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1.

ANTECEDENTS

TERSA i les seves empreses actualment disposen d’un contracte pels serveis de
telecomunicacions que va ser adjudicat l’any 2015 i estarà vigent fins al proper mes de
març del 2019. Per tant, donada la necessitat de continuar utilitzant els serveis de
telecomunicació, l’objectiu principal de l’actual licitació és renovar-ne la contractació al
mateix temps que s’introdueixen les millores derivades de l’evolució tecnològica que ha
experimentat el sector, així com la previsió pels propers anys del desenvolupament de
les companyies i de les seves necessitats de serveis.
Així, doncs, els objectius que TERSA ha fixat per aquesta licitació són actualitzar les
infraestructures, millorar els nivells de servei i disposar de capacitat i flexibilitat pel
creixement tant en noves activitats com en la introducció de nous serveis.
2.

OBJECTE

L’objecte d’aquest contracte es la contractació dels serveis de telecomunicació a la
finalització de l’actual contracte vigent i aconseguir també els següents objectius:

3.

•

Facilitar el creixement i modernització dels sistemes i plataformes TIC de
TERSA, així com la incorporació de noves unitats de negoci, donar suport al
creixement d’activitats i preveure la futura ampliació de nous serveis en el
marc de vigència del nou contracte

•

Incrementar les prestacions dels serveis: ampliació de cabals, velocitat de
transmissió i capacitat de descàrrega de les línies de veu i dades

•

Augmentar la fiabilitat del servei en general: millora de la disponibilitat
(percentatge de temps que el servei està operatiu); minimitzar el número i
l’afectació de les incidències; millorar el control i la seguretat

•

Predictibilitat dels costos: obtenir tarifes fixes mensuals i minimitzar els costos
variables

•

Aconseguir millores en els procediments administratius dels subministradors
per facilitar el seguiment i el control de les despeses del contracte

DESCRIPCIÓ I ABAST DEL SERVEI

El concurs planteja dividir la contractació dels serveis en 3 lots:
1. LOT 1: Servei de Xarxa de Transmissió de Dades i Accés Corporatiu a Internet per
les seus de Sant Adrià i Gavà
2. LOT 2: Servei de Xarxa de Transmissió de Dades i Accés a Internet de les
Deixalleries i Punts Verds
3. LOT 3: Servei de Veu Fixa Corporativa i Serveis de Veu i Dades Mòbils
3.1. LOT 1: Servei de Xarxa de Transmissió de Dades i Accés Corporatiu a
Internet per les seus de Sant Adrià i Gavà
TERSA planteja amb aquest lot renovar els serveis de la xarxa de transmissió de dades
i de l’accés internet corporatiu amb la finalitat d’assolir els següents objectius
específics:

CTTE403 Servei de telecomunicacions Tersa, Semesa i Siresa

pàgina. 4 / 43

•

Ampliar la capacitat de les actuals xarxes d’accés per garantir el creixement
de demanda d’ampla de banda, preveure la introducció de nous serveis i la
progressiva externalització dels serveis informàtics cap a plataformes cloud

•

Fiabilitzar el servei per obtenir un nivell de disponibilitat per sobre del 99,95%

•

Ús de mecanismes de qualitat de servei QoS amb 4 classes de servei CoS

•

Ampliar la capacitat i la fiabilitat del servei d’Accés a Internet Corporatiu

•

Centralitzar l’Accés a Internet per millorar-ne el control i l’eficiència.
3.1.1. Situació de partida

La taula següent descriu el servei actual:
Seu
Sant
Adrià

Gavà

Accés

Ubicació
Servei actual
Av Eduard
MacroLAN
Maristany, 44
08930 Sant Adrià
Accés Internet
del Besòs
Ctra. Camí Antic
de Barcelona a
València B210
MacroLAN
Km 1
08850 Gavà
DIBA agregat
Internet cloud
+ redes
límpias

Accés

Cabals
50 Mbit/s
plata

Fibra
òptica 100
Mbit/s
10 Mbit/s

Back-up
3G/LTE
No

Fibra
50 Mbit/s
òptica 100
plata
Mbit/s

3G/LTE

n/a

Propi del
servei

50 Mbit/s

3.1.2. Requeriments generals
Els requeriments generals del serveu a prestar són els següents:
1. Incrementar el cabal de l’accés de la seu de Sant Adrià, passant de 100 Mbit/s
a 1 Gbit/s
2. Augmentant la fiabilitat del servei: alta disponibilitat dels accessos mitjançant
redundància de les línies i dels equips de transmissió
3. Introduir mecanismes de qualitat de servei QoS amb un mínim de 4 classes de
servei CoS
4. Centralitzar l’accés a Internet, augmentar-ne el cabal a 100 Mbit/s, així com
preveure futures ampliacions, i finalment redundar l’accés i els equips de
transmissió per millorar-ne la fiabilitat
Amb aquestes millores, la nova situació del servei passarà a ser la següent:
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Seu
Ubicació

Sant Adrià
Av Eduard Maristany, 44
08930 Sant Adrià del Besòs

Accés principal Fibra òptica 1 Gbit/s

Gavà
Ctra. Camí Antic de Barcelona a
València B-210 Km 1
08850 Gavà
Fibra òptica 100 Mbit/s

Accés back-up

Fibra òptica / Radio Enllaç digital
100 Mbit/s

Fibra òptica / Radio Enllaç digital
100 Mbit/s

Cabal VPN

100 Mbit/s
Garantia 100% full dúplex; 4 CoS

100 Mbit/s
Garantia 100% full dúplex; 4 CoS

Cabal Internet

100 Mbit/s
Garantia 100% full duplex

No

En l’Annex 1 s’indiquen les adreces i ubicació de les dues seus. A l’Annex 2 es pot
consultar el plànol de planta de la seu principal de Sant Adrià indicant el traçat actual
de l’escomesa i els conductes interiors de la factoria del cable de fibra òptica.
3.1.3. Requeriments de la Xarxa Privada Virtual de
Transmissió de Dades
Els requeriments específics de la Xarxa Privada Virtual de Transmissió de Dades són els
indicats a continuació:
1. Constituir una xarxa privada virtual de transmissió de dades (VPN: virtual private
network) amb la topologia descrita en el quadre de l’apartat anterior i basada
en tecnologia de transport IP sobre MPLS (Multiprotocol Label Switching). La
seva funció és proporcionar un servei de transport de dades entre les seus de la
planta de Sant Adrià i la de Gavà, així com en d’altres que fos necessari
incorporar durant la vigència del contracte.
2. La connexió principal de les seus serà mitjançant fibra òptica amb un accés
secundari de back-up que podrà estar constituït sobre fibra òptica o radio enllaç
digital. En cas d’utilitzar fibra òptica, el recorregut exterior de la fibra així com
el punt d’accés a la seu serà totalment diferenciat de l’accés principal.
3. Introduir mecanismes de qualitat de servei QoS (Quality of Service) amb suport
d’un mínim de 4 Classes de Servei (CoS: Class of Service): 3 de dades i 1 de
veu temps real (v-rt)
4. El licitador haurà d’oferir un servei de protecció dels cabals mitjançant un clúster
de routers amb configuració HSRP (Hot Standby Router Protocol), VRRP (Virtual
Router Redundancy Protocol) o equivalent, de manera que eviti un únic punt de
fallida de la xarxa i garanteixin uns nivells de disponibilitat mínima del
99,95% (definició de disponibilitat del servei: percentatge de temps mensual
en que el servei està plenament operatiu i disponible per a que els usuaris de
TERSA puguin operar normalment).
5. El licitador haurà d’indicar en la seva oferta la configuració de routers, equips de
commutació i protocols que instal·larà i configurarà per atendre els requeriments
sol·licitats.
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3.1.4. Requeriments de l’accés Internet
1. Ha de proporcionar un mínim de 32 adreces IP públiques, les quals TERSA
destinarà lliurement als seus serveis públics i a l’accés dels dispositius client
connectats a la seva xarxa corporativa (via NAPT/PAT)
2. La solució ha de permetre l’encaminament de trànsit IPv4 entre la xarxa de
TERSA i Internet. En cas que TERSA requereixi, durant la vigència del contracte,
l’encaminament de trànsit IPv6, l’adjudicatari del servei haurà de realitzar les
modificacions oportunes, sense cap cost per TERSA, per permetre aquesta
funcionalitat a la solució implantada
3. L’equipament que instal·li l’adjudicatari ha d’estar correctament dimensionat
perquè suporti els cabals sol·licitats
4. L’accés a Internet ha de ser directe, sense cap sistema caché, proxy o similar
interposat
5. El licitador oferirà un servei de protecció dels cabals mitjançant un clúster de
routers amb configuració HSRP, VRRP o equivalent, de manera que eviti un únic
punt de fallida i garanteixin un nivell de disponibilitat superior al 99,95%
6. El licitador haurà d’indicar en la seva oferta la configuració de routers, equips de
commutació i protocols que instal·larà i configurarà per atendre els requeriments
sol·licitats.
3.1.5. Altres condicions del servei
Altres requeriments que el licitador haurà de tenir en compte són:
•

La connexió dels dispositius de l'adjudicatari a la xarxa d’àrea local (LAN) de
TERSA es realitzarà amb una interfície Giga Ethernet IEEE 1000BaseT

•

L’adjudicatari haurà de mantenir l’actual pla d'adreçament IP de TERSA

•

L’adjudicatari haurà d’assumir totes les tasques d’administració,
monitorització, operació i manteniment de tots els circuits i enllaços
establerts així com dels equips terminals (routers, switch, etc.) que siguin
propietat de l’adjudicatari i formin part de l’estructura del servei

•

L’adjudicatari haurà de facilitar a TERSA accés a una plataforma de
monitorització i supervisió de la xarxa i dels seus components amb indicació
en temps real dels paràmetres de servei: activitat, volum de tràfic, avaries,
congestió dels enllaços, evolució històrica dels indicadors, etc.

•

El licitador facilitarà una definició detallada dels mecanismes de protecció de
la xarxa des d’un punt de vista de garantir el nivell de disponibilitat del servei

•

El licitador aportarà el llistat complert dels indicadors de qualitat de servei
compromesos: retard, jitter, pèrdua de trames/paquets, latència, etc.

L’oferta del licitador també haurà de facilitar, a més de l’anterior, la següent informació
per cada seu:
•

Línia d'accés principal i línia d’accés secundària/back-up: capacitat dels
accessos i tecnologia proposada

•

Plànol amb el traçat de les línies d’accés principal i back-up, tant dins de les
instal·lacions de TERSA com en el recorregut exterior fins als nodes principals
de l’operador

•

Cabal garantit als accessos (principal + back-up) de cadascuna de les seus
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•

Detall dels equips de comunicacions instal·lat a cada seu: CPE (Customer
Premise Equipment), commutadors, etc.

•

Mecanismes de Qualitat de Servei (QoS) i Classes de Servei (CoS)
implementades i les seves característiques

•

Dispositius i protocols de commutació entre l’accés principal i el de back -up per
garantir la disponibilitat del servei

•

Nivell de disponibilitat compromès pels serveis VPN i d’accés a Internet

•

Temps de commutació entre un circuit i el de back-up en cas de fallida en la
xarxa o en els elements de commutació

•

Cabals garantits per cada servei (VPN, Internet) en mode de funcionament
normal i en modus back-up

•

Característiques del manteniment contractat pel licitador dels equips i dels
circuits d’accés: temps d’intervenció, temps de diagnòstic i temps de resolució

•

Els requeriments dels equipaments de l’operador en quant a espai per allotjarlos, consums elèctrics i condicions d’instal·lació (ventilació, condicionaments
elèctric i tèrmic, etc.)

Específicament pel servei d’accés a Internet, l’oferta del licitador també haurà d’indicar
la següent informació:
•

Garantia de cabal sobre l’enllaç principal i el de back-up

•

Esquema de connectivitat de l’AS del licitador amb d’altres proveïdors de
trànsit internet tant a nivell nacional com internacional: indicar nodes
d’intercanvi i cabals en cadascun d’ells

•

Latència: indicadors reals de latència mesurats per l’operador amb diversos
serveis i per diverses ubicacions geogràfiques: nacional, Europa, USA i resta
del món

3.2. LOT 2: Servei de Xarxa de Transmissió de Dades i Accés a Internet de
les Deixalleries i Punts Verds
TERSA planteja amb aquesta licitació evolucionar els serveis de connectivitat i
transmissió de dades de les Deixalleries i Punts Verds adoptant serveis de tipus
professional amb la finalitat d’assolir els següents objectius específics:
•

Constitució d’una Xarxa Privada Virtual (VPN) de transmissió de dades per als
serveis de connectivitat i accés a Internet a les Deixalleries i Punts Verds

•

Dotar de capacitat i cabal suficient per a la transmissió de vídeo d’alta qualitat
(HD)

•

Potenciar l’ús de tecnologies que millorin la capacitat de transmissió i dotin
d’amples de banda simètrics: FTTH (fiber to the home) i dades mòbils 4G
(previsió d’evolució a 5G a mida que els operadors ofereixin aquest servei)

•

Predictibilitat de costos: disposar de tarifes planes en els serveis de dades mòbils
sense limitacions de descàrrega
3.2.1. Situació de partida

La taula següent conté la descripció del servei actual:
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Seu

Número
de seus

Pèrgola Fotovoltaica
Fòrum

Ubicació
Av Eduard Maristany, 44
08930 Sant Adrià del
Besòs
Plaça del Fòrum, 1
08019 Barcelona

Deixalleries

Adreces en l’Annex 3

9

Punts Verds de Zona

Adreces en l’Annex 3

7

Punts Vers de Barri

Adreces en l’Annex 3

23

Adreces en l’Annex 3
n/a
TOTAL

5
19
65

Sant Adrià

Mini Deixalleries
Deixalleries Mòbils

Número
de línies

Tipus d’accés

1

ADSL

2

1

ADSL

1

ADSL
Mòbil 4G
ADSL
Mòbil 4G
ADSL
Servei Rural
Mòbil 4G
Mòbil veu+dades
Mòbil veu+dades

8
5
7
2
12
4
17
5
19
82

Algunes Deixalleries i Punts Verds disposen de més d’una línia, normalment combinant
ADSL i dades mòbils 4G, tret del Punt Verd de Barri de les Corts que disposa de 2 línies
ADSL.
Les Mini Deixalleries i les Deixalleries Mòbils només utilitzen una línia mòbil amb serveis
de veu i dades.
El Servei Rural de Telefònica s’utilitza en quatre Punts Verds de Barri on no hi ha
cobertura ADSL ni 4G.
3.2.2. Requeriments del servei
Els requeriments plantejats per aquest servei són els següents:
1. Implementar un servei de Xarxa Privada Virtual (VPN) de transmissió de dades
que proporcioni connectivitat a Internet a totes les Deixalleries i Punts Verds
indicats en la taula anterior
2. És requisit que totes les Deixalleries i Punts Verds de Barri i de Zona disposin
d’una adreça IP pública fixa
3. Connectivitat seu Sant Adrià, Pèrgola Fotovoltaica Fòrum i Deixalleries:
a. S’utilitzaran preferentment accessos de fibra òptica FTTH (fiber to the
home) en totes aquelles seus on el licitador disposi de cobertura; el cabal
mínim serà de 50 Mbit/s simètrics (upstream + downstream)
b. En les seus on el licitador no disposi de cobertura FTTH, haurà d’oferir
ADSL màxima velocitat, allà on tingui cobertura, i dades mòbils 4G en la
resta de seus
c. EL número total de línies a subministrar és de dotze (12): 9 Deixalleries
+ 2 línies a la planta de Sant Adrià + 1 línia a Pèrgola Fòrum
d. Tots els equips d’encaminament de dades (routers) hauran de disposar
de connectivitat WiFi
4. Connectivitat Punts Verds de Zona i Punts Verds de Barri:
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a. S’utilitzaran preferentment accessos de fibra òptica FTTH en totes
aquelles seus on el licitador disposi de cobertura; el cabal mínim serà de
50 Mbit/s simètrics (upstream + downstream)
b. En les seus on el licitador no disposi de cobertura FTTH, haurà d’oferir
connectivitat mitjançant dades mòbils 4G
c. En aquelles seus en que el licitador no pugui donar connectivitat per cap
dels mitjans anteriors, caldrà que proposi una solució alternativa que
garanteixi un cabal mínim de 10 Mbit/s simètrics; la latència en cap cas
podrà ser superior als 500 ms
d. Totes les seus amb connectivitat mòbil 4G hauran de disposar d’una tarifa
plana de dades de capacitat il·limitada: sense límit de dades (upstream
+ downstream) i hauran de mantenir la màxima velocitat de descàrrega
durant tot el període de facturació
e. En total de línies a subministrar és de trenta-una (31): una per a
cadascun dels Punts Verds de Barri i de Zona, tret del Punt Verd de Barri
de les Corts que en necessita dues
f.

Tots els equips d’encaminament de dades (routers) hauran de disposar
de connectivitat WiFi

5. Connectivitat Deixalleries Mòbils i Mini Deixalleries: servei de veu i dades mòbils
amb les següents característiques:
a. Tarifa plana de veu a fixes i mòbils nacionals (mínim 500 minuts/mes)
b. Tarifa plana de dades (mínim 3 GB/mes)
c. Terminal tipus Smartphone amb les següents característiques: sistema
operatiu Android 7.0 o més actual; pantalla LCD 5,2” o millor; RAM 3 GB;
16 GB memòria interna; bateria 3.000 mAh o millor
d. S’haurà de fer la portabilitat de la numeració mòbil actual
e. El total de línies a subministrar és de vint-i-quatre (24): 5 per a Mini
Deixalleries i 19 per a Deixalleries mòbils
f.

Les condicions de manteniment aplicables als terminals mòbils seran les
següents: subministrament de la totalitat de terminals nous a l’inici del
contracte; renovació automàtica de la totalitat de terminals cada 24
mesos; servei de reparació i manteniment dels terminals incloent la
recollida a la Seu de TERSA a Sant Adrià, transport al servei tècnic per a
la reparació i entrega del terminal reparat a la seu de TERSA

6. Servei de telefonia Deixalleries, Punts Verds de Zona i Punts Vers de Barri:
actualment, totes les línies ADSL i de Servei Rural disposen d’un servei de
telefonia fixa, en el nou escenari, TERSA valorarà aquelles ofertes en les quals
el licitador ofereixi un servei de veu fixa tant sobre les noves línies FTTH com
sobre les ADSL
7. L’administració, monitorització i manteniment de tots els circuits i enllaços
establerts així com dels equips terminals (routers, switchos, etc.) propietat de
l’adjudicatari
8. Facilitar a TERSA l’accés a una plataforma de monitorització i supervisió de la
xarxa i dels seus components amb indicació en temps real dels paràmetres de
servei: activitat, volum de tràfic, avaries, congestió dels enllaços, evolució
històrica dels indicadors, etc.
La taula següent recull un resum del número i tipologia de seus així com del tipus i
nombre de línies que s’han de subministrar:
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Seu

Número
de seus

Ubicació

Tipus d’accés

Número
de línies

Sant Adrià

Av Eduard Maristany, 44
08930 Sant Adrià del
Besòs

1

FTTH (opció
ADSL o 4G)

2

Pèrgola Fotovoltaica
Fòrum

Plaça del Fòrum, 1
08019 Barcelona

1

FTTH (opció
ADSL o 4G)

1

Deixalleries

Adreces en l’Annex 3

9

FTTH (opció
ADSL o 4G)

9

Punts Verds de Zona

Adreces en l’Annex 3

7

FTTH (opció 4G)

7

Punts Vers de Barri

Adreces en l’Annex 3

23

FTTH (opció 4G)

24

Mini Deixalleries

Adreces en l’Annex 3

5

Mòbil veu+dades

5

Deixalleries Mòbils

n/a

19

Mòbil veu+dades

19

TOTAL

65

67

3.2.3. Altres condicions del servei
La connexió dels dispositius de l'adjudicatari a la xarxa d’àrea local (LAN) de TERSA es
realitzarà amb una interfície Fast Ethernet IEEE 100BaseT.
Totes les despeses d’instal·lació aniran a càrrec de l’adjudicatari: escomeses, permisos,
cablatges, fuetons, etc.
El licitador haurà de proporcionar la següent informació per cada tipus de tecnologia
utilitzada:
• Tecnologia utilitzada per connectar les seus: FTTH, ADSL, 4G, altres
•

Ampla de banda disponible en ambdós sentits de la transmissió (upstream /
downstream)

•

Latència de l’enllaç

•

Equipament que
característiques

•

Solució de telefonia fixa que implementarà, si fos el cas

•

Els requeriments dels equipaments de l’operador en quant a espai per allotjarlos, consums elèctrics i condicions d’instal·lació (ventilació, condicionaments
elèctric i tèrmic, etc.)

instal·larà,

indicant

descripció

tècnica

i

principals

El licitador haurà de proporcionar la següent informació relativa a l’accés a Internet:
•

Garantia de cabal per cada tecnologia de connexió

•

Esquema de connectivitat de l’AS del licitador amb d’altres proveïdors de trànsit
internet tant a nivell nacional com internacional: indicar nodes d’intercanvi i
cabals en cadascun d’ells

•

Latència: indicadors reals de latència mesurats per l’operador amb diversos
serveis i per diverses ubicacions geogràfiques: nacional, Europa, USA i resta del
món
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3.2.4. Requeriments de qualitat de servei
Els requeriments que apliquen pel que fa a la qualitat del servei són els següents:
•

Nivell de disponibilitat garantida en funció de la tecnologia de connexió utilitzada
(disponibilitat = percentatge de temps mensual en que el servei està plenament
operatiu i disponible per a que els usuaris de TERSA puguin operar normalment)

•

El nivell de disponibilitat global del servei garantida, en tot cas, no serà inferior
al 95,00%

•

El licitadort haurà d’aporar el llistat complert dels paràmetres que mesuren els
nivells de qualitat de servei compromesos: latència, retard, jitter, pèrdua de
trames/paquets, etc.
3.2.5. Compromís de millora de cobertura i actualització
tecnològica

L’oferta dels licitadors ha de manifestar el seu compromís explícit de millorar la cobertura de
les seus durant tota la durada del contracte:
•

Millora cobertura FTTH: el licitador haurà de presentar un compromís de revisió
continuada durant tota la durada del contracte de la cobertura FTTH per tal de verificar
si nous desplegaments permeten migrar a aquesta tecnologia totes aquelles
Deixalleries i Punts Verds que a l’inici del contracte utilitzin la xarxa de dades mòbil 4G
o l’ADSL

•

Evolució a tecnologia 5G: el licitador oferirà el seu compromís de migració a la
tecnologia 5G, tan aviat com aquesta estigui disponible i per aquelles seus que entrin
dins de les zones de cobertura dels nous desplegaments, de totes les Deixalleries i
Punts Verds de Barri o de Zona que a l’inici del contracte es connectin a la xarxa mòbil
4G o amb ADSL i que no hagin estat prèviament migrades a la xarxa FTTH

3.3. LOT 3: Servei de Veu Fixa Corporativa i Serveis de Veu i Dades Mòbils
La licitació dels serveis de Veu Fixa Corporativa es fa conjuntament amb la dels serveis
de Veu i Dades Mòbils per aprofitar les sinèrgies existents entre ambdós serveis :
•

constitució d’una xarxa privada virtual entre les extensions de telefonia fixa i les
línies de de telefonia mòbil

•

mantenir l’actual pla de numeració integrat fix-mòbil

•

capacitat de desviament de trucades, transferència, grups de salt i de captura
integrant numeració fixa i mòbil

•

no tenir cost en les trucades entre fix i mòbils corporatius

•

millorar la convergència fix-mòbil que facilita assignar a cada usuari el dispositiu
més adequat en funció del seu perfil de treball.
3.3.1. Objectius del Lot 3

TERSA planteja amb aquesta licitació evolucionar els serveis de Veu Fixa Corporativa i
els de Veu i Dades Mòbils amb la finalitat d’assolir els següents objectius específics:
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Servei de Veu Fixa Corporativa:
•

Substitució de l’actual centraleta digital per un servei de telefonia IP, en
modalitat de centraleta virtual compartida que faciliti la incorporació de
noves unitats de negoci i la introducció de nous serveis

•

Reduir els temps d’operació: altes, baixes, canvis

•

Millora dels procediments de manteniment i resolució d’incidències

Serveis de Veu i Dades Mòbils:
•

Simplificar i millorar la gama de terminals amb millors prestacions tècniques

•

Simplificar els procediments d’administració de terminals i de línies reduint la
dedicació exigida al personal de TERSA

•

Millorar el control i la predictibilitat de costos: tarifes planes de veu i dades,
factures ajustades als criteris definits en el plec de prescripcions tècniques

•

Incorporar els serveis de dades mòbils M2M (Machine to Machine) que TERSA
utilitza en la seva plataforma de supervisió de les instal·lacions fotovoltaiques

•

Reducció general de costos
3.3.2. Situació de partida

Servei de Veu Fixa Corporativa:
La taula següent conté la descripció del servei actual de Veu Fixa Corporativa:
Seu
Ubicació

Sant Adrià
Av Eduard Maristany, 44
08930 Sant Adrià del
Besòs
80 extensions ToIP

Plataforma
centraleta IP:

Gavà
Ctra. Camí Antic de
Barcelona a València B210 Km 1
08850 Gavà
9 extensions ToIP

SIP Trunk veu fixa: 10
canals sobre enllaç fibra
òptica 2 Mbit/s
Connexió xarxa telefonia
mòbil: 1 PRA sobre fibra
òptica 2 Mbit/s

Línies telefonia
bàsica analògica
Numeració 90X

Notes

3 línies

Bloc de
100 DDI
Pla de
numeració
integrat
fix-mòbil
Ascensors
i alarmes

1 número 900

La plataforma actual de centraleta IP és un equipament Unify Open Scape Business
2015 que està instal·lat en els servidors VMWare de TERSA.
Els terminals són els models UNIFY Desk Phone IP35G HFA Negre; hi ha 3 terminals
d’operadora model UNIFY Openstage 60 HFA V3.
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Hi ha configurada una VPN amb un pla de numeració integrat fix-mòbil que caldrà
conservar, la gestió de la qual anirà a càrrec del nou adjudicatari del servei.
Es disposa d’un servei d’un bloc de 100 DDI.
Hi ha un servei 90X actiu sobre una extensió de la centraleta.
Serveis de Veu i Dades Mòbils:
La taula següent conté la descripció de les volumetries del servei actual de Veu i Dades
Mòbils:

Línies
mòbils

Terminals

Serveis
Veu
Veu + dades
només dades
Línies amb servei MDM
SIM M2M
Gama alta
Gama mitjana
Gama baixa
Tablet
Router 4G
Router MiFi

Quantitat
14
72
8
50
82
9
55
14
8
2
1

3.3.3. Requeriments del Serveis de Veu Fixa Corporativa
3.3.3.1. Requeriments generals
Els requeriments generals dels serveis de Veu Fixa Corporativa licitats en aquest lot
són els enumerats a continuació:
•

Servei de centraleta virtual compartida en modus cloud

•

Servei d’accés corporatiu a la xarxa pública de telefonia fixa que permeti
l’establiment i la recepció de trucades telefòniques així com la conservació de
tota la numeració pública de que disposa actualment TERSA

•

Serveis de migració i portabilitat de la numeració, en cas de canvi d’operador, a
la nova infraestructura de centraleta virtual compartida

•

Equipament necessari per a integrar la nova infraestructura a dins de
l’arquitectura general de serveis i sistemes de TERSA

•

Serveis necessaris per a la integració global amb el servei de Telefonia Mòbil i
amb la Xarxa de Transmissió de Dades Corporativa

•

Servei d’accés a les xarxes mòbils des de la xarxa d’extensions fixes

•

Servei de formació en les eines d’administració i configuració de la nova
centraleta

•

Servei de línies de telefonia bàsica

•

Servei de numeració 90X
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3.3.3.2. Requeriments del servei de centraleta virtual compartida en modus cloud
Els requeriments del servei de centraleta virtual compartida són els següents:
1. Evolucionar l’actual plataforma de centraleta digital de telefonia IP (ToIP) cap a
un servei de centraleta virtual compartida en modus cloud
2. El licitador haurà de proporcionar els terminals que siguin adequats pel
funcionament i operativa d ela nova plataforma, tot i que s’acceptaran propostes
que plantegin reutilitzar els terminals actuals
3. El servei de centraleta virtual ha de facilitar que TERSA pugui ampliar el número
d’extensions, sol·licitar el trasllat dins de les seves i donar de baixa tant
extensions com funcionalitats i serveis segons evolucionin les seves necessitats
en el futur
4. El servei s’oferirà en modalitat de pagament per ús: serà variable en cada
període de facturació en funció del número i perfil dels llocs actius (bàsic,
operadora...) i de les funcionalitats que tinguin contractades (comunicacions
unificades, gravació...)
5. El preu del servei serà fix per cada extensió i ha d’incloure el tràfic de trucades
on net (a fixes i mòbils corporatius)
6. S’inclouran tarifes planes de tràfic de sortida off net a fixes i mòbils nacionals
Les funcionalitats requerides del servei de centraleta virtual compartida són les
indicades en la taula següent:
Component del
servei

Terminals i
perfils d’usuari

Tràfic de sortida
(no inclou mòbils
corporatius)

Serveis

Quantitat

Lloc avançat

5

Lloc bàsic

80

Recepcionista/operadora

5

Funcionalitat Comunicacions
Unificades

10

Trucades a mòbils off net (min/mes)

453

Trucades a fixes nacionals
(min/mes)

1.255

Resta de trucades (min/mes)

203

La definició i abast de cada concepte es detalla a continuació:
•

Lloc avançat: terminal multilínia (mínim 4), display color, PoE, 2 ports Ethernet
10/100/1000 BaseT amb switch intern, veu alta qualitat, mans lliures, mute,
connector per cascos

•

Lloc bàsic: terminal monolínia, display monocrom, PoE, 2 ports Ethernet 10/100
BaseT amb switch intern, veu alta qualitat, mans lliures, mute

•

Recepcionista/operadora: terminal multilínia (mínim 8), display color, PoE, 2
ports Ethernet 10/100/1000 BaseT amb switch intern, veu alta qualitat, mans
lliures, mute, mòdul extensió 32 botons addicionals per a transferències directes,
connector per cascos

•

Comunicacions Unificades: funcionalitat addicional que afegeix l’ús de
multidispositiu (telèfon fixe, mòbil, tablet, PC), missatgeria instantània,
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presència, àudio/vídeo conferència, webRTC, sala de reunions, eines de
col·laboració i compartició d’escriptori
•

Tràfic de sortida, s’indica l’estadística actual de tràfic off net (a mòbils i fixes
nacionals no corporatius) i a d’altres destinacions

Altres funcionalitats del servei que no es sol·liciten a l’inici del contracte però que es
podran demanar durant la seva vigència i que per tant el licitador ha d’indicar si les
ofereix, són les indicades a continuació:
•

Grup de Salt: número de capçalera que redistribueix les trucades entrats entre
un grup d’extensions seguint criteris d’assignació seqüencial, simultània o per
pesos

•

Grup de Captura: fa que una trucada entrant pugui ser capturada per qualsevol
telèfon associat al grup de captura

•

Operadora automàtica: despenjat automàtic de trucades distribuint-les entre
extensions en funció d’una lògica programable gestionada mitjançant una
aplicació IVR (Interactive Voice Response) que ha de suportar com a mínim els
idiomes català, castellà i anglès

•

Funcionalitats de Call Center: configuració cues de trucades i locucions i assignar
agents al grup de salt; possibilitat de definir usuaris Supervisors amb funcions
de gestió i monitorització de cues i d’estadístiques

•

Sales de multiconferència

•

Sales de multi videoconferència

•

Opció integració Microsoft Lync

•

Gravació de trucades: amb diferents tipus de gravació (total, sota demanada...)

•

Tarificador: informe trucades entrada/sortida, estadístiques, informes i gràfics,
etc.

Prestacions bàsiques que ha d’oferir el servei de centraleta virtual compartida:
•

Possibilitat de configurar diferents opcions de presentació del número en
trucades sortints (fix associat a l’extensió, mòbil, capçalera grup de salt, etc.)

•

Música en espera

•

Bústia de veu

•

Desviament selectiu de trucades

•

Locució de benvinguda

•

Configuració d’horaris i calendaris

•

Recuperació automàtica de trucades

•

Trucada multidispositiu

•

Conferència a tres

•

Agenda corporativa

•

Integració LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

El llistat anterior s’ha de considerar com el mínim que pot cobrir els serveis que TERSA
pot requerir en la durada del contracte, en conseqüència, el licitador presentarà un
detall exacte de les funcionalitats disponibles sobre els seu servei així com un quadre
de requeriments per a la contractació. També s’ha de comprometre a informar
puntualment de les novetats que vagi afegint o modificant al seu servei.
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3.3.3.3. Requeriments connectivitat xarxes públiques de telefonia fixa i telefonia mòbil
El licitador haurà de proposar una solució de connectivitat entre la seu de TERSA a Sant
Adrià i el node d’entrada a la seva xarxa. Haurà d’especificar la tecnologia emprada,
les característiques de les línies i xarxes de comunicacions que utilitzarà, així com els
protocols emprats i serveis d’assegurament de la disponibilitat del servei.
Els servei de centraleta virtual compartida haurà de proporcionar els següents serveis
de connectivitat:
1. Accés corporatiu a la xarxa pública de telefonia fixa que permeti l’establiment i
la recepció de trucades telefòniques amb qualsevol origen i destinació
2. Servei d’accés corporatiu a la xarxa de telefonia mòbil amb la finalitat de
constituir un Grup Tancat d’Usuaris (GTU) constituït pel conjunt de numeracions
fixes corporatives (extensions TERSA de la centraleta virtual compartida) i les
numeracions mòbils corporatives
3. EL GTU haurà de possibilitar l’ús d’un pla de numeració integrat fix-mòbil que
permeti utilitzar numeració curta per trucar tant a les extensions fixes com a les
mòbils, a la vegada que es conserva la numeració externa de cada extensió
3.3.3.4. Requeriments de qualitat de servei
El nivell de disponibilitat global del servei garantida (disponibilitat = percentatge de
temps mensual en que el servei està plenament operatiu i disponible per a que els
usuaris de TERSA puguin operar normalment) que, en tot cas, no serà inferior al
99,85%.
El licitador aportarà el llistat complert dels paràmetres que mesuren els nivells de
qualitat de servei compromesos referits a les troncals de connexió amb els equipaments
centrals/compartits del servei de centraleta virtual: latència, retard, jitter, pèrdua de
trames/paquets, etc.
3.3.3.5. Back-up del servei de centraleta virtual compartida
El licitador haurà d’oferir una solució de back-up en cas de caiguda del servei de
centraleta virtual compartida o de l’enllaç de connectivitat amb TERSA que consisteixi
en el desviament temporal de les trucades dirigides a les numeracions fixes cap a
numeracions mòbils predefinides amb aquesta finalitat.
El licitador inclourà en el pla d’operació i manteniment un pla de proves, coordinat amb
els responsables tècnics de TERSA, que verifiqui amb una periodicitat anual el
funcionament correcte d’aquests desviaments simulant la caiguda del servei de
centraleta virtual compartida.
3.3.3.6. Portabilitat de les numeracions fixes actuals
El licitador haurà de mantenir, i fer la portabilitat a la seva xarxa de telefonia pública
si fos el cas, dels números capçalera (TERSA 934 627 870; SEMESA 936 629 456 i 937
457 660; SIRESA 932 389 350) i de tots els DDI (Direct Dial-In) associats a les seus
centrals del grup així com de qualsevol altre numeració tingui en qualsevol altre seu
del grup
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El licitador haurà de comprometre a realitzar, en cas de canvi d’operador, la migració i
la portabilitat de tota la numeració pública fixa que disposa actualment TERSA, incloent
la numeració 90X.
En tant que sigui possible, es mantindrà el pla de numeració intern de TERSA (integrat
fixes i mòbils).
3.3.3.7. Integració de la nova infraestructura en la plataforma tècnica de TERSA
El licitador haurà de subministrar tot l’equipament necessari per a integrar la nova
infraestructura a dins de l’arquitectura general de serveis i sistemes de TERSA , tenint
en compte la ubicació en una seu remota de terminals telefònics a través de la Xarxa
de Transmissió de Dades Corporativa.
En la mesura que sigui possible, es faran servir els equipaments LAN (switch) de TERSA
per connectar els telèfons. Aquest equipament compleixen les normes IEEE 802.1 P/Q.
Així mateix, alguns dels switch ja estan equipats amb PoE (Power over Ethernet), però
en general, caldrà preveure que la majoria de terminals estaran connectats en
equipament que no disposa de POE. Pr aquest motiu, el licitador podrà optar per
proporcionar els seus propis switch o bé subministrar alimentadors externs pels
telèfons.
El licitador s’ha de comprometre a subministrar, inclòs en el preu d’alta del servei,
qualsevol component addicional que sigui necessari: fuetons, alimentadors dels
telèfons, connectors, suports, etc.
3.3.3.8. Farmaciola
Amb la finalitat de facilitar la substitució de terminals avariats o accelerar la posta en
marxa de nous llocs de treball, l’adjudicatari proporcionarà a TERSA a l’inici del
contracte el següent número de terminals (sense servei activat, només l’equip):
•

Lloc avançat: 1

•

Lloc bàsic: 8

•

Lloc recepcionista/operadora: 1

3.3.3.9. Reparació i substitució de terminals
El licitador haurà d’oferir un servei de manteniment dels terminals i d’altres dispositius
subministrats (switch LAN, alimentadors, etc.) en el marc del contracte que consistirà en
la recollida del terminal o dispositiu a la seu de TERSA a Sant Adrià i trasllat al fabricant,
reparació o substitució de l’equip i retorn i entrega a la seu de sant Adrià.
Es valorarà els terminis de reparació oferts per cada licitador.
3.3.3.10.

Formació

El licitador ha de oferir els següents paquets de formació dirigits al personal de TERSA:
1. Formació en les eines d’administració i configuració de la nova centraleta virtual
dirigida al personal tècnic de TERSA; estarà estructurada, com a mínim, en dues
sessions presencials a la seu de TERSA
2. Formació bàsica de funcionament del servei, terminals i facilitats instal·lades
dirigida al personal de TERSA que seran usuaris del servei. La formació serà
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presencial i hauria de constar d’un mínim de tres sessions: dues a Sant Adrià i
una a Gavà
3. Subministrament de material gràfic de suport per als usuaris del servei amb la
descripció de les funcionalitats dels terminals, de la centraleta i de les facilitats
contractades
3.3.3.11.

Línies fixes analògiques fora de centraleta

Addicionalment a les extensions connectades a la centraleta, TERSA disposa de 3 línies
analògiques en la seu de Sant Adrià que s’utilitzen en ascensors i alarmes. TERSA indicarà
el punt exacte on s’hauran d’entregar.
Donat l’ús al que es destinen aquestes línies, només s’admetrà tecnologia de parell de
coure i sense equipament electrònic interposat a instal·lar a la seu de TERSA que necessiti
d’alimentació elèctrica.
3.3.3.12.

Servei de numeració 90X

TERSA disposa de numeració 90X. Caldrà mantenir-la durant tot el contracte i fer-ne la
portabilitat, si fos el cas, al començament del mateix.
3.3.4. Requeriments del Serveis de Veu i Dades Mòbils
3.3.4.1. Objectius del servei
El nou escenari proposat per aquesta licitació del Serveis de Veu i Dades Mòbils és el
següent:
1.

Substitució progressiva de les línies de només veu per línies veu i dades

2.

Simplificar la gama de terminals a només dues: gama alta i gama mitjana

3.

Millorar la predictibilitat de costos: tarifes planes il·limitades de veu i dues
tarifes de dades per línia, 3G i 10G; opció presentar borses de minuts i dades

4.

Incorporar els serveis M2M (Machine to Machine) al contracte

5.

Generalització del servei MDM (Mobile Device Management)

6.

Simplificar l’esforç requerit en tasques de gestió i administració del parc de
terminals i línies

La taula següent recull l’escenari plantejat dels serveis de veu i dades mòbils compresos
en l’actual licitació:

Línies
mòbils

Terminals

Serveis
Només Veu
Veu + dades (3 GB)
Veu + dades (10 GB)
Només dades (3 GB)
Només dades (10 GB)
Línies amb servei MDM
SIM M2M
Gama alta
Gama mitjana
Tablet
Router 4G
Router MiFi
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14
103
10
22
2
127
82
10
109
8
2
1
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3.3.4.2. Requeriments del servei
Els requeriments bàsics d’aquest servei són:
•

Garantir un bon nivell de cobertura, tant per a comunicacions de veu com per a
la de dades 3G i 4G en totes les seus de TERSA

•

Subministrar i mantenir els terminals mòbils dels grup TERSA sol·licitats en
aquesta licitació, incloent els dispositius routers 4G i MiFi

•

Facilitar a TERSA l’ús d’una plataforma MDM (Mobile Device Management)
d’administració i gestió del seu parc de terminals mòbils

•

Facilitar a TERSA l’ús d’un servei de Xarxa Privada Virtual (VPN) que inclogui
tant la numeració dels serveis de veu mòbils corporatius com la numeració dels
serveis de veu fixa corporativa

•

Servei d’accés corporatiu a la xarxa pública de telefonia mòbil que permeti
l’establiment i la recepció de trucades telefòniques així com la conservació de
tota la numeració pública que disposa actualment TERSA

•

Serveis de migració i portabilitat de la numeració pública actual de TERSA en el
cas de canvi d’operador

•

Proporcionar l’accés en mobilitat als serveis de Dades Mòbils, accés a Internet,
al correu i aplicacions corporatives

•

Servei de transmissió de dades mòbils entre dispositius automàtics M2M
(Machine to Machine) per a la supervisió i gestió remota de les plantes de
generació d’energia fotovoltaica, així com l’ús d’una plataforma de supervisió,
gestió i administració d’aquests dispositius

El licitador haurà de facilitar la següent informació relativa als nivells de cobertura
territorial dels seus serveis de telefonia i dades mòbils:
•

Cobertura nacional: el licitador facilitarà els indicadors de cobertura i de servei
disponibles aportant mapes i percentatge de població i territori coberts per les
diferents tecnologies del seu servei (2G, 3G i 4G) de tots els municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona

•

Cobertura internacional: el licitador haurà d’incloure en la seva oferta una llista
dels països i operadors internacionals amb els quals té acords per oferir servei
de roaming.

3.3.4.3. Serveis i facilitats del servei de telefonia mòbil
Els licitadors hauran d’incloure en la seva oferta, com a mínim, el conjunt de facilitats
i serveis indicats a continuació i que s’anirà ampliant progressivament amb totes les
noves incorporacions fruit de l’evolució tecnològica del servei:
•

Facilitats en el tractament de trucades, com per exemple:
o

Desviament de trucades

o

Trucada en espera

o

Bústia de veu

o

Tornar a telefonar automàticament

o

Possibilitat d’ocultar el número que telèfon

o

Restricció de trucades no desitjades
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o
•

Multiconferència, especificant el nombre màxim de terminals actius en la
conferència.

Restriccions d’ús. Possibilitat de bloqueig de determinats serveis de forma
global, per entitats/agrupacions o de forma individual:
o

S’han d’oferir nivells de restricció entre trucades corporati ves, nacionals o
internacionals

o

Possibilitat de restricció de trucades en exclusiva a una llista de números
prefixats o agrupació de números en funció de la numeració

o

Restricció de rebre trucades a l’estranger només als membres d’un grup
seleccionat.

o

Límits de consum en itinerància,
autoritzades per un supervisor

o

Restriccions temporals: possibilitat d’activació o restricció del servei en
funció d’un horari determinat, per dia de la setmana o altres

o

Restriccions d’accés per tipus de trucada

o

Restriccions per bloqueig de determinats serveis com puguin ser números
amb tarifació addicional, realització de pagaments mitjançant el mòbil,
subscripció a serveis de pagament o altres que TERSA consideri.

amb

possibilitat

de

recàrregues

•

Servei d’itinerància. S’ha d’oferir la capacitat d’activar o desactivar el servei de
telefonia mòbil de veu fora del territori nacional. No es permetrà l’ús de trànsit
de dades en itinerància a no ser que hi hagi una sol·licitud expressa de TERSA.

•

Límits de consum:

•

o

S’ha de permetre establir límits de consum per línia o grups de línies.

o

Aquestes restriccions de consum han de ser gestionades per TERSA
mitjançant un programa específic ofert per l’adjudicatari i també mitjançant
un servei d’atenció de l’operadora dedicat a TERSA (telefònicament, via
correu electrònic, web, etc.).

o

Possibilitat d’informació automàtica a l’usuari quan arriba a un límit de
consum via SMS.

El trànsit internacional de veu i dades (itinerància o roaming) només es podrà
activar quan ho demani TERSA seguint els canals estipulats per a aquest fi i ha
de tenir una durada concreta.

3.3.4.4. Terminals
L’adjudicatari d’aquest lot ha de dotar de terminals telefònics mòbils els usuaris de
TERSA. Aquests terminals han de tenir, com a mínim, les prestacions indicades a
continuació i es valorarà que siguin d’un nivell superior:
•

Terminals gama alta: sistema operatiu IOS 11 o versió més actual; pantalla
OLED de 4,7” a 5,8” o millor; TERSA sempre podrà escollir entre els diferents
formats de pantalla que ofereixi el fabricant en el moment de la renovació o alta
nova; RAM 3 GB; memòria interna 64 GB o superior; bateria 2.716 mAh o millor

•

Terminals gama mitjana: sistema operatiu Android 7.0 o més actual; pantalla
LCD 5,2” o millor; RAM 3 GB; 16 GB memòria interna; opció d’ampliació targeta
SD; bateria 3.000 mAh o millor
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•

Tablet: model Samsung Galaxy Tab S2 VE T719, 4G o similar; sistema operatiu
Android 7.0 o més actual; pantalla LCD 8”; RAM 3 GB; 32 GB memòria interna;
opció d’ampliació SD fins a 128 GB; WiFi; LTE; bateria 4.000 mAh

Dins aquest lot també s’inclouen serveis que no van orientats als usuaris, com ara
connexió de dispositius o sistemes d’informació que necessitin qualsevol prestació de
la xarxa mòbil. Aquests dispositius són: routers 4G, routers MiFi
3.3.4.5. Farmaciola
L’adjudicatari haurà d’entregar, a l’inici del contracte, a la seu central de TERSA a Sant
Adrià el número de terminals i SIM indicats en la següent taula:

Farmaciola

Serveis
Terminals gama alta
Terminals gama mitjana
Tablet
SIM

Quantitat
2
10
1
10

Seran una excepció els 2 terminals de gama alta que no s’hauran de subministrar fins al
moment en que es produeixi la renovació del parc de terminals de gama alta per tal
d’homogeneïtzar els models amb els que seran entregats en aquell moment.
TERSA utilitzarà aquests terminals per a la substitució temporal de telèfons en reparació
o per cobrir altes noves mentre no arriba els corresponents terminal.
3.3.4.6. Pla de renovació de terminals
La política corporativa fixada per TERSA és de contractar els serveis mòbils amb
terminals finançats per tal de simplificar el manteniment així com la renovació periòdica
i automàtica dels terminals mòbils.
Per tant, l’empresa adjudicatària, a l’inici del present concurs, subministrarà sense cap
cost per a TERSA la totalitat dels terminals indicats en la taula del punt “3.3.4.1.
Requeriments generals” (telèfons mòbils, routers 4G i MiFi) segons els models i
característiques indicats. Seran una excepció els 10 terminals de gama alta que no
s’hauran d’entregar a l’inici del contracte sinó coincidint amb la primera renovació del
parc de terminals que es produirà segons s’indica a continuació.
L’adjudicatari s’ha de comprometre a renovar tots els terminals i dispositius cada 24
mesos, comptats des de l’inici del contracte.
La renovació es farà de forma automàtica, afectarà a tots els terminals i no estarà
subjecte a criteris d’acumulació de punts o d’altres sistemes.
3.3.4.7. Alta de línies noves
Qualsevol alta de línia nova sol·licitada per TERSA portarà associada el subministrament
d’un terminal nou segons la categoria que correspongui. Aquest terminal pot ser un telèfon
mòbil o un dispositiu router 4G/MiFi.
3.3.4.8. Reparació i substitució de terminals
El licitador haurà d’oferir un servei de manteniment dels terminals i d’altres dispositius
subministrats (routers 4G i MiFi) en el marc del contracte que consistirà en la recollida del
terminal o dispositiu a la seu de TERSA a Sant Adrià i trasllat al fabricant, reparació o
substitució de l’equip i retorn i entrega a la seu de Sant Adrià.
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Es valorarà els terminis de reparació oferts per cada licitador.
3.3.4.9. Portabilitat numeració fixa Deixalleries
Dintre de les línies Veu+Dades (3 GB) hi figuren 40 línies destinades al servei del
personal de les Deixalleries i Punts Verds de Barri i de Zona. Actualment el servei de
veu d’aquests usuaris s’ofereix mitjançant telefonia bàsica analògica. Com a
requeriment d’aquest plec figura la portabilitat d’aquesta numeració fixa sobre les
noves línies mòbils.
3.3.4.10.

Formació

El licitador ha de oferir uns paquets de formació, sense cost per Tersa, de les eines i
els portals de gestió del servei i de la facturació, així com de les eines específiques dels
serveis MDM i M2M. Estarà dirigida al personal tècnic de TERSA, es realitzarà a la seu
Sant Adrià i tindrà una estructura mínima de dues sessions de formació presencial.
3.3.4.11.

Actualització tecnològica

El licitador haurà d’assumir el compromís de renovar el parc de terminals que es vegi
afectat per alguna situació d’obsolescència tecnològica, sigui provocada per la tecnologia
dels propis terminals com de les característiques tècniques de la xarxa de l’operador.
En particular, el licitador s’haurà de comprometre a estudiar conjuntament amb TERSA
l’impacte i oportunitats que aportarà la futura incorporació de la tecnologia 5G.
3.3.4.12.

Xarxa Privada Virtual

Tots els usuaris de TERSA, llevat de casos concrets, quedaran integrats en una xarxa
privada virtual de veu de TERSA de tal manera que sigui possible la comunicació entre
els seus integrants fent servir el pla de numeració corporativa establert.
EL pla de numeració corporatiu haurà d’estar integrat amb el Grup Tancat d’Usuaris
(GTU) constituït pel conjunt de numeracions fixes corporatives (extensions TERSA de
la centraleta virtual compartida) i les numeracions mòbils corporatives.
EL GTU haurà de possibilitar l’ús d’un pla de numeració integrat fix-mòbil que permeti
utilitzar numeració curta per trucar tant a les extensions fixes com a les mòbils.
El pla de numeració haurà de permetre que qualsevol usuari sigui accessible des de la
seva extensió, independentment que aquesta sigui fixa o mòbil, amb marcació
abreujada d’extensions, i conservar la seva numeració externa actual.
3.3.4.13.

Garantia de cobertura dels serveis mòbils en les seus de TERSA

L’adjudicatari ha de proporcionar i mantenir tot l’equipament addicional necessari o ampliar
l’existent (antenes repetidores, línies d’enllaç, obra civil, etc.) per tal de garantir un nivell
de funcionament correcte del servei tant de veu com de dades mòbils sobre la xarxa 4G
en totes les seus de TERSA:
•

en els tres centres corporatius principals (detall d’ubicació i característiques de
les plantes a l’annex 1): Sant Adrià (TERSA i SIRESA), CTRM de Gavà (SEMESA).

•

en aquests altres dos emplaçaments (detall d’ubicació a l’Annex 3): SIRESA Fàbrica del Sol i TERSA – Planta de Biogàs del Garraf
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S’haurà de garantir un nivell de cobertura que permeti un nivell qualitat de servei
adequat tant per a la veu com a per a les descàrregues de dades en el 100% de les
instal·lacions de totes seus ara indicades. Es considerarà un nivell de cobertura adequat
quan:
a) permeti mantenir una conversa de veu amb una bona sensació de confort per
part dels dos parlants (speakers)
b) obtenir una velocitat de descàrrega de dades no inferior a 5 Mbit/s en ambdós
sentits de la transmissió, mesurat amb una eina tipus Speedtest
(http://www.speedtest.net/)
El licitador s’haurà de comprometre a revisar i actualitzar l’equipament de millora de
cobertura en qualsevol moment durant la vigència del contracte si, per alguna
circumstància aliena a TERSA, els nivells de cobertura exteriors de l’operador es
veiessin alterats com a conseqüència de canvis en el pla de freqüències, reubicació o
apagat d’estacions base, etc.
3.3.4.14.

Serveis MDM

Amb el propòsit de facilitar l’inventariat del parc de terminals, garantir l’actualització
de les aplicacions i del sistema operatiu, protegir les dades pròpies de l’empresa en els
terminals i disposar de capacitat per inhabilitar el terminal i esborrar les dades de
l’empresa en cas de pèrdua o robatori, TERSA vol implantar un sistema de gestió de
terminals mòbils MDM.
Funcionalitats bàsiques requerides:
•

Inventari de dispositius

•

Configuració i gestió remota

•

Gestió de la seguretat en els dispositius mòbils

•

Gestió d’aplicacions mòbils

•

Distribució de continguts

•

Suport remot

•

Control d’ús dels dispositius

El licitador haurà de facilitar una descripció detallada del servei, les seves funcionalitats
i prestacions, així com de les plataformes de supervisió, gestió i administració
associades al mateix.
3.3.4.15.

Servei M2M

EL licitador haurà d’oferir un servei de connectivitat per dispositius automàtics M2M
(Machine to Machine) que proporcioni les següents facilitats:
1. Localització de les línies, traçabilitat històrica i indicació de si estan actives o
apagades
2. Alarmes activades sota diferents criteris: engegat/apagat, desplaçament del
dispositiu, per excés de consum, etc.
3. Actuació remota sobre les línies: bloqueig, activar restriccions, etc.
4. Informes: activitat, consum, etc.
5. Plataforma de gestió i administració de les línies
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Inicialment, el servei es sol·licita a través d’un APN (Access Point Name) compartit amb
connectivitat a través d’Internet.
Tarifa plana de dades per cada línia de 1 GB/mes, configurat en modus borsa agregada
de la totalitat de les línies.
Aquest servei disposarà d’una plataforma de gestió que ha de permetre com a mínim:
•

Mapa dels dispositius connectats a cada moment

•

Informació sobre l’estat de les línies, amb la possibilitat de connectar o
desconnectar el servei de manera remota

•

Diagnòstic de l’operativa i del tràfic

•

Notificació de fallides en la connectivitat

Així mateix, ha de portar associat una plataforma de gestió i monitorització del servei
que permeti, com a mínim, les següents funcionalitats:

4.

•

Visualització global o selectiva de les línies

•

Monitorització del volum i tipus de tràfic i del consum en temps real

•

Poder definir agrupacions de línies segons diversos paràmetres

•

Assignació de línies a grups de facturació

•

Seleccionar les condicions de funcionament
comunicacions)

(àrea

geogràfica, xarxa de

REQUERIMENTS GENERALS DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

Aquest capítol conté els requeriments generals que aplicaran a tots els lots pel que fa
als procediments generals de prestació dels serveis.
4.1. Pla d’implantació
Els licitadors hauran de presentar un Pla d’Implantació i Migració detallat que
contempli les diferents fases en que s’estructuraran els treballs, un calendari detallat
de les actuacions, els recursos dedicats pel licitador a les tasques de migració i posta
en marxa així com els compromisos adquirits pel licitador en quant a terminis i
penalitzacions per incompliment.
TERSA requereix que el termini d’implantació sigui inferior a quatre mesos i valorarà
les ofertes que presentin el temps més curt d’implantació.
La migració dels actuals serveis als nous sol·licitats en aquest plec no generarà cost
addicional per a TERSA. En cas que es produeixi un canvi d’operador, l’actual operador
continuarà donant servei a TERSA segons el contracte vigent, fins que s’acabi el període
acordat d’implantació entre l’adjudicatari i TERSA
Equip de Treball: serà l’indicat pel licitador, i inclourà totes aquelles persones i
funcions que hagin d’intervenir en la provisió i posta en marxa del servei. Caldrà aportar
un llistat de les persones, indicant les seves funcions i responsabilitats, expe riència i
nivell de coneixements. També caldrà fer un inventari dels sistemes i plataformes que
s’utilitzaran durant al posta en marxa.
El Pla d’Implantació i Migració inclourà la figura d’un Cap de Projecte per part de
l’adjudicatari que s’encarregà en exclusiva de coordinar els equips de treball de
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l’adjudicatari així com del personal tècnic de TERSA. Tindrà la seva continuïtat
assegurada durant tot el procés d’instal·lació, configuració, proves i reemplaçament del
servei actual.
El pla de posta en marxa ha de contemplar la mínima afectació al servei, amb un tall
màxim d’una hora a cada seu en horari a consensuar amb TERSA. L’adjudicatari haurà
de presentar un procediment per retrocedir la migració de cada seu en cas que es
detectessin anomalies en el funcionament del servei durant les 72 hores següents a la
posta en marxa del nou servei.
Els acords de nivell de servei de provisió i disponibilitat s’aplicaran a tots els serveis en
aquest període, considerant, si escau, el procés d’integració de seus, migració d’usuaris
actuals a perfils o serveis especials, així com parades programades sempre
consensuades amb TERSA.
4.1.1. Requeriments específics del lot 1
Totes les despeses d’instal·lació aniran a càrrec de l’adjudicatari: escomeses, permisos,
cablatges, elements d’interconnexió, etc.
El Pla d’Implantació, en el servei d’Accés Internet Corporatiu, ha d’especificar clarament
com es farà la migració de la numeració IP pública actual de TERSA. S’ha de tenir en
compte que tota la gestió que sigui necessària amb els organismes i entitats
corresponents serà gestionada en la seva totalitat per l’adjudicatari.
4.1.2. Requeriments específics del lot 2
El Pla d’Instal·lació i Migració ha de tenir en compte els següents requeriments:
•

Minimitzar el temps de no disponibilitat del servei de dades, que no pot superar
els 60 minuts

•

Minimitzar el temps de no disponibilitat del servei de telefonia (si fos el cas) que
no ha de superar les 3 hores

•

Mantenir la numeració actual de la línia (si fos el cas), fent portabilitat a la seva
xarxa en cas que es produeixi un canvi de l’operador actual

•

En les seus on s’instal·lin solucions de dades mòbils 4G, o bé si el licitador no
ofereix el servei de veu fixa sobre línies FTTH i ADSL, caldrà coordinar la posta
en marxa amb TERSA per tal que en el moment de fer la substitució de les línies
de dades, el personal de les Deixalleries i Punts Verds ja disposi del terminal
mòbil amb línia totalment operativa i amb la corresponent numeració portada

La posta en marxa del servei a les Deixalleries i Punts Verds ha de ser efectuada per
personal de l’adjudicatari i ha d’incloure totes les tasques necessàries per tal de deixar
el servei totalment operatiu dins dels marges de temps indicats.
Totes les despeses d’instal·lació aniran a càrrec de l’adjudicatari: escomeses, permisos,
cablatges, elements d’interconnexió, etc.
4.1.3. Requeriments específics del lot 3
4.1.3.1. Requeriment específic de la posta en marxa del servei de Veu Fixa Corporativa
L’adjudicatari haurà de configurar la connexió LDAP del directori corporatiu amb la
centraleta virtual dins de les tasques incloses en el Pla de Posta en Marxa.
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El licitador haurà de presentar un pla de canvi dels llocs de treball a la nova plataforma de
manera que minimitzi el temps d’indisponiblitat del servei per als usuaris, es realitzi
després de que tots hagin rebut la formació corresponent i se’ls faciliti la documentació de
suport indicada en l’apartat de Formació. S’haurà d’organitzar la migració de manera que
en cap moment es pugui produir incomunicació entre els usuaris migrats i els que encara
no ho estan, o bé preveure mesures de contingència temporal. Així mateix s’ha de proposar
un pla de retrocés de la migració en cas de problemes greus en un termini de fins a 72
hores després de realitzar-la.
4.1.3.2. Pla d’implantació i migració del servei de Veu i Dades Mòbils Corporatius
La migració de l’actual sistema de telefonia mòbil a la nova solució s’ha de dur a terme
minimitzant la pèrdua de servei. Si s’han de fer actuacions que puguin afectar el servei,
s’hauran de realitzar fora dels horaris laborables de TERSA.
4.1.4. Portabilitat de la numeració
Els requeriments de portabilitat fan referència tant a la numeració fixa com a la mòbil
de TERSA, de manera que impliquen els serveis del lot 2, Deixalleries i Punts Verds, i
del lot 3, Veu Fixa Corporativa i Veu i Dades Mòbils Corporatives.
L’adjudicatari s’ha de comprometre a la portabilitat, en cas de ser necessària, de tota
la numeració telefònica mòbil i fixa de TERSA. Així mateix, assumirà tot el cost, les
tasques tècniques i la càrrega administrativa de tot el procés de portabilitat.
Per a la portabilitat, en cas de ser necessària, els licitadors proposaran un pla de
portabilitat així com una planificació del pla, en què han de tenir en compte prioritats
i urgències. En aquest pla s’ha d’incloure:
•

Confirmació que la infraestructura del servei de veu està llesta

•

Confirmació de mantenir la numeració actual de totes les línies mòbils de TERSA

•

Numeració a portar

•

Data de tramitació de la portabilitat i número de sol·licitud

•

Data i finestra horària de la portabilitat. Hi ha d’haver diverses finestres
possibles, i serà TERSA qui esculli la finestra que més s’adapti a les seves
necessitats.

Per tot això, els licitadors (llevat de l’actual adjudicatari, en cas de resultar novament
adjudicatari del contracte) han d’incloure en la seva oferta la creació d’una Oficina de
Portabilitat. Aquesta oficina s’encarregarà de la coordinació de totes les tasques
necessàries per dur a terme la portabilitat de tota la numeració actual. Haurà de definir
el procediment de portabilitat que es durà a terme, amb detall de totes les passes a
seguir, la informació que s’haurà de tractar, els terminis, interlocutors, riscs, etc.
L’adjudicatari haurà de garantir que tota la numeració del servei de veu fixa i veu mòbil
serà portable a la finalització del contracte.
4.2. Procediments de gestió, operació i manteniment del servei
Les propostes dels licitadors han d’incloure una descripció detallada de les eines i
procediments de Gestió, Operació i Manteniment del Servei que posaran a disposició
de TERSA en el marc del contracte. En qualsevol cas, es demana que com a mínim
incloguin les següents eines i procediments de gestió, operació i manteniment:
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•

Gestió de canvis: altes/baixes/modificacions del servei. El licitador oferirà un
servei d’atenció a les peticions de canvis en el servei amb les següents
característiques mínimes:
o

horari 7x24 (7 dies 24 hores diàries 365 dies/any)

o

canals de comunicació: número telefònic fix o mòbil; bústia de correu
electrònic o plataforma/portal web

o

portal web de seguiment, reclamació, tancament i acceptació per TERSA

•

Gestió d’incidències per atendre els avisos del personal tècnic de TERSA en cas
d’ avaries o problemes amb el servei. Es disposarà dels mateixos canals, horaris
i plataformes indicades per la Gestió de canvis.

•

Plataforma de monitorització del servei: plataforma en línia que permeti obtenir
informació de l’estat de la xarxa i de la disponibilitat dels serveis, identificar les
possibles situacions d’incidència o avaria de manera proactiva, així com rebre
avisos i incidències relatives al servei

•

Servei de manteniment correctiu amb l’objecte de proporcionar els mitjans
tècnics i humans necessaris per resoldre les avaries i els problemes que puguin
sorgir en la infraestructura dels serveis, incloent la mà d’obra i el material,
respectant els terminis de resposta establerts, presència física a les instal·lacions
i resolució adequada

•

Servei de telemanteniment com a suport remot addicional per al diagnòstic i
resolució d’incidències

•

Taula d’escalat incidències: el licitador oferirà una taula d’escalat d’incidències
amb el nom, càrrec, e-mail i telèfon mòbil de cadascuna de les persones que
formaran els diferents nivells de l’escalat

•

Quan sigui necessari dur a terme una aturada programada, aquesta s’ha de
consensuar amb TERSA amb una antelació mínima de 72 hores i s’haurà de
realitzar en el termini de temps acordat

•

Accés a les instal·lacions de TERSA: per a les tasques de manteniment
periòdiques, solució d’avaries i altres actuacions sobre la infraestructura de
l’adjudicatari ubicada a les instal·lacions de TERSA, caldrà demanar prèviament
autorització d’accés, no es podrà entrar a les instal·lacions de TERSA sota cap
concepte si no es té autorització prèvia i sempre sota les condicions que TERSA
estableixi i en l’horari que es pacti

•

Gestor del Servei: l’adjudicatari posarà a disposició de TERSA, durant tota la
durada del contracte, una persona de referència, identificada amb nom i
cognoms, e-mail i telèfon mòbil, accessible en horari laboral, per fer un
seguiment personalitzat de les incidències, peticions, reclamacions i sol·licitud
d’informes sobre actuacions i nivell de servei. Periòdicament mantindrà reunions
de seguiment amb les persones que TERSA identifiqui per presentar els informes
de seguiment i evolució de la qualitat de servei, estadístiques
d’incidències/canvis i temps de resolució i de l’atenció rebuda.
4.2.1. Requeriments específics del lot 3: servei de Veu i
Dades Mòbils Corporatives

El licitador posarà a l’abast de TERSA un Portal de eina de Gestió de la telefonia mòbil
que ha de proporcionar les següents funcionalitats:
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Gestió de les línies mòbils
Ha de permetre visualitzar i gestionar tota la informació detallada d’una línia mòbil o
de línies mòbils per tal d’obtenir informació sobre la categoria, les restriccions, la franja
horària i el perfil a què pertanyen:
•

Crear i editar perfils de sortida de telefonia mòbil

•

Gestionar la informació de dades generals associada a una o més línies mòbils.

•

Visualitzar números de targeta, PUK, IMEI, serveis contractats i límits de
consum.

•

Realitzar altes de línies noves, baixes, suspensió de línies temporals i reactivació
de línies.

•

Realitzar altes de telefonia, baixes, targetes multiSIM i còpies de targeta de
números de telefonia mòbil.

•

Assignar serveis com tarifes planes de dades a les línies.

•

Configurar desviaments de trucades

Gestió de l’inventari de línies mòbils
•

Numeració telefònica assignada.

•

Extensió corporativa assignada.

•

Número ICC.

•

PUK 1 i PUK 2.

•

Data d’alta a l’inventari.

•

Data de posada en marxa del servei.

•

Data de baixa.

•

Serveis contractats.

•

Tarifes corresponents als serveis contractats.

•

Tipus de perfil de l’usuari.

Gestió d’incidències del servei de telefonia mòbil
L’adjudicatari haurà de posar a disposició de TERSA un portal o una plataforma de
servei tècnic de gestió d’incidències d’aquest servei, que inclogui, entre d’altres, els
serveis següents:
• Desactivació de targes SIM de les línies en cas de pèrdua o robatori del terminal.
•

Informació sobre els PUK de les targetes.

•

Activació o desactivació de serveis.

•

Resolució d’avaries en els serveis.

La gestió de les incidències del servei es durà a terme mitjançant les persones
autoritzades per TERSA per a aquest fi. S’ha de dur un control de totes les actuacions
realitzades. La gestió es podrà dur a terme via correu electrònic, via web o
telefònicament, indistintament.
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4.3. Qualitat del servei
El licitador presentarà la seva proposta de llistat de indicadors, KPI (key performace
indicator) i compromisos de garantia de la qualitat de servei. En qualsevol cas, els
requeriments mínims plantejats per TERSA són els indicats a continuació:
4.3.1. Resolució d’incidències
Donat els nivells de criticitat de del servei, els valors mínims proposats per TERSA són
els indicats en el següent quadre:
Servei

Resolució
d’incidències

Temps de
resposta

Temps de
diagnòstic

Temps de
resolució

Lot 1: Xarxa
transmissió de
dades i accés
corporatiu a
Internet

Incidència crítica

1 hora

2 hores

4 hores

Incidència greu

2 hores

4 hores

8 hores

Incidència normal

4 hores

8 hores

24 hores

Lot 2: xarxa
transmissió de
dades i accés
Internet
Deixalleries i
Punts Verds

Incidència crítica

2 hora

4 hores

12 hores

Incidència greu

4 hores

8 hores

24 hores

Incidència normal

4 hores

8 hores

72 hores

Lot 3: Servei de
Veu Fixa
Corporativa

Incidència crítica

1 hora

2 hores

4 hores

Incidència greu

2 hores

4 hores

8 hores

Incidència normal

4 hores

8 hores

24 hores

Incomunicació
general que afecti
>50% de les
línies

1 hora

2 hores

4 hores

Incomunicació
general que afecti
menys del 50% de
línies

2 hores

4 hores

8 hores

Incomunicació
d’una línia
individual

4 hores

8 hores

24 hores

Lot 3: servei de
Veu i Dades
Mòbils
Corporatius

Per incidència crítica s’ha d’entendre aquella que provoca una incomunicació total o
parcial però amb un grau d’afectació molt important al servei que pot afectar a més del
80% del cabal nominal dels serveis VPN o d’accés a Internet.
Per incidència greu s’ha d’entendre aquella que provoca una afectació greu, igual o
superior al 50% del cabal nominal, als serveis VPN o d’accés a Internet.
Per incidència normal s’ha d’entendre aquella que provoca una afectació inferior
50% del cabal nominal tant als serveis VPN com d’accés a Internet.

al

El temps de resposta és el temps que l’adjudicatari necessita per respondre a una
notificació d’incidència comunicada pel personal tècnic de TERSA fent servir els
mecanismes acordats al respecte.
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El temps de diagnòstic és el temps màxim emprat pel personal tècnic de l’adjudicatari
per notificar l’origen/causa de la incidència i oferir una estimació del temps de resolució
o mitigació de la incidència
El temps de resolució és el temps màxim permès per a la complerta resolució de la
incidència, deixant el sistema 100% operatiu.
Pels serveis de Veu i dades Mòbils s’ha utilitzat el criteri de definir tres nivells
d’incomunicació: quan la incidència afecta a més del 50% de les línies; quan és una m
incidència general però afecta a menys del 50% de les línies; quan és una incidència
que afecta a una línia individual.
4.3.2. Disponibilitat del servei
Donat els nivells de criticitat de del servei, i entenent disponibilitat del servei com
el percentatge de temps mensual en que el servei està plenament operatiu i disponible
per a que els usuaris de TERSA puguin operar normalment, els valors mínims proposats
per TERSA són els indicats en el següent quadre:

Servei
Lot 1: Xarxa de Transmissió de Dades i Accés
corporatiu a Internet
Lot 2: Servei de Xarxa de Transmissió de Dades i
Accés a Internet de les Deixalleries i Punts Verds
Lot 3: Servei de Veu Fixa Corporativa

Disponibilitat mínima
garantida
99,95%
95,00%
99,85%

Pel servei de Veu i dades Mòbils Corporatius no s’indica cap requeriment, però es sol·licita
al licitador que indiqui els seus propis paràmetres indicadors de servei: número de trucades
amb èxit al primer intent, número d’errors en trucada, % de talls en trucada, % trucades
interrompudes per l’usuari per mala qualitat en el canal de veu, etc.
4.3.3. Compromís de disponibilitat del servei
A la documentació presentada pel licitador s’han de descriure de forma detallada els
recursos, les eines i els procediments que aquest posa a l’abast de TERSA per garantir
el nivell de qualitat de servei compromès.
En concret, l’empresa licitadora ha de descriure els plans d’actuació que proposa com
a mesures que han de seguir-se en cas d’incidències molt greus i que permetin
recuperar el servei en el mínim temps possible.
Per tal de garantir els paràmetres de disponibilitat i qualitat de servei, el licitador haurà
de comprometre a tenir un stock permanent en les seves instal·lacions dels
equipaments considerats crítics per al servei (router, switch, etc.), susceptibles de ser
constitutius d’un únic punt de fallida, i disposar dels acords i contractes amb els seus
propis proveïdors dels protocols de reparació i substitució dins dels marges de
disponibilitat sol·licitats en aquest plec. TERSA en tot moment podrà auditar l’existència
de l’esmentat stock i la demostració de la vigència dels contractes amb els proveïdors.
4.3.4. Altres indicadors de nivell de servei
A més dels dos indicats en els apartats anteriors, el licitador haurà d’indicar en
cadascun dels lots els Nivells Compromesos de Servei (SLA = Service Level Agreement)
i que farà referència com a mínim als següents paràmetres:
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•

•

Gestió de peticions i canvis:
o

Temps màxim de provisió per cada element del servei (línia, terminal,
equipament, numeració, etc.)

o

Temps màxim de canvi de paràmetres o ampliació del servei d’accés a
Internet

o

Temps màxims de provisió de serveis que no impliquin instal·lació
d’elements de xarxa

o

Modificacions en els serveis que únicament impliquin reconfiguració de
l’equipament

Gestió d’incidències:
o
o

•

•

Proactivitat: Percentatge d'avaries detectades en un mes per l'operador
amb anterioritat a la seva notificació per part de TERSA
Percentatge màxim d'avaries repetides en 10 dies naturals

Paràmetres de servei:
o

Comunicacions de Veu: probabilitat de bloqueig de commutació

o

Latència màxima entre dos punts

o

Jitter (variació del retard entre paquets)

o

Taxa de pèrdua de paquets/trames

Facturació i informes:
o

Lliurament de la facturació en termini

o

Adequació de la factura a serveis, dimensionats i costos contractats

o

Lliurament d’informes de SLA

o

Lliurament dels informes seguiment d’implantació

o

Lliurament informes globals dels inventaris dels serveis contractats,
així com el resum dels costos tant en concepte de quotes com de tràfic

o

Lliurament informes periòdics de seguiment de la qualitat de servei,
incidències, escalats i resolució de conflictes
4.3.5. Alta de nous serveis o entrega de terminals

El licitador comprometrà els terminis d’entrega dels nous serveis que TERSA pugui
demanar durant la vigència del contracte:
•

Ampliació de cabals o modificació de paràmetres en el servei de Xarxa de
Transmissió de Dades i en l’Accés Internet Corporatiu

•

Alta de noves línies per Deixalleries i Punts Verds

•

Alta de noves línies mòbils i M2M

•

Alta noves extensions o funcionalitats del Servei de Veu Fixa Corporativa

•

Configuració/canvi de funcionalitats del servei de Veu Fixa Corporativa

•

Configuració/canvi de funcionalitats del servei de Veu i dades Mòbils Corporatius

•

Activació/desactivació del roaming en les línies mòbils

•

Subministrament de nous terminals en el moment de la renovació
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4.4. Model de relació
El licitador haurà de presentar un model de relació que s’aplicarà durant tota la durada
del contracte i que ha d’incloure com a mínim els següents comitès de seguiment:
1. Gestor del Contracte: màxim òrgan de decisió sobre continguts, abast i resolució
dels conflictes relatius a la interpretació del contacte i dels temes que siguin
escalats pels altres comitès. Periodicitat de les reunions: 6 mesos
2. Facturació: seguiment de la
Periodicitat trimestral

facturació, errors i

resolució d’incidències.

3. Qualitat de Servei: seguiment periòdic dels paràmetres de qualitat de servei,
incidències, escalats i resolució de conflictes; estudi i proposta de millores.
Periodicitat mensual
4. Gestió de canvis: seguiment de les peticions d’alta, canvis i baixes de
components del servei, resolució de conflictes; inclourà un seguiment de la
Gestió Comercial. Periodicitat trimestral
4.5. Pla d’Evolució
El licitador haurà d’incloure un Pla d’Evolució dels serveis proposats i els mecanismes
disponibles per prevenir l’obsolescència dels serveis dret el període de vigència del
contracte. El Pla d’Evolució haurà d’incloure una descripció detallada de:
•

Descripció de la possible evolució prevista per als serveis proposats

•

Descripció dels serveis de valor afegit possibles previstos

•

Mecanismes i procediments per informar de possibles evolucions o de nous
serveis de valor afegit.

L’adjudicatari estarà obligat a incorporar, prèvia sol·licitud i acceptació per part de
TERSA, de les noves tecnologies que apareguin en el mercat relacionades amb aquests
serveis. Per aquests motius, el licitador haurà d’incloure en les seves propostes
l’evolució prevista dels serveis oferts durat el període de vigència del contracte, que no
representin un increment en el cost del contracte.
4.6. Facturació
L’adjudicatari de cada lot facturarà els serveis de forma independent a cada una de les
empreses del grup TERSA.
Les factures es proporcionaran en format digital. Addicionalment, cal que el licitador
proporcioni alguna eina que permeti consultar el detall de les factures de forma àgil,
aplicant filtres de diferents tipus i podent exportar la informació a un fitxer informàtic
per ser tractada (format csv o similar).
El preu del contracte es farà efectiu contra factures mensuals conformades pel
responsable de TERSA, en base al consum real efectuat en el mes.
A la factura presentada s’hi ha de reflectir el detall de tots els serveis oferts amb el
preu unitari de cada un. La suma de preus ha de ser l’import total de la factura.
Les altes o els canvis en els serveis sol·licitats a través de la plataforma de Gestió de
Canvis o del gestor comercial i seran incorporats a la factura del mes següent de la
seva provisió/implementació.
De la factura presentada s’han de poder extreure informes personalitzats per al
seguiment del consum real.
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Totes les factures portaran annexat un resum agrupant els diferents conceptes segons
els literals indicats en l’annex 5 del present document.
4.6.1. Portal de gestió de la facturació dels serveis
mòbils
Específicament pel servei de Veu i dades Mòbils Corporatius, l’adjudicatari haurà de
facilitar un portal de facturació de la telefonia mòbil amb les següents funcionalitats:
•

Carregar la informació de facturació proporcionada per l’operadora de telefonia.

•

Generar i veure informes de tots els serveis contractats per TERSA.

•

Realitzar gestions de factura: altes, baixes, crear centres de costs, creació de
subàmbits, etc.

A l’apartat de consulta de factures s’ha de poder realitzar la cerca d’una factura amb
els criteris següents:
•

Número de factura.

•

Número de línia mòbil.

Des de l’apartat de consulta de factures de l’eina de gestió de factures s’ha de poder
accedir a:

5.

•

Consulta de descomptes.

•

Càrrecs de factura.

•

Resum de quotes.

•

Resum de trucades.

•

Ranking de trucades per imports.

•

Visualitzar, imprimir i exportar informe de factura.

PENALITZACIONS

El model de penalitzacions s’aplicarà a cadascun dels serveis licitats i s’ha d’ajustar als
següents conceptes:
•

Desviació en el termini de provisió i posta en marxa del servei: les desviacions
es mesuraran en setmanes; per cada setmana de retràs s’aplicarà una
penalització equivalent al 5% de l’import mensual del contracte en la primera
factura que s’emeti.

•

Desviació en els compromisos de qualitat de servei: el període de mesura serà
mensual i s’utilitzaran unitats percentuals o hores de desviació. Els paràmetres
mesurats i les penalitzacions aplicades són els indicats en la taula següent
(l’aplicació de la penalització es farà de manera proporcional al valor de la
desviació):
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Servei

Lot 1: Xarxa de
Transmissió de
Dades i accés a
Internet
Corporatiu

Lot 2: Servei de
Xarxa de
Transmissió de
Dades i Accés a
Internet de les
Deixalleries i
Punts Verds

concepte
Disponibilitat global
Xarxa de Transmissió
de Dades
Disponibilitat global
Accés a Internet
Corporatiu
Resolució incidències
crítiques
Disponibilitat global del
servei
Resolució incidències
crítiques
Resolució incidències
greus
Disponibilitat Servei de
Veu Fixa Corporativa

Lot 3: Servei de
Resolució incidències
Veu Fixa
crítiques
Corporativa
Resolució incidències
greus
Lot 3: Serveis
de Veu i Dades
Mòbils
Corporatius

•

6.

Incomunicació general
que afecti >50% de les
línies
Incomunicació general
que afecti menys del
50% de línies

Valor
objectiu

Import de la penalització
5% import quotes mensuals del
99,95% servei per cada 0,1% de
desviació
5% import quotes mensuals
99,95% fixes per cada 0,1% de
desviació
1% import quotes mensuals
4 hores fixes en superar el valor
objectiu
1% import quotes mensuals
95,00%
fixes per cada 1% de desviació
3% import quotes mensuals
12 hores fixes en superar el valor
objectiu
1% import quotes mensuals
24 hores fixes en superar el valor
objectiu
5% import quotes mensuals
99,85% fixes per cada 0,1% de
desviació
3% import quotes mensuals
4 hores fixes en superar el valor
objectiu
1% import quotes mensuals
8 hores fixes en superar el valor
objectiu
10% import quotes mensuals
4 hores fixes en superar el valor
objectiu
8 hores

3% import quotes mensuals
fixes en superar el valor
objectiu

Penalitzacions per retràs en l’entrega d’un element de servei: s’aplicarà un 2%
de la quota mensual del servei per cada 2 dies de desviació en l’alta d’una línia,
funcionalitat del servei o en l’entrega de terminals en el moment de la renovació.

PLA D’EVOLUCIÓ DELS SERVEIS PROPOSATS.

És necessari per a un correcte estudi de l’evolució del mercat i adequació al mateix,
realitzar un pla d’evolució dels serveis proposats i els mecanismes disponibles per
prevenir l’obsolescència del servei durant el període de vigència del contracte. Per part
de l’adjudicatari es presentarà anualment una memòria de les necessitats existents per
tal de garantir tant el funcionament del servei, així com les possibles millores a
realitzar, si són necessàries, per adequar les instal·lacions a les noves tecnol ogies.
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7.

ANNEXES
7.1. Annex 1: ubicació seus principals del Grup TERSA

Les seus principals del Grup TERSA són les indicades en la següent taula:
Seu / Empresa

Adreça postal

TERSA, SEMESA,
SIRESA
Sant Adrià

Av Eduard Maristany, 44
08930 Sant Adrià del Besòs
(41.417158,2.228041)

Planta Industrial. Superfície
aproximada 23.600 m2

CTRM (SEMESA)
Gavà

Ctra. Camí Antic de Barcelona a
València B-210 Km 1
08850 Gavà
(41.295059,2.023283)

Planta Industrial. Superfície
aproximada 66.500 m2

SIRESA

Carrer de la Pau, 3-5
08930 Sant Adrià del Besós
(41.417158,2.228041)
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Ús i dimensions aproximades

Mateixa ubicació que seu Central
de TERSA
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7.2. Annex 2: Plànol planta Sant Adrià
A continuació es facilita el plànol de la seu principal de TERSA:
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7.3. Annex 3: deixalleries i punts verds
Les ubicacions de les Deixalleries i Punts Verds són les indicades en la taula següent.
EL Punt Verd de Barri de les Corts disposa de 2 línies, la resta només en necessiten una.
Addicionalment, hi ha 19 Deixalleries Mòbils que es desplacen per tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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7.4. Annex 4: altres seus del Grup TERSA

Altres seus del Grup TERSA són les indicades en la següent taula:

Seu / tipologia
SIRESA Fàbrica del Sol

Adreça postal

Ús i dimensions aproximades

Passeig Salvat Papasseit, 1
Oficines i aules de formació
08003 Barcelona

TERSA - Planta
de Valorització
del dipòsit
controlat de la
Vall d’en Joan

Camí de la Sentiu s/n
08850 Gavà (Barcelona)
(41°17'38.8"N
1°56'30.4"E)

TERSA - Pèrgola
Fotovoltaica

Plaça del Fòrum, 1
08019 Barcelona

Producció energia

Producció energia fotovoltaica
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7.5. Annex 5: models de resum agrupat dels diferents conceptes en factura
Cada factura emesa haurà d’incorporar un resum agrupat amb els conceptes indicats a
continuació per cada lot. Els imports unitaris per cada concepte del servei seran el que
constin en l’oferta econòmica presentada al concurs. Els imports totals d’aquest resum
hauran de coincidir, òbviament, amb l’import total de la factura.
LOT 1: Servei de Xarxa de Transmissió de Dades i Accés Corporatiu a Internet :
Cabal
(Mbit/s)

Concepte
Accés principal Sant
Adrià

Unitats

Import
unitari

Import
mensual

Accés back-up Sant Adrià
Accés principal Gavà
Accés back-up Gavà
Accés Internet
Corporatiu – cabal
principal
Accés Internet
Corporatiu – cabal backup
LOT 2: Servei de Xarxa de Transmissió de Dades i Accés a Internet de les Deixalleries
i Punts Verds:

Concepte

Cabal (Mbit/s)

Unitats

Tipus de tràfic
(nacional, fixes,
mòbils, altres
destinacions)

Número de
minuts/mes

Import
unitari

Import
mensual

Preus
unitaris per
minut

Import
mensual

Accés FTTH
Accés 4G
Accés ADSL
Accés Internet (en
cas de facturació per
separat)
Consum de veu fixa
(en cas d’aplicar)
Seu 1
Seu ...
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LOT 3:Servei de Veu Fixa Corporativa i Serveis de Veu i Dades Mòbils Corporatius:

Servei de Veu Fixa
Corporativa
Lloc de telefonia
Facilitats

Categoria
(bàsic, avançat,
operadora...)
(UC, gravació,
operadora
automàtica,
etc.)

Connexió xarxa de
dades (en cas
d’aplicar)

Tipus i Cabal de
l’accés (Mbit/s)

Bo trucades

tipus de bo
(fixes i mòbils
on net; fixes
nacionals i
mòbils
nacionals off
net)

Línies fixes fora de
centraleta

n/a

Numeració 90X

900/901/902

Consum de veu fora
dels bons

Tipus de tràfic
(nacional, fixes,
mòbils, altres
destinacions)

Unitats

Número de
minuts/mes

Import
unitari

Import
mensual

Preus
unitaris per
minut

Import
mensual

Servei Veu Fixa
Corporativa
Línies fixes fira de
centraleta
Servei 900
Servei 901/902 (si
fos el cas)
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Serveis de Veu i
Dades Mòbils
Quotes fixes per tipus
de línia
Borsa de veu i dades
(si aplica)
Bo de veu en roaming
Bo de dades en
roaming
Terminals (en cas
d’aplicar)
Serveis MDM
Serveis M2M
Consums variables
mensuals

Categoria
(només veu,
veu i dades;
només dades)
volum de les
borses (veu,
dades)
Zones
tarificació,
volum
Zones
tarificació,
volum
(gama alta,
gama mitjana,
routers 4G,
routers MiFi)
Funcionalitat (si
aplica)
Funcionalitat (si
aplica)
Tipus de tràfic

Tràfic Veu en
Roaming fora de bo

(nacional, fixes,
mòbils, altres
destinacions
consumits fora
de la borsa o de
la tarifa)
(GB consumits
fora de la borsa
o de la tarifa)
Zones de
tarificació

Tràfic Dades en
roaming fora de bo

Zones de
tarificació

Servei Veu Mòbil

Servei de Dades
Mòbils

Unitats

Número de
minuts/mes
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unitari

Import
mensual

Preus
unitaris per
minut

Import
mensual
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