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I.

Objecte

L’objecte d’aquest document és esclarir alguns aspectes del plec tècnic de la licitació ED-2020-1150,
en concret, sobre el document 2000728_PlecsOrdinadorsAlumnes.pdf publicat a l’anunci de licitació.

II. Aclariments a aplicar sobre el plec tècnic
Aclariment 1.


A l’apartat II.1 (Descripció dels dispositius físics) existeix un error tipogràfic respecte a les
característiques tècniques de l’equipament “Tipus D. Equipament amb sistema operatiu dual
Windows versió 10 i Linkat GNU/Linux”:
-



A on diu:
Ha de dir:

2 port1 USB C
1 port USB C

De forma anàloga, i motivat per error tipogràfic, i atès que els equips que ja disposen de port HDMI
no requereixen 2 ports USB-C, i respecte a les característiques tècniques de l’equipament “Tipus
A. Equipament amb sistema operatiu Linkat GNU/Linux”:
-

A on diu:
Ha de dir:

2 ports USB C
1 port USB C

Aclariment 2.
A l’apartat II.1 (Descripció dels dispositius físics), s’indica que totes les memòries RAM són del tipus
DDR4 o DDR4L. No obstant, aquesta nomenclatura de tipus de memòria és al pròpia d’un fabricant, i
podria limitar la concurrència d’altres.
Així doncs, per tal de no limitar altres opcions també vàlides tècnicament, caldria aclarir en les
característiques de les memòries RAM dels equips tipus A, B, C i D:
-

A on diu:
Ha de dir:

DDR4 o DDR4L
tipus DDR4 o DDR4L o equivalent

Aclariment 3.
A l’apartat II.4 (Servei de manteniment, atenció i suport als usuaris), s’indica que s’estableix com a
nivell de servei (SLA – ANS.01 de l’apartat IV del plec) per a la resolució d’incidències en equipament
hardware, el màxim de 40 hores laborables des de la recepció de la incidència.
No obstant, no s’especifica com es comptabilitzen les hores laborables.
A l’apartat IV2 ( Acords de nivell de servei) s’indica de forma genèrica que en relació a l’horari en què
es calculen els acords de nivell de servei es defineix el següent:
• Horari natural: horari 24x7, totes les hores tots els dies de l’any.
• Horari laboral: de dilluns a divendres de 8 a 20h excepte els festius a tot Catalunya.
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Tanmateix, els horaris efectius per a la resolució d’incidències, tenint en compte que requereixen
presencialitat, han d’ajustar-se a l’horari escolar majoritari, per tal d’evitar aturades contínues de rellotge
per part dels adjudicataris del contracte.
Finalment, cal diferenciar l’horari d’atenció a l’usuari per al registre de les trucades/incidències, establert
en un horari mínim de 9.00h a 17.00h els dies laborables, respecte a l’horari establert per a la resolució
de les incidències.
En conseqüència, fem el següent aclariment:




Per al SLA – ANS.01 de l’apartat IV del plec:
-

A on diu: s’indica que s’estableix com a nivell de servei (SLA – ANS.01 de l’apartat IV del plec)
per a la resolució d’incidències en equipament hardware, el màxim de 40 hores laborables des
de la recepció de la incidència.

-

Ha de dir: s’indica que s’estableix com a nivell de servei (SLA – ANS.01 de l’apartat IV del
plec) per a la resolució d’incidències en equipament hardware, el màxim de 40 hores laborables
des de la recepció de la incidència. En el còmput d’hores laborables es tindrà en compte l’horari
més comú als centres educatius, que és de 8.00h a 15.00h excepte els festius a tot Catalunya
i els festius locals a on s’ubiquin els centres.

Per a l’apartat IV2 ( Acords de nivell de servei)
-

A on diu:
Horari laboral: de dilluns a divendres de 8 a 20h excepte els festius a tot Catalunya.

-

Ha de dir:
Horari laboral:
-

Per a centres i serveis educatius: de dilluns a divendres de 8 a 15h excepte els
festius a tot Catalunya i els locals a on s’ubiquin els centres.

-

Per a la resta de seus del Departament d’Educació (Serveis Centrals i Territorials):
Horari laboral: de dilluns a divendres de 8 a 18h excepte els festius a tot Catalunya.
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