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I.- INTRODUCCIÓ
La Xarxa Audiovisual Local, SL (en endavant, XAL) és una societat mercantil creada per la
Diputació de Barcelona per gestionar el suport a l'audiovisual local català, donant resposta
a les seves necessitats i contribuint a la dinamització del sector. Aquests objectius els
desenvolupa a través de la marca La Xarxa, una plataforma multimèdia de continguts i
serveis a disposició dels mitjans de proximitat del país (televisions, ràdios i mitjans en
línia).
Es fa necessària la renovació del parc d'ordinadors personals de la XAL, ja que aquest
està envellit. L'objecte del present procediment és la renovació parcial d'aquest parc de
PCs i Macs.
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II.- OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ
L'objectiu de la contractació és el subministrament a la XAL, de 3 lots de maquinari
informàtic segons les característiques especificades en aquest plec de prescripcions
tècniques i en els termes descrits en el plec de clàusules administratives.
Els licitadors que vulguin participar en aquest concurs podran licitar per un sol lot, per a
diversos lots i/o per la totalitat dels lots objecte d'aquest contracte.
Específicament estaran inclosos tots els serveis, provisions i subministraments que siguin
necessaris per a l'execució total i completa del contracte en els termes detallats, mentre no
s'especifiqui el contrari en aquest plec de prescripcions tècniques.

III .- REQUISITS TÈCNICS DE LA CONTRACTACIÓ
L'objecte del present procediment és el subministrament de 3 lots de material informàtic:
●
●
●

Lot 1: 80 PCs amb monitor i kit per agrupar-los en un tot-en-un.
Lot 2: 20 Monitors de 24 polzades.
Lot 3: 12 Ordinadors Apple Mac mini.

Es demanarà que l'adjudicatari o adjudicataris que subministrin el material es facin
responsables de la garantia del equips.
L'oferta ha d'incloure i garantir, amb caràcter de mínims, les prestacions i serveis que es
detallen a continuació, els quals són obligatoris.

1. Subministrament de material informàtic
Es objecte d'aquest plec, el subministrament de tot el maquinari i programari indicat en els
apartats corresponents i el seu manteniment, durant la vigència del contracte i segons els
nivells de servei demanats (ANS) en el present document.
Tots els equips subministrats per l'adjudicatari, han de tenir garantia directa per part del
fabricant i han de ser de nova fabricació.

1.a Subministrament de 80 PCs amb els seus monitors i kits d'agrupació per a
muntar-los tot en un (lot 1):
80 ordinadors personals “PC”. Característiques mínimes:
●

Format de sobretaula petit. Mida màxima 10 cm x 30 cm x 30 cm
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Processador Intel Core i5 Gen 8, amb 6 nuclis, fins a 4,1 Ghz en mode turbo
8 GB RAM DDR4 SDRAM, velocitat 2666 MHz
Controladora SATA 6 Gb/s
Disc dur de 250 GB SSD M.2
Targeta gràfica de 64 GB compatible amb OpenGL 4.4 i DirectX 12.
1 targeta Gigabit Ethernet
Targeta d’àudio
Gravadora de DVD
Teclat català i ratolí òptic USB
1 sortida HDMI
1 sortida DisplayPort
4 ports USB 3.1
4 ports USB 2.0
Microsoft Windows 10 Professional 64 bits OEM precarregat

80 monitors. Característiques mínimes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Monitor LCD amb retroil·luminació LED de 24” Full HD 1080p
Mida en diagonal de 24”
Resolució nativa de 1920x1080 a 60 Hz
Relació d’aspecte 16:9
La pantalla s’ha de poder posar en vertical (rotació 90 graus)
Ajustable en alçada
Panel IPS antirreflectant
16 milions de colors
Temps de reposta: 8 ms
Brillantor: 250 cd/m2
Relació de contrast: 1000:1
Pas de píxel 0.275 mm
Pixels per polzada: 90
Freqüència vertical: de 50 a 75 Hz
Freqüència horitzontal: de 30 a 80 KHz
Concentrador USB 3.0 amb 4 ports de sortida
1 Entrada de DisplayPort
1 Entrada HDMI
1 Entrada VGA
Classe energètica A.
Consum màxim en funcionament de 25 Wh
Certificació Energy Star.
Compliment de norma RoHS
Certificació TÜV
El monitor s’ha de subministrar amb un cable DisplayPort

80 kits d’agrupació:
El contractista subministrarà 80 kits per a muntar 80 parelles de monitor-PC: el kit
permetrà muntar el pc penjat del monitor optimitzant l’espai ocupat pel conjunt i de manera
que aquest quedi esteticament agradable i amb el mínim de cablejat visible.
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No s’acceptaran equips d’una sola peça “all-in-one” en aquest lot, ja que s’ha de poder
optar per mantenir monitors i Pcs, junts o separats depenent de les necessitats.

1.b Subministrament de 20 monitors de 24" (lot 2):
Característiques mínimes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Monitor LCD amb retroil·luminació LED de 24” Full HD 1080p
Mida en diagonal de 24”
Resolució nativa de 1920x1080 a 60 Hz
Relació d’aspecte 16:9
La pantalla s’ha de poder posar en vertical (rotació 90 graus)
Ajustable en alçada$
Panel IPS antirreflectant
16 milions de colors
Temps de resposta: 8 ms
Brillantor: 250 cd/m2
Relació de contrast: 1000:1
Pas de píxel 0.275 mm
Pixels per polzada: 90
Freqüència vertical: de 50 a 75 Hz
Freqüència horitzontal: de 30 a 80 KHz
Concentrador USB 3.0 amb 4 ports de sortida
1 Entrada de DisplayPort
1 Entrada HDMI
1 Entrada VGA
Classe energètica A.
Consum màxim en funcionament de 25 Wh
Certificació Energy Star.
Compliment de norma RoHS
Certificació TÜV
El monitor s’ha de subministrar amb un cable DisplayPort

1.c Subministrament de 12 ordinadors Mac Mini (lot 3):
12 ordinadors Apple Mini Mac. Característiques mínimes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Processador Intel Core i7 Gen 8, amb 6 nuclis, fins a 4,7 Ghz en mode turbo
8 GB RAM DDR4 SDRAM, velocitat 2666 MHz
Controladora SATA 6 Gb/s
Disc dur de 250 GB SSD PCIe
Targeta gràfica de 64 GB compatible amb OpenGL 4.4 i DirectX 12.
1 targeta Gigabit Ethernet
Conexión inalámbrica Wi‑ Fi 802.11ac compatible con 802.11a/b/g/n
Targeta d’àudio
1 sortida HDMI
4 ports Thunderbolt 3
4

●
●
●

2 ports USB 3
Sistema operatiu MacOSX Mojave precarregat
Certificació Energy Star.

2. Instal·lació, execució i manteniment
2.a Protecció de dades
L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar el compliment de la normativa legal vigent a la
Unió Europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal (RGPD), serveis de
la societat de la Informació (avisos legals, política de cookies), protecció del consumidor i
comerç electrònic i de seguretat. En cas de transferència internacional de dades aquesta
acreditació s'haurà de fer mitjançant el sistema "Privacy Shield" o similar.
2.b ANS o SLA (Acords de Nivell de Servei)
2.b.1 Disponibilitat
El contractista ha de proveir el maquinari que pugui donar un servei òptim, els 365 dies de
l'any, les 24 hores del dia. Tot el maquinari subministrat haurà de tenir la qualitat
necessària per a suportar aquest cicle de treball.
2.b.2 Incidències
S'entén per incidència qualsevol esdeveniment, no controlat, que causi una interrupció,
reducció de rendiment evident o reducció de funcionalitats del sistemes subministrats.
Les incidències crítiques o greus son aquelles que impedeixen el funcionament
correcte de la totalitat del sistema d'impressió (caiguda global del sistema).
Les incidències lleus son aquelles que impedeixen el funcionament d'alguna part
del sistema que no impedeix el funcionament global del servei (per exemple l'avaria
d'una de les impressores).
Sent:
Temps de resposta: temps transcorregut des de que la XAL comunica al
contractista la existència d'una incidència fins que l'esmentada empresa comença a
treballar en la seva resolució.
Temps de resolució: temps transcorregut des de que la XAL comunica al
contractista la existència d'una incidència fins que l'esmentada empresa aplica una
solució temporal que resolgui provisionalment el problema o bé una solució
definitiva al mateix. Una incidència crítica resolta temporalment es converteix en
una incidència lleu a efectes de l'SLA.
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S'estableixen els següents SLA mínims:
●
●
●

Temps de resposta: màxim 8 hores.
Temps de resolució per incidències lleus: en un màxim de 10 dies laborables.
Temps de resolució per incidències greus: en un màxim de 5 dies laborables.

L’adjudicatari està obligat a fer les reparacions d'avaries del maquinari subministrat, o dels
dispositius que en formin part, inclosa la reposició de peces, en el temps de resposta
establert.
Li correspon a l'adjudicatari optar per la reparació o la substitució immediata, si és
necessari, d'algun equip per un igual o de superiors característiques al descrit a les
condicions tècniques, per tal de donar compliment al temps màxim de resolució permès.
El manteniment i resolució d'incidències relatives als sistemes operatius, així com
l'actualització del drivers quedarà exclosa d'aquest contractació i serà responsabilitat única
de la XAL.

3. Gestió del projecte i calendari d'implementació
La data límit d'entrega de l'equipament serà de 4 setmanes a partir de la formalització del
contracte. L'entrega anirà acompanyada d'un document amb l'inventari complet dels equips
subministrats.
4. Garanties
La garantia dels tots els equips subministrats serà de 3 anys.
L'adjudicatari respondrà de la correcta prestació dels serveis inclosos en aquesta garantia i
durant la seva vigència, amb la garantia definitiva dipositada al moment de l'adjudicació del
contracte.

5. Documentació tècnica
El contractista haurà de presentar amb l'oferta tècnica un document amb la descripció
tècnica detallada de les característiques dels equips ofertats.
S'haurà d'aportar la declaració responsable del fabricant certificant que els equipaments
proposats compleixen amb tots els requeriments tècnics i els indicats en els criteris de
valoració tècnica, així com el compliment de seguretat d'organismes internacionals.
L'adjudicatari designarà un Responsable que serà l'interlocutor amb la XAL per a tot el
relacionat amb l'objecte d'aquesta contractació durant el període de vigència del contracte.
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Per part de la XAL, s'assignarà un Responsable que vetllarà pel compliment del contracte i
farà seguiment de la correcta prestació del servei.

6. Protecció medi ambiental, seguretat i prevenció de riscos laborals
L'adjudicatari haurà de respondre a la normativa vigent en matèria mediambiental, de
seguretat i de prevenció de riscos laborals.

Barcelona, 6 de febrer de 2019
Firmado digitalmente

CPISR-1 C Xavier por CPISR-1 C Xavier
Cabestany Godes
Cabestany
Fecha: 2019.02.18
Godes
16:56:15 +01'00'

Xavier Cabestany i Godes
Responsable del Servei d'Infraestructures
Xarxa Audiovisual Local, SL
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