
accessos.
L’accés central haurà de disposar d’un sistema de backup automàtic transparent
per LRC
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La resta de centres de la xarxa disposaran d’accessos segons les necessitats de
cadascun d’ells, amb la tecnologia més adequada a aquestes necessitats. En cap cas
es permetrà la reducció de les prestacions actuals dels centres, de manera que es
requereix que els circuits de dades i de sortida a internet es mantinguin entregats per
tecnologia de cablatge, medi físic, valorant-se positivament la fibra òptica extrem a
extrem.
La xarxa ha de suportar:
Gestió de diferents tipus de tràfic (veu /dades), mitjançant implantació de Qualitat
de servei, QoS.
Serà un requisit bàsic que la xarxa suporti mecanismes de priorització de tràfic.
Mecanismes de qualitat de servei.
Creació d’una Xarxa privada Virtual.
Els operadors hauran d’especificar en les seves propostes les tecnologies d’accés i cabals
garantits de cadascun dels accessos proposats. Els accessos dels operadors als centres
seran preferiblement directes, o indirectes.
Els operadors hauran d’indicar a les seves propostes una descripció de les seves xarxes
de dades multiservei, indicant els requeriments per suportar el transport de la veu,
requeriments de seguretat de la xarxa, etc.
Els operadors hauran de proveïr en règim de cessió l’equipament necessari per poder
oferir el servei de dades.
Els equips de connexió “networking” (router, switch...) han d’estar inclosos, sense cost
addicional, en el servei.
Els operadors hauran de realitzar la gestió i manteniment de l’equipament de dades.

5.3.2. DIMENSIONAMENT
5.3.2.1. Serveis de connectivitat de dades a nivel de Xarxa Privada Virtual
Els licitadors hauran d’oferir una solució de connexió de dades entre seus mitjançant xarxa
privada virtual sobre un accés en medi físic, incloent la gestió i el manteniment de tota la
solució.
Es valorarà la connexió de dades dels edificis mitjançant accés directe de fibra òptica
extrem a extrem.
Els serveis de connectivitat de dades i seus municipals s’ inclouen a la taula a continuació,
que detalla el dimensionament requerit en el present procediment:
Centre
MAS BLAU
MAS BLAU (BACKUP)
HOSPITAL DEL MAR

Tecnologia
d'accés

Accés

Cabal

FTTH
4G
FTTH

300 Mb
100 Mb

300 Mb
100 Mb
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HOSPITAL DEL MAR
(BACKUP)
SANT CELONI
SANT CELONI (BACKUP)
CEPID
CEPID (BACKUP)
URGENCIAS HOSPITAL DE
REUS
URGENCIAS HOSPITAL DE
REUS (BACKUP)
MORA D’EBRE
MORA D’EBRE (BACKUP)
REFERENCE
REFERENCE (BACKUP)
VILADECAVALLS
VILADECAVALLS (BACKUP)
FUNDACIO PASQUAL
MARAGALL
FUNDACIO PASQUAL
MARAGALL (BACKUP)
TIBIDABO (cotxeres)
TIBIDABO (cotxeres) BACKUP
HOSPITAL CALELLA
HOSPITAL CALELLA
(BACKUP)
BLANES
BLANES (BACKUP)
BADALONA
BADALONA (BACKUP)
MATARO
MATARO (BACKUP)
CALAHORRA
CALAHORRA (BACKUP)

4G

-

-

FTTH
4G
FTTH
4G

100 Mb
300 Mb
-

100 Mb
300 Mb
-

FTTH

100 Mb

100 Mb

4G

-

-

FTTH
4G
FTTH
4G
FTTH
4G

100 Mb
100 Mb
100 Mb
-

100 Mb
100 Mb
100 Mb
-

FTTH

100 Mb

100 Mb

4G

-

-

FTTH
4G
FTTH

100 Mb
100 Mb

100 Mb
100 Mb

4G

-

-

FTTH
4G
FTTH
4G
FTTH
4G
FTTH
4G

100 Mb
100 Mb
100 Mb
100 Mb
-

100 Mb
100 Mb
100 Mb
100 Mb
-

Tabla 9 Serveis de Connectivitat de dades xarxa LRC

5.3.2.2. Accés centralitzat a Internet
L’accés centralitzat a Internet consisteix en un circuit dedicat de fibra òptica extrem a
extrem ubicat a la Seu Principal de LRC de 200 Mb simètrics de cabal garantit 100%.
L’esmentat accés ha de garantir:
L’accés centralitzat a Internet estarà ubicat al node central de la xarxa WAN i serà d’1
Gb. Haurà de suportar la suma de cabals mínims garantits de tots els accessos de la
Xarxa Privada Virtual de Client.
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Circuit punt a punt dedicat per medi físic i tecnologia de fibra òptica extrem a extrem.
Aquest accés donarà servei d’internet centralitzat a totes les seus secundàries
integrades a la Xarxa Privada Virtual de LRC.
Els operadors hauran de proveir l’equipament necessari que s’oferirà en règim de
lloguer.
Un mínim de 32 adreces IP v4
Un prefix IP v6 /64 com a mínim
Els operadors hauran de realitzar el subministrament, instal·lació, manteniment i gestió
de l’accés i equipaments del circuit de dades centralitzat de sortida a internet.
Es valorarà com a millora l’augment de cabal simètric dedicat a internet de cabal
garantit 100%.
L’accés centralitzat a internet haurà de tenir un sistema de backup automàtic i
transparent per LRC, de forma que, en cas de caiguda de l’enllaç de fibra principal,
permeti la navegació a internet mitjançant accés per medi físic.

Servei

Centre - Adreça

Cabal mínim garantit

Unitats

Accés centralitzat
Mas Blau – El Prat
200 Mb simètrics 100% garantitzat
sortida a Internet
de Llobregat
Tabla 10 Dimensionament accés a internet centralitzat

1

El servei ha d’incloure:
Mecanismes de qualitat de servei.
Servei bidireccional garantit.
6.

MILLORES
Les millores són les previstes als criteris d’adjudicació establerts al quadre de
característiques específiques.

7.

CONDICIONS A NIVELL DE SERVEI

La qualitat del servei prestat pel contractista es controlarà mitjançant els indicadors de
nivell de servei.
Pel què fa referència als paràmetres del pla de qualitat, es distingeixen:
Acords de Nivell de Servei (SLA): Paràmetres crítics amb un model de penalització
d’incompliment associat.
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Objectius: Paràmetres sense model de penalització associat, però necessaris per
avaluar determinades activitats.
Per la definició dels SLA, es consideren tres tipus d’avaries:
Tipus d’avaria

Definició

Avaria molt greu

Afectació de més del 50% d’usuaris d’un centre, o servei afectat, o
incomunicació total.

Avaria greu

Afectació de entre 20% i 50% d’usuaris d’un centre o el servei esta
degradat.

Avaria lleu

Afectació de menys del 20% d’usuaris d’un centre o no hi ha degradació
del servei.

Qualsevol avaria, petició d’oferta, petició de provisió, petició d’informe, o sol·licitud de
qualsevol tipus es podrà considerar parada en el cas que existeixi qualsevol impediment
per part de LRC que no permeti les actuacions necessàries per la resolució de la mateixa.

7.1. PETICIONS DE PROVISIONS I ADMINISTRACIÓ
A continuació es defineixen els paràmetres SLA amb relació a la provisió i administració
dels serveis.
PROVISIÓ
Temps màxim de provisió
Definició
Temps màxim transcorregut entre la sol·licitud d’un servei per part de
LRC i l’ entrega del mateix.
Es podran definir diferents temps màxims de provisió en cas de que el
servei sol·licitat impliqui instal·lacions de més equips.
Aplicació

Temps _ provisió = Tentrega − Tsol ·licitud − T parada
Servei
Acces de veu (Primari )
XTB
Canals NGN

Accés dedicat FO
Accés XDSL
Accés dedicat a Internet

dies
25
20
100
SLA
100 dies
20 dies
100 dies

7.2. DISPONIBILITAT
A continuació es defineixen els paràmetres SLA en relació a la disponibilitat dels serveis.
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%Disponibilitat individual dels serveis
Definició
Percentatge de temps mensual en el que estan disponibles els
serveis individualment.
Aplicació

% Disponibilidad _ individual (mensual ) =

(Ttotal − Tnodisp )
Ttotal

⋅ 100

SLA
Tipus de oficina

Sense
Suport

Oficina amb Accés Fibra
Oficina ADSL

Tipus d’oficina
Oficina Accés F.O.
Oficina ADSL amb suport

99,40%
-

Amb Suport
Diversificat
Fibra

Altres
accessos
Coure
99,50%
98,50%998,50%

de

Oficines de client
ubicades a la resta del
territori
9 hores
10 hores

7.3.
AVARIES
A continuació es defineixen els paràmetres SLA amb relació a les avaries dels serveis i de
les operacions.
Resposta a incidències
Definició
Temps màxim transcorregut entre la notificació d’una incidència i el
reconeixement o negació d’aquesta per part de l’adjudicatari.
Aplicació

Temps _ resposta _ incidencies = Tresposta − Tnotificació − T parada
Servei
XDSI Accés Primari
XTB
Canals de veu NGN IP

Resposta
a
incidències (hores)
5-6
8-10
8-10

7.4.
QUALITAT
A continuació es defineixen els paràmetres SLA en relació a la qualitat de la prestació dels
serveis proporcionats:
Probabilitat de bloqueig de commutació
Definició
Valor màxim de trucades no cursades per saturació dels enllaços.
Valor màxim de totes les mides per cada enllaç. Les mides individuals es
Aplicació
realitzen de la següent forma:
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Probabilitat de bloqueig de commutació

% Pr ob _ bloqueig =

Latència
Definició
Aplicació

n º _ trucades no _ cursades
n º _ trucades

.100

Temps necessari per què un paquet d’informació es transfereixi d’un lloc
a un altre.
S’aplicaran eines pel càlcul.
Latències diaris de transit

SLA
35 msg

Taxa de perduda de paquets
Definició
Percentatge de paquets perduts.
Aplicació
S’aplicaran eines pel càlcul.
Pèrdua de paquets

SLA
80 %

7.5.
CONDICIONS D’EXECUCIÓ
En general els treballs es duran a terme de manera que s’ interfereixi el menys
possible el funcionament normal de les diferents dependències del LRC.

La implantació d'aquests serveis als diferents edificis es realitzarà tenint en compte la
seva singularitat i el volum de trànsit. sempre que les característiques ho permetin, hi
haurà un període de funcionament "en paral·lel" que garantirà permanentment el
servei i la possibilitat de recuperar la configuració anterior, si hi ha problemes.
La fase d'implantació comprèn la dotació, instal·lació, configuració i posada en marxa
de les línies, circuits i equipament físic de cada una de les seus així com de les proves
d'acceptació requerides.
Per al desenvolupament dels treballs de posada en marxa, l'adjudicatari haurà de
designar un responsable/enginyer que actuarà com a interlocutor únic amb el personal
que l'empresa proveïdora del servei designi a fi de supervisar el procés d'implantació
dels serveis objecte del plec.
L'adjudicatari del concurs haurà d'estar, sempre que el servei ho requereixi, coordinat
en tot moment amb els proveïdors d'altres solucions no incloses en aquest concurs.
Les diferents actuacions del Pla d'Implantació necessitaran del consens entre LRC i
l'empresa proveïdora i seran comunicades 48 hores abans de la seva execució.
Igualment l'emplaçament de l'equipament, cablejats, etc. es determinarà d'acord amb
el LRC.
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La data d'inici de la prestació dels serveis serà la definida en el pla d'implantació, és
responsabilitat de l'adjudicatari la prestació del servei a partir d'aquesta data. En cas
de ser un servei ja ofert per un anterior adjudicatari, l'actual ha d'assegurar el correcte
funcionament del servei en les condicions definides en l'actual plec, i ha d’arribar als
acords necessaris amb l'anterior adjudicatari del servei a substituir per assegurar el
correcte funcionament d'aquest.
Tots els costos que comporten la implantació dels serveis i la infraestructura
necessària, com a obres civils externes als edificis, petició de llicències, etc. hauran
d'anar a càrrec de l'adjudicatari.
Pel que fa al canvi d'infraestructura, es procedirà de la mateixa manera, minimitzant
sempre el temps d’indisponiblitat i fora de l'horari d'activitat de l'edifici.
En cas d'alta de noves línies per la xarxa, l'operador adjudicatari assolirà el cost de la
publicitat dels nous números de telèfon en tots aquells mitjans de fàcil accés per als
usuaris.
Quant a les línies existents, la numeració actual haurà de conservar, de manera que
els licitadors hauran de proporcionar la facilitat de portabilitat numèrica en cas de canvi
d'operador.
Aquests serveis es realitzaran des d'un Centre de Gestió, amb un mitjà de contacte
disponible les 24 hores al dia. Aquest Centre de Gestió identificarà LRC i / o l'empresa
proveïdora del servei per obrir incidències o consultes, mitjançant un identificador de
client únic.
Per tal de controlar l'equipament instal·lat, a inici de la prestació del servei l'adjudicatari
aportarà una relació exhaustiva de l'equipament existent en cada centre, del que farà
ús i de l'equipament nou instal·lat per l'adjudicatari. Aquesta relació servirà de base per
a la prestació del manteniment i serà actualitzada reflectint les modificacions
realitzades al llarg de la prestació del servei.
La fase d'operació comprèn el període posterior a la implantació i suposa el
començament de la prestació del servei contractat amb normalitat, prèvia acceptació
per part de LRC i / o l'empresa proveïdora.
Aquesta fase inclou el manteniment, la gestió, detecció i resolució d'incidències i
l'actualització (quan calgui) dels circuits i serveis contractats d'acord als requeriments
d'aquest plec.
8.

MODEL DE PROPOSTA

Els operadors licitadors entregaran la següent informació per a l’elaboració de les seves
propostes.

8.1. ESTRUCTURA NORMALITZADA I CONTINGUT DE LES OFERTES TÈCNIQUES
(SOBRE B)
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L'estructura de les ofertes s'ha d'ajustar al format especificat per a cada un dels documents
que es descriuen a continuació.
La documentació tècnica estarà formada pels següents documents:
8.1.1. RESUM EXECUTIU
Consistirà en un breu resum de l'oferta que indicarà de forma esquemàtica, els següents
punts:
• Breu presentació de l'operador o operadors si es tractés d'una oferta conjunta.
• L'enfocament del treball de l'empresa licitadora, així com una descripció dels
seus objectius en relació a la organització del projecte ofert..
• Resum i diagrames descriptius de la solució i de la infraestructura.
• Resum dels serveis. Solucions plantejades i característiques operatives.
• Resum del sistema de gestió, facilitats d'operació i manteniment oferts.
• Resum dels paràmetres de qualitat i compromisos proposats.
• Resum de les millores proposades, si escau.

Organització del projecte i personal tècnic
Descripció dels equips de treball que es crearan per al desenvolupament del projecte, tant
a la fase d'implantació com d'Operació, i definició del personal que estarà involucrat
juntament amb les funcions i responsabilitats que tindrà cadascun d'ells dins dels grups.
Es detallarà l'organització proposada per l'equip de projecte, on hi ha d'haver un
interlocutor únic, i els procediments de control de qualitat a seguir durant tot el projecte.

8.1.2. SOL.LUCIÓ TÈCNICA
Es descriurà, de forma detallada, l'arquitectura proposada per proveir el servei ofert, així
com la tecnologia emprada.
També es pot descriure amb el màxim detall, claredat i precisió possible, la solució tècnica
proposada, incloent específicament la configuració, terminals, línies, enllaços, etc. per a
cada seu, indicant clarament si es tracta d'infraestructures ja existents en la xarxa LRC o
de nova implantació, segons la informació facilitada en aquest Plec.
Per a la redacció d'aquest apartat es tindrà en compte allò requerit per a cada servei
subjacent de veu fixa, mòbil. Requeriments d'aquest plec, i en cadascun dels apartats es
confirmaran, de forma explícita, totes les funcions demanades i s'exposaran les propostes
relacionades.
1.- Solució tècnica proposada:
1.1.- Solució tècnica proposada pels serveis de comunicacions de veu fixa:
Tipologia d’accés (directe o indirecte) i tecnologia d’accés (FO, Cu) disponible a cada
centre.
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Infraestructura de xarxa pública de l’operador a LRC. Arquitectura de la seva xarxa
(commutació, transmissió, xarxa intel·ligent, redundància, infraestructura, etc.). Els
licitadors hauran d’indicar, en cada cas, els procediments i responsable per a l’activació
dels plans de contingència així com la manera d’activació dels mateixos.
Serveis de connectivitat:
Descripció de les facilitats incloses en cadascun dels serveis de connectivitat.
Mecanismes de contingència i backup per a centres amb requeriments d’alta
disponibilitat
1.2.- Solució tècnica proposada pels serveis de comunicacions mòbils de veu i dades:
Enllaços d’interconnexió proposats.
Pla de numeració previst.
Els licitadors hauran de descriure les característiques, limitacions i virtuts de la
solució plantejada amb vista al Pla Privat de Numeració (PPN) de manera que
aquest permeti una millor integració de totes les comunicacions, tant fixes com
mòbils. S’haurà de plantejar en un únic apartat i de forma global per a totes les
extensions de LRC, siguin aquestes fixes o mòbils, i es valorarà la flexibilitat del
PPN i la seva senzillesa.
Funcionalitats de xarxa corporativa amb els usuaris de veu fixa.
Mapa de cobertura a nivell nacional
Mapa de cobertura a la seu principal 3G/4G.
Cobertura 3G a l’interior dels edificis.
Serveis GSM, GPRS, UMTS i HSDPA proposats.
Catàleg de terminals, segons gamma. Descripció de prestacions, característiques
tècniques i facilitats.
Cobertura 4G al municipi i polígons industrialst
Cobertura 3G interior d’edificist
Capil·laritat xarxa mòbil de l’operador
Integració telefonia fixa
Primari mòbils per fibra òptica

1.3.- Solució tècnica proposada pels serveis de comunicacions de dades i d’accés a
Internet:
Els licitadors indicaran les solucions proposades de connectivitat i d’accés a Internet amb
la descripció de:
Tipus d’accés, garanties de cabals, transport, equipament, medis físics, interfícies,
configuració, protocols (indicar la possibilitat de transportar la veu pels serveis de
dades), versions, i altres, etc.
Capacitats de diferenciar cabals d’Internet amb ports de xarxa sobre l’accés
centralitzat.
1.4.- Descripció tècnica dels tipus de solucions disponibles
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Solució Internet Centralitzat FO dedicat 200 Mb 100% garantit, Solució Accés centralitzat
Internet 1 Gb fibra òptica, Solució seus remotes, Solució Mòbil, cobertura interior edificis.
Els licitadors hauran de proporcionar aquests serveis, i descriure'n les característiques. Els
licitadors hauran d'incloure a la seva oferta les línies d'interconnexió, routers i d’altres
elements necessaris que permetin realitzar aquesta connexió, i coordinar amb el personal
del LRC o el proveïdor la forma d'autenticació dels usuaris i altres paràmetres tècnics
necessaris per posar en marxa el servei.
1.5.- Els mecanismes de seguretat de les xarxes que donaran servei als diferents centres
del municipi.
Flexibilitat d’ampliació. Limitacions del servei, en quan a ample de banda, que
requereixin de la instal·lació de nous accessos i equipament.
1.6.- Solucions de backup proposades: Accés redundant amb equipament redundant,
Accés redundant, Backup d’accés, Backup extrem – extrem.

8.1.3. PLA D'IMPLANTACIÓ
Es lliurarà un pla d'implantació que garanteixi l'operativitat permanent dels sistemes
actuals de LRC mentre duri el trànsit des de la situació actual a la situació proposada. Es
farà indicació expressa de les necessitats i limitacions que aquesta implantació presenti.
Aquest pla d'implantació ha d'explicitar com es prestarà el servei durant aquesta fase i si
es contempla algun acord compartit entre operadors.
Al seu torn el licitador presentarà una planificació del pla d'implantació en el qual
s'inclouran almenys:
• Les tasques més rellevants necessàries per a la implantació de la solució
proposada.
• Estimació de la durada de cadascuna de les tasques.
• Temps total d'execució del projecte.
• Pla de migració de serveis
• Solucions i mecanismes d’emergències i contingències.
• Descripció dels protocols i mitjans, per atendre peticions
d’emergència

8.1.4. PLA DE MIGRACIÓ
- Els licitadors hauran d'incloure:
-

Pel què fa a el impacte en els actuals serveis, i quan hi hagi canvi
d'operador, els licitadors hauran d'especificar en les seves propostes el
procediment de portabilitat numèrica, que haurà de coincidir amb el canvi
de xarxa a fi de minimitzar el temps d’indisponiblitat.

-

El calendari del pla de migració haurà d'incloure l'execució de les activitats
necessàries fora de l'horari d'activitat habitual de cada seu.

-

El pla de migració inclourà un procediment amb el detall de les activitats a
realitzar, els requeriments estimats per part del responsable de l'edifici
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corresponent, l'equip de treball que intervindrà, el temps previst per a la
finalització dels treballs i el temps previst d’indisponiblitat.

8.1.5. PLA D’EXPLOTACIÓ: GESTIÓ, OPERACIÓ I MANTENIMENT
-

Descripció detallada del Pla d’Explotació.

-

Manteniment dels serveis contractats. Manteniment Preventiu i correctiu.

-

Les ofertes hauran d'incloure un Pla d’Explotació que tingui en compte la Gestió,
Operació i Manteniment, on es defineixin les activitats i responsabilitats
encaminades a assegurar el correcte i continu funcionament del servei. Aquest pla
ha d'incloure almenys els següents aspectes:
• Supervisió de tots els serveis.
• Manteniment preventiu
• Manteniment correctiu
• Procediments de gestió d'incidències

Descripció de la plataforma de gestió de l’operador per facilitar els serveis d’explotació:
descripció de funcionalitats, tecnologia i formats exemples.
Informes de tràfic, rendiment i de SLA’s.
8.1.6. PLA DE QUALITAT
El licitador haurà d'indicar el seu compromís de qualitat per a tots els serveis relacionats
amb aquest plec, i la metodologia per garantir el compliment dels compromisos
Com s'ha explicat, la finalitat de LRC és oferir el millor servei final als usuaris. No obstant
això el Pla de Qualitat ha de definir els paràmetres dels serveis subjacents, de veu fixa,
mòbil, etc ... de manera que l'anàlisi del seu compliment es realitzi sobre ells i de forma,
també, que la seva consecució garanteixi la qualitat en el servei final percebuda pels
usuaris.
8.1.7. PLA D’EMERGENCIA
Contindrà la descripció dels plans d'actuació que s'han de seguir en el cas que es
produeixi un desastre o incidència greu en els serveis oferts.
Aquest pla haurà d'incloure els següents aspectes:
• Pla de manteniment operatiu de línies d'emergència i equipaments, detallant els
números de les línies i extensions d'emergència del sistema.
• Tipificació dels diferents grups d'incidències que puguin sorgir al llarg de la prestació
del servei.
• Metodologia d'actuació en cas d'avaria.
• Telèfons de contacte per a la tramitació, seguiment i resolució de la incidència.
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8.1.8. PLA DE SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ
Es lliurarà un pla de seguretat i confidencialitat de la informació.
La naturalesa especialment confidencial de tota la informació generada en LRC fa
necessari un pla de seguretat de la informació. La importància dels serveis per a les
activitats quotidianes dels centres fa present la necessitat de vetllar no només per la pròpia
funcionalitat de la xarxa evitant i resolent, si s’escau, les incidències que puguin afectar-la,
sinó de la informació que es generi durant la gestió dels serveis.
L'operador ha de complir en tot moment la legislació vigent en matèria de Protecció de
Dades de caràcter personal.
8.1.10. MILLORES AL SERVEI
El licitador proposarà les millores que puguin ser d'interès per LRC, de conformitat amb
l’establert al quadre de característiques específic.

8.1.11. FACTURACIÓ
Els licitadors indicaran en les seves propostes el format, continguts, nivell de detall, eines
de processament, data de presentació factura, i altres.
9.

ADJUDICACIÓ

L’adjudicació s’efectuarà per l’únic lot de que hi consta la present licitació.

10.

FACTURACIÓ I PAGAMENT

L’abonament del preu del subministrament de cada comanda precisa de la presentació de
la factura corresponent en les dependències de l’òrgan contractant:
LRC de Referència de Catalunya, S.A., Carrer Selva, nº 10 Edifici Inblau A, Parc de
Negocis Mas Blau, 08810 – El Prat de Llobregat, Barcelona.
La forma de pagament serà les habituals per l’òrgan contractant. (30 dies data factura).
Les particularitats en termes de facturació es recullen en aquest Plec.

11.

PROTECCIÓ DE DADES

La contractista està obligada expressament al compliment de l'establert en la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial
decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal i altra legislació concordant amb respecte LRC, així com a les
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exigències recollides en la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, a les incloses en
la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets
i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica i a les relacionades en la Llei
33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública.
12.

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Veure el detall a l’annex IV.

Annex IV - Resum Pressupost Base de
licitació

Concepte

Cost total
(€/mes)

Cost total
(€/any)

Cost total
contracte (3
anys)

Bossa
dispositiu
s

276,61 €

3.319,32 €

9.957,96 €

7.825,00 €

93.900,00 €

281.700,00 €

Cost total serveis mòbils sense IVA

444,50 €

5.334,00 €

16.002,00 €

Costos fixos mòbils sense IVA

442,00 €

5.304,00 €

15.912,00 €

2,50 €

30,00 €

90,00 €

8.546,11 €

102.553,32 €

307.659,96 €

14.764,00 €

10.340,79 €

124.089,52 €

372.268,55 €

17.864,44 €

Cost total serveis de veu fixa sense IVA
Cost total serveis d'accés a Internet sense
IVA

Costos variables mòbils sense IVA
COST TOTAL SENSE IVA
COST TOTAL AMB IVA

-

Ernesto León

Carlos Trapote

Director Sistemes d’Informació

Tècnic de Sistemes
d’Informació

14.764,00 €
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ANNEX I. DIMENSIONAMENT DELS SERVEIS STB DE VEU FIXA
Serveis
Accés Primari (30 canals)
DDI
DDI associats a serveis de
contingència
Línia analògica

Unitats
2
25
2
8
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ANNEX II. DIMENSIONAMENT DELS SERVEIS SDSI/ENLLAÇ/XARXA INTEL.LIGENT
DE VEU FIXA PER CENTRE

Centre

XDSI PRIMARI

Mas Blau (El Prat de
Llobregat - Barcelona)

1

Cepid (Reus - Tarragona)

1

Centre

Línies XDSI

Mataro (Barcelona)

1

Sant Celoni (Barcelona)

1

Página 41 de 44
IMP-SC-006

ANNEX III. DIMENSIONAMENT DELS SERVEIS DE COMUNICACIONS DE DADES
PER CENTRE
Internet Centralizat
Accés a Internet centralitzat
Centre
MAS BLAU
MAS BLAU (BACKUP)
HOSPITAL DEL MAR
HOSPITAL DEL MAR
(BACKUP)
SANT CELONI
SANT CELONI (BACKUP)
CEPID
CEPID (BACKUP)
URGENCIAS HOSPITAL DE
REUS
URGENCIAS HOSPITAL DE
REUS (BACKUP)
MORA D’EBRE
MORA D’EBRE (BACKUP)
REFERENCE
REFERENCE (BACKUP)
VILADECAVALLS
VILADECAVALLS (BACKUP)
FUNDACIO PASQUAL
MARAGALL
FUNDACIO PASQUAL
MARAGALL (BACKUP)
TIBIDABO (cotxeres)
TIBIDABO (cotxeres) BACKUP
HOSPITAL CALELLA
HOSPITAL CALELLA
(BACKUP)
BLANES
BLANES (BACKUP)
BADALONA
BADALONA (BACKUP)
MATARO
MATARO (BACKUP)
CALAHORRA
CALAHORRA (BACKUP)

Tecnologia
d'accés

Accés

Cabal

FTTH
4G
FTTH

300 Mb
100 Mb

300 Mb
100 Mb

4G

-

-

FTTH
4G
FTTH
4G

100 Mb
300 Mb
-

100 Mb
300 Mb
-

FTTH

100 Mb

100 Mb

4G

-

-

FTTH
4G
FTTH
4G
FTTH
4G

100 Mb
100 Mb
100 Mb
-

100 Mb
100 Mb
100 Mb
-

FTTH

100 Mb

100 Mb

4G

-

-

FTTH
4G
FTTH

100 Mb
100 Mb

100 Mb
100 Mb

4G

-

-

FTTH
4G
FTTH
4G
FTTH
4G
FTTH
4G

100 Mb
100 Mb
100 Mb
100 Mb
-

100 Mb
100 Mb
100 Mb
100 Mb
-
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ANNEX IV. DETALL I RESUM DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Veure fitxer Excel Annex IV que es pot descarregar des de la plataforma Vortal al perfil del
contractant. Hi figura els preus unitaris màxims base de licitació.
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ANNEX V. PROPOSTA ECONÒMICA
Veure fitxer Excel Annex V que es pot descarregar des de la plataforma Vortal al perfil del
contractant. Cal omplir-la i adjuntar-la al sobre C, i l’import total sense IVA resultant de la
oferta s’haurà d’afegir al formulari de resposta de la plataforma Vortal en el moment de
presentar la oferta.
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