PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT DE TERMINALS DE COMUNICACIONS TETRA
COMPATIBLES AMB LA XARXA TETRAIB
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Tel.:+34 971 177 354
FAX: +34 971 176 995
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Plec de prescripcions tècniques del contracte de subministrament de terminals de
comunicacions TETRA compatibles amb la xarxa tetraIB del Govern de les Illes
Balears
1.

Objecte

Els subministraments i serveis objecte d’aquest contracte són:


Subministrament i programació de terminals portàtils compatibles amb la xarxa
tetraIB del Govern de les Illes Balears.



Subministrament i programació de terminals portàtils ATEX compatibles amb la
xarxa tetraIB del Govern de les Illes Balears.



Subministrament d’un (1) cable USB de programació del terminal portàtil ATEX.



L'embalatge, transport i emmagatzematge de cada un d'elements que componen
un lot de subministrament, des del magatzem d'origen fins a la seva recepció.



La gestió ambiental que pugui derivar-se del maneig dels materials avariats, dels
embalatges, o del transport.



Aquest contracte s’estructura en dos lots de licitació, descrits més endavant
en aquest document i a la taula de l’annex A, malgrat que la seva descripció
es realitzi de manera conjunta

2.

DEFINICIÓ, COMPOSICIÓ I REQUISITS MÍNIMS

2.1

Terminals portàtils

Els terminals portàtils s’hauran de subministrar amb les condicions i components següents:


Mòdul interior receptor GPS intern totalment funcional i activat



Avis de bateria baixa



Indicació de carrega de bateria



Potencia mínima d’emissió RF de 3 watt



Teclat alfanumèric i display integrat



Botó específic de cridades d’emergència



1 bateria per terminal amb capacitat mínima de 8 hores i 1800mAh o superior



Carregador amb allotjaments per a carrega directa de terminal



Funda amb clip de subjecció al cinturó



Antena preparada per a rebre senyal GPS i TETRA
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Protecció contra elements exteriors almenys IP67.



Man down

Per a tots els tipus de terminals a subministrar:


Encriptació TEA2.



Cridades de grup.



Cridades individuals.



Missatges d’estat.



Missatges de text.



DMO (Mode Directe).



Mode d’enginyeria.



Registre de cridades.



Mòdul interior receptor del senyal GPS totalment funcional i activat.



Banda de freqüències d’operació (mínim): 380 MHz – 400 MHz.



Rang de temperatures d’operació (mínim): -10ºC a 55ºC.

Els terminals, una vegada programats, s’hauran d’entregar allà on IBETEC indiqui.
Els equips de radiocomunicació proposats, han de tenir el certificat d'interoperabilitat amb
la infraestructura fixa de la xarxa TETRAIB, Nebula Teltronic; han d'aparèixer en la llista de
compatibilitat i interoperabilitat de TETRAMOU.
(http://www.tandcca.com/interoperability/22388-2/)
i que són compatibles amb la versió actual del sistema Nebula Teltronic TETRAIB.
Els terminals portàtils s’hauran de subministrar amb un termini màxim de 15 dies
laborables des de la petició per part de IBETEC.
2.2

Terminals portàtils ATEX

Els terminals portàtils ATEX s’hauran de subministrar amb les condicions i components
següents:


Mòdul interior receptor GPS intern totalment funcional i activat



Avis de bateria baixa



Indicació de càrrega de bateria



Potencia mínima d’emissió RF de 1 watt



Teclat alfanumèric i display integrat
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Botó específic de cridades d’emergència



1 bateria per terminal amb capacitat mínima de 8 hores i 1250mAh o superior



Carregador amb allotjaments per a carrega directa de terminal



Funda amb clip de subjecció al cinturó



Antena preparada per a rebre senyal GPS i TETRA



Protecció contra elements exteriors almenys IP67.



Man down

Per a tots els tipus de terminals a subministrar:


Encriptació TEA2.



Cridades de grup.



Cridades individuals.



Missatges d’estat.



Missatges de text.



DMO (Mode Directe).



Mode d’enginyeria.



Registre de cridades.



Mòdul interior receptor del senyal GPS totalment funcional i activat.



Banda de freqüències d’operació (mínim): 380 MHz – 400 MHz.



Rang de temperatures d’operació (mínim): -20ºC a 50ºC.

Els terminals, una vegada programats, s’hauran d’entregar allà on IBETEC indiqui.
Els equips de radiocomunicació proposats, han de tenir el certificat d'interoperabilitat amb
la infraestructura fixa de la xarxa TETRAIB, Nebula Teltronic; han d'aparèixer en la llista de
compatibilitat i interoperabilitat de TETRAMOU.
(http://www.tandcca.com/interoperability/22388-2/)
i que són compatibles amb la versió actual del sistema Nebula Teltronic TETRAIB.
Els terminals portàtils s’hauran de subministrar amb un termini màxim de 15 dies
laborables des de la petició per part de IBETEC.
2.3

Programació de terminals

2.3.1 Generalitats
La programació de terminals tindrà en compte els criteris i procediments següents:
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La programació inicial dels terminals serà a càrrec de l'adjudicatari. IBETEC
establirà el Pla de Numeració assignat i els procediment de programació en cada
cas. El mateix s'aplicarà als vals de programació posteriors.
 La gestió dels codis de seguretat TEA2 es funció única i exclusiva de IBETEC. La
generació dels codis TEA2, serà funció de IBETEC, o se delegarà a l’adjudicatari, en
base a un acord escrit de confidencialitat.
 El GLPI és l’eina de gestió definida per al control de l'inventari dels terminals
propietat de IBETEC. En el GLPI se defineixen les especificacions tècniques (ISSI,
TEI, número de sèrie, llicencies, accessoris, etc...) de cada terminal, així com les
plantilles de programació configurades.
Qualsevol informació referent a configuracions dels terminals i Pla de Numeració tindrà
caràcter Confidencial. El intercanvi de qualsevol informació i material se sotmetrà a un
protocol de confidencialitat que serà d’obligat compliment per part de l’adjudicatari.
2.3.2 Programacions
Els vals de programació inicial seran vàlids durant la vigència del contracte.


Programació Inicial. Tots els terminals s’han de subministrar amb un val de
programació inicial. La programació a realitzar a cada terminal o grup de terminals
podrà variar d’un terminal o grup de terminals a un altre.



Programacions Addicionals. L’adjudicatari haurà de subministrar dos vals de
reprogramació addicionals per a cada terminal subministrat. L'ús d'aquests vals es
farà en funció del resultat de la programació inicial o si les condicions del servei ho
requereixen.

Els terminals portàtils s’hauran de programar amb un termini màxim de cinc dies
laborables des de la petició per part de IBETEC.
2.4 Cable de programació terminal portàtil ATEX
Subministrament d’un (1) cable USB de programació compatible amb el terminal portàtil
ATEX subministrat al lote 2.
3. Documentació
L'adjudicatari presentarà en una plantilla en format CSV de la base de dades de l'aplicació
GLPI (en la versió implementada per IBETEC), la llista dels ítems materials i llicencies
objecte d'aquest contracte. La definició dels camps de la llista de materials està definida
per IBETEC. En les reunions de llançament del contracte se comunicarà la versió definitiva
de les plantilles que es lliurarà en format de memòria digital, per correu-e, o per mitjà del
sistema de comunicació electrònica indicat per IBETEC.
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L'adjudicatari indicarà l'adreça URL o entregarà un dispositiu de memòria USB contenint
en format pdf la informació tècnica publicada pels fabricants o subministradors dels
equips de telecomunicacions i materials accessoris (documentació relativa als equips
instal·lats a requeriment de IBETEC (datasheets, manuals de configuració, manuals
d'usuari, etc.).
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ANNEX A
Concepte
Subministrament portàtil i components (incloent funda, antena, bateria i
carregador,etc.) Inclou vals de primera programació i dues reprogramacions
addicionals, tots els elements necessaris per al seu funcionament, amb totes les
funcionalitats requerides en el present plec actives (apartat 2.1). També s’inclou la
programació.
Subministrament i programació de terminal portàtil ATEX i components (incloent
funda, antena, bateria i carregador,etc.) Inclou vals de primera programació i dues
reprogramacions addicionals, tots els elements necessaris per al seu funcionament,
amb totes les funcionalitats requerides en el present plec actives (apartat 2.2).
També s’inclou la programació.
Subministrament d’un (1) cable USB de programació compatible amb el terminal
portàtil ATEX.

Lot

1

2

2
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