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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE ELECTRÒNICA DE XARXA PER
A CA L'ESCODA

1. Introducció
L’objecte del present Plec de prescripcions tècniques és l’establiment de les
condicions que regiran el subministrament, la instal·lació i la posta en marxa de
l’electrònica de xarxa del nou edifici de l’ajuntament de Ca l’Escoda.
L’oferta haurà d’estructurar-se modularment, segons les característiques i els
requeriments indicats en les clàusules següents.
2. Antecedents
Actualment l’Ajuntament disposa d’electrònica CISCO en propietat per connectar
les diferents seu municipals utilitzant el protocol d’enrutament EIGRP per configurar
la seva xarxa de veu i dades. Aquesta topologia s’utilitza en tots els edificis
municipals (Ajuntament actual, Edifici del Gas, Can Roure, Policia, teatre, brigada,
Radio, ......), mitjançant la xarxa corporativa existent a les diferents seus municipals.
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3. Objecte i necessitat i idoneïtat de la contractació:

L’objecte del contracte consistirà en el subministrament i configuració
d’uns equips d’electrònica de xarxa per l’edifici nou de Ca l’Escoda per
unir les diferents plantes amb fibra Multimode i connectar-lo a la xarxa actual
municipal mitjançant la fibra òptica Monomode.
La configuració dels equips nous han de ser compatibles per passar la veu i les
dades amb l’electrònica existent actualment de capa 3 i el protocol
d’enrutament utilitzat actualment el EIGRP per tal de poder connectar el
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CORE amb les altres seus municipals. Les característiques tècniques mínimes
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s’especifiquen:

Electrònica de xarxa

-Totalment compatible amb arquitectura de xarxa basada en intenció (Digital
Network Architecture).
-Integrables amb solució de gestió centralitzada que permeti:
-Securització de l’entorn.
-Automatització de la xarxa.
-Analítica i estat de salut dels components de la xarxa.



6 switch enracables nous que tinguin les següents característiques:
- Capacitat de treballar en capa 2 amb priorització de tràfic
- Mínim 48 ports 10/100/1000 PoE+ (740W)
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- Mínim 2 ports a 10Gb, essent, com a mínim, dos SFP+
- Suport a ACLs, IPv4 i IPv6
- Configuració Port Segurity.
- IGMP Snooping. Captura de tràfic dels ports i poder-los redirigir.
- CPU igual o superior a 600 Mhz dual Core.
- Memòria DRAM igual o superior a 256 MB.
- Ha de suportar tecnologia MACSec-128
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- Apilables fins a 8 equips en stack a una velocitat de 80 Gbps
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- Suport a la implementació i gestió del dispositiu
- Possibilitat de font redundant.
- Totalment compatibles amb els equips de core, utilitzant mateix
sistema operatiu i protocols.
- Garantia mínima 2 anys del fabricant.



2 switch enracables nous que tinguin les següents característiques:
- Capacitat de treballar en capa 3 amb priorització de tràfic
- Mínim 24 ports 10/100/1000 PoE+ (370W)
- Mínim 8 ports a 10Gb, com a mínim, vuit SFP+ 6 per multimode i 2 per
monomode
- Suport a ACLs, IPv4 i IPv6
- Configuració Port Segurity.
- IGMP Snooping. Captura de tràfic dels ports i poder-los redirigir.
- CPU igual o superior a 600 Mhz dual Core.
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- Memòria DRAM igual o superior a 256 MB.
- Ha de suportar tecnologia MACSec-256.
- Apilables fins a 8 equips en stack a una velocitat de 480 Gbps.
- Suport a la implementació i gestió del dispositiu.
- Possibilitat de font redundant.
- Els switches de core han de suportar la tecnologia Encrypted Traffic
Analitycs.
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- Garantia mínima 2 anys del fabricant.
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Altres


24 SFP+ 10Gb SR-LC multimode nous compatibles amb els switchs
anteriors per proporcionar una solució 10 gigabit full-duplex



4 SFP+ 10Gb SR-LC monomodo nous compatibles amb els switchs
anteriors i l’actual de l’ajuntament el model 3650G de CISCO per
proporcionar una solució 10 gigabit full-duplex



2 cables nous per commutar els dos switch de capa 3

L’Electrònica de xarxa pressupostada haurà de poder suportar com a mínim
el dimensionament esmentat i admetre la possibilitat de futures ampliacions
tant en nombre d’enllaços, fonts redundants, .... .

4. Model de Proposta tècnica
Independentment de la documentació de tipus administratiu sol·licitada, els
licitadors presentaran la següent documentació obligatòria de caràcter
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tècnic seguint estrictament el següent guió:

1.- Arquitectura tecnològica.
2.- Equipament a subministrar, instal·lar, funcionament i ús.
3.- Característiques funcionals del sistema.
4.- Projecte d’implantació.
5.- Proposta de formació.

Jordi Maimí Girbal

Signatura 1 de 1

6.- Característiques del servei de configuració i posta en marxa.
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7.- Altres aspectes addicionals que es considerin oportuns en el
projecte.
Serà causa d'exclusió de l’oferta presentada el fet que la documentació
tècnica lliurada no segueixi el guió definit anteriorment o s’especifiquin
millores fora d’aquest document tècnic.

5. Demostració pràctica
Els licitadors hauran de realitzar durant la fase de valoració una
demostració pràctica presencial a les instal·lacions de l’Ajuntament a
partir del funcionament real de tots els productes oferts simulant un entorn
com el de la corporació municipal als tècnics municipals designats, per tal
d'aclarir tots els dubtes funcionals i tècnics així com per poder valorar
l'agilitat d'ús i compliment de requeriments.

30/01/2019

A Premià de Mar, a data de la signatura electrònica
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Cap d’Organització i SIC
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