Àrea d’Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals
Barcelona Activa SAU SPM

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC PER A
BARCELONA ACTIVA
ABAST
L’objecte d’aquest plec és definir les característiques del maquinari que es vol adquirir així com el nombre d’unitats de
cada ítem, agrupats en 3 lots:
• Lot 1: Equipament informàtic
• Lot 2: Equipament multimèdia
• Lot 3: Electrònica de xarxa
El preu màxim d’adquisició dels 3 lots serà de 225.000€ IVA inclòs.
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL A SUBMINISTRAR
A continuació es descriuen les partides de material a subministrar. És molt important tenir en compte que cada partida
haurà de ser igual en la totalitat dels equips a servir (per exemple, en la partida de 95 estacions de treball no pot haver-hi
50 estacions d’un model i 45 d’un altre).
Lot 1: El preu màxim d’adquisició del lot 1 serà de 148.000€ IVA inclòs.
18 estacions de treball DELL Precision 3630 o similar amb les següents característiques mínimes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Processador:
Intel Core i7-8700, de 6 nuclis 12 MB de caché
Velocitat processador:
4,6 Ghz
Memòria RAM:
32 GB DDR4-2666
Disc Dur:
1x 256 GB SSD (classe 20) i 1 x 2 TB SATA a 5400 rpm
Tarja de vídeo:
NVIDIA GeForce GTX 1060, 6 GB, 3 DP, HDMI, DVI-D
Tarja de xarxa:
Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
Ratolí:
USB òptic amb 3 botons (1 botó roda)
Teclat:
USB de color negre
Tarja de so:
Integrada
Format:
Torre
Ports USB
2 ports 3.1 frontals i 4 ports 3.1 posteriors
Ports àudio:
auriculars i micròfon frontals i posteriors
Certificacions energia:
Energy Star 6.1, EPEAT Gold rating; RoHS-compliant; TUV Green
Mark, ULE Gold
Seguretat física: Sistema únic de bloqueig per poder lligar l’equip a un objecte fix i, a la vegada, impedir l’obertura de
la carcassa (compatible amb cables Kensington)
Orientació:
vertical
Color:
negre
Llicència:
Windows 10 professional 64
Amplada màxima:
18 cm
Profunditat màxima:
40 cm
Alçada màxima:
38 cm
Volum màxim:
29 l
Període de garantia:
3 anys en peces i ma d’obra in situ de tots els components.

18 Microsoft Surface Pro 6 amb les següents característiques:
• Disc de 256 GB
• Intel Core i5
Página 1 de 6
43/19 PPT

Àrea d’Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals
Barcelona Activa SAU SPM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 GB de memòria RAM
Dimensions: 292 mm x 201 mm x 8,5 mm)
Resolució: 2736x1824 (267 PPP)
Tàctil: multi-touch de 10 punts
Connexions: 1 port USB, 1 auriculars, 1 Mini DisplayPort
Càmera frontal
Windows 10 Pro
Wi-Fi compatible amb IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.1
Sensor de llum ambiental
Giroscopi
Acceleròmetre
Color negre
Pes (sense funda amb teclat): 770g
2 anys de garantia amb assegurança que inclogui cobertura per danys accidentals

18 Funda amb teclat Microsoft per Surface Pro amb les següents característiques:
• Teclat espanyol
• Color gris
18 Microsoft Surface Dock amb les següents característiques:
•
•
•
•

2 display port
1 port de xarxa Gigabit Ethernet
4 ports USB 3.0
Sortida audio

5 estacions de treball Lenovo Thinkcenter M910 tiny o similar amb les següents característiques mínimes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Processador:
Intel Core i7 6700T Vpro
Velocitat processador:
2,8 Ghz
Memòria RAM:
16 GB - 2133MHz DDR4
Disc Dur:
256 GB SSD
Tarja de vídeo:
integrada Intel HD 510 Graphics
Tarja de xarxa:
Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
WiFi:
Intel doble banda inalámbrica 7260AC (2x2) amb Bluetooth 4.0
diminut
Unitat òptica:
DVD Recordable SATA
Ratolí:
Inalàmbric òptic amb 3 botons (1 botó roda) de color negre amb nano
receptor USB
Teclat:
Inalàmbric de color negre amb nano receptor USB
Tarja de so:
Integrada, Realtek high definition audio.
Format:
Sobretaula, format ultacompacte
Ports USB
2 ports 3.0 frontals i 2 ports 3.0 posteriors
Ports àudio:
auriculars i micròfon frontals i auricular posterior
Ports vídeo:
1 port VGA i 2 Display Port posteriors
Certificacions energia
Energy Star 6.1, EPEAT Gold rating*; (*Need 85% PSU and
Windows OS); ErP Lot 3; Greenguard; RoHS-compliant; TUV Green Mark, ULE Gold
Seguretat física:
Sistema de bloqueig per poder lligar l’equip a un objecte fix
(compatible amb cables Kensington)
Orientació:
horitzontal i vertical amb base inclosa
Color:
negre
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•
•
•
•
•
•

Llicència:
Amplada màxima:
Profunditat màxima:
Alçada màxima:
Volum màxim:
Període de garantia:

Windows 10 professional 64
3,5 cm
18,5 cm
18 cm
1,2 l
3 anys en peces i ma d’obra in situ de tots els components.

200 monitors Eizo EV2430BK o similar amb les següents característiques mínimes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24 polzades
Format 16:10
Color negre
Altaveus incorporats
El peu haurà de permetre les regulacions següents: 100 mm d’ajust d’alçada, 30º d’inclinació (respecte a l’eix vertical
del monitor), 70° de gir horitzontal i 90° de rotació.
Auto EcoView o funció equivalent d’autojust de la brillantor en funció de les condicions lumíniques ambientals.
Pantalla amb algun sistema antienlluernaments
Contrast: 1000:1
USB hub
Connexions: DisplayPort, DVI-D i DSub
5 anys de garantia in situ

Lot 2: El preu màxim d’adquisició del Lot 2 serà de 34.500 € IVA inclòs.
5 projectors Epson EB-X27 o similar amb les següents característiques mínimes:
•
•
•
•
•
•

2.700 ANSI lúmens
Contrast 10.000:1
Durada de la làmpada fins 10.000 hores.
Resolució XGA
Cicle de canvi del filtre: 10.000 hores
Funció Split-Screen

5 monitors iiYama ProLite TE8603MIS-B1AG o similar amb les següents característiques mínimes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

85 polzades
Format 16:9
Vidre templet de 4 mm i 7 MOHS, antireflexos i ultralliscant
Resolució pantalla 4K Ultra HD
Sistema integrat: Android
Tocs simultanis: 20 (10 escriptura)
Color negre
Mòdul wifi OWM001
Altaveus integrats
Contrast: 1200:1
Connexions USB:
Connexions de vídeo d’entrada: DisplayPort, 3 HDMI i DSub
Connexions de vídeo de sortida: HDMI
5 anys de garantia en mode in situ
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5 suports motoritzats amb rodes iiYama MD 062B7295 o similar amb les següents característiques:
•
•
•
•
•
•
•

Color negre
Pes de monitor suportat 100 Kg.
Alçada regulable
Monitor suportat 86 i 75 polzades.
Base amb rodes
5 anys de garantia
Els suports han de ser compatibles i incloure tots els components necessaris per les pantalles descrites en aquest
mateix plec.

Lot 3: El preu màxim d’adquisició del Lot 3 serà de 42.500€ IVA inclòs.
2 Cisco Catalyst 9300 24 Port 4x1G Uplink IP Services (WS-C9300-24T-E) C9300 DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term
License
5 Cisco Catalyst 9200L Plus 24 10/100 PoE+, 4x1G (WS-C29200-24P-4G-E) C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3
Year Term license
40 punts d’accés Cisco AIR-AP1832I-E-K9
SERVEIS ASSOCIATS
El material informàtic subministrat haurà de dur els següents serveis associats:
LOT 1: Equipament informàtic
1. Lliurament dels controladors específics dels equips subministrats en format inf. El lliurament dels controladors es
farà mitjançant un pen drive i hauran de venir classificats segons el model.
2. Inventariat del material lliurat: l’empresa adjudicatària subministrarà un excel a Barcelona Activa amb el número de
sèrie de cadascun dels equips subministrats. Barcelona Activa retornarà l’Excel complimentat amb un número
d’inventari així com les etiquetes, que l’empresa adjudicatària haurà d’enganxar als equips.
3. Tramitació de garanties: caldrà que l’empresa adjudicatària tramiti les extensions de garantia dels equips informàtics
i ho acrediti a Barcelona Activa amb la presentació dels certificats corresponents.
4. Maquetació dels ordinadors: Barcelona Activa proporcionarà la maqueta i les instruccions específiques a l’empresa
adjudicatària per tal que dugui a terme la instal·lació de la imatge als ordinadors subministrats.
5. Emmagatzematge: el material es subministrarà de forma progressiva, en quatre lliuraments. El primer termini de
lliurament del material ja preparat serà d’un màxim de 30 dies des de la signatura del contracte.
Un primer lliurament de 18 ordinadors DELL Precision o similar, 5 ordinadors Lenovo ThinkCenter M910 Tiny o similar,
50 monitors Eizo EV2430BK o similar i 18 Microsoft Surface Pro 6 i els seus accessoris.
Els successius subministraments constaran de 50 monitors Eizo EV2430BK o similar.
6. Transport: el transport del material subministrat corre a càrrec de l’empresa adjudicatària. Tot el material a C/ Llacuna,
162, planta -1. L’espai de lliurament és accessible amb camió o furgoneta.
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LOT 2: Equipament multimèdia
1. Inventariat del material lliurat: l’empresa adjudicatària subministrarà un Excel a Barcelona Activa amb el número de
sèrie de cadascun dels equips subministrats. Barcelona Activa retornarà l’Excel complimentat amb un número
d’inventari així com les etiquetes, que l’empresa adjudicatària haurà d’enganxar als equips.
2. Tramitació de garanties: caldrà que l’empresa adjudicatària tramiti les extensions de garantia dels equips informàtics
i ho acrediti a Barcelona Activa amb la presentació dels certificats corresponents.
3. Emmagatzematge: tot el material es subministrarà en un màxim de 30 dies des de la signatura del contracte.
4. Transport: el transport del material subministrat corre a càrrec de l’empresa adjudicatària. Els lliuraments del material
serà a les següents adreces:
5 Projectors a C/ Llacuna, 162, planta -1.
5 monitors i 5 suports a c/ Roc Boronat , 117 , 1r., 08018 Barcelona.
5. Muntatge, instal·lació i posta en marxa: l’empresa adjudicatària serà l’encarregada del seu muntatge, instal·lació i
posta en marxa a l’equipament.
6. Formació: l’empresa adjudicatària serà l’encarregada de fer la formació al personal de Barcelona Activa en 1 sessió
de formació de 2 hores a l’equipament de destí dels equips.
LOT 3: Electrònica de xarxa
Tot el material subministrat en aquest lot haurà d’incloure una garantia estesa amb el fabricant que inclogui:
1.) Reemplaçament avançat de peces avariades
2.) Accés al TAC del fabricant per a resolució de casos
3.) Accés a les actualitzacions de les versions de programari dels equips i accés a pedaços que resolguin errors
4.) Accés a datasheets i especificacions del fabricant. - Release Notes.A més l’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec de:
1.) Gestió i atenció d'Incidències
2.) Gestió de del reemplaçament de l’equip
3.) Gestió de l’estoc
4.) Gestió de la garantia
5.) Informe accessible via web d’incidències i atenció a consultes del servei
6.) Obertura de casos amb el fabricant
Complint el següent SLA per a les incidències crítiques:
1.) Règim de prestació: 5x8
2.) Temps de reemplaçament de l'equip avariat: NBD
3.) Temps de resolució: NBD
A més caldran els serveis següents:
1. Inventariat del material lliurat: l’empresa adjudicatària subministrarà un Excel a Barcelona Activa amb el número de
sèrie de cadascun dels equips subministrats. Barcelona Activa retornarà l’Excel complimentat amb un número
d’inventari així com les etiquetes, que l’empresa adjudicatària haurà d’enganxar als equips.
2. Transport: el transport del material subministrat corre a càrrec de l’empresa adjudicatària. Tot el material caldrà lliurarlo al C/ Llacuna, 162, planta -1. L’espai de lliurament és accessible amb camió o furgoneta.

Página 5 de 6
43/19 PPT

Àrea d’Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals
Barcelona Activa SAU SPM

CONDICIONS DE FACTURACIÓ
La facturació de la totalitat del contracte es durà a terme amb el lliurament de tot el material i, en qualsevol cas, aquest
fet s’ha de produir abans del 31/12/2019. Com que el transport dels equips es realitzarà de forma progressiva a les
dependències de Barcelona Activa (veure apartat de serveis en aquest mateix plec), Barcelona Activa haurà de poder fer
la comprovació de que tot el material adquirit està en el magatzem del proveïdor. En qualsevol cas, si durant els lliuraments
o el transport hi ha algun problema de pèrdua o deteriorament d’algun equip, la responsabilitat serà de l’empresa
adjudicatària. Barcelona Activa reclamarà la substitució de l’equip afectat.

Marc Puente Vila-masana
Director de Sistemes d’Informació
Barcelona, 11 de juny de 2019
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