PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, EN MODALITAT
D'ARRENDAMENT, D'UN SISTEMA DE CONTINUÏTAT AMB TITULADORA
I. INTRODUCCIÓ
La Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL) és una societat mercantil limitada de capital íntegrament públic de la
Diputació de Barcelona creada per a la gestió del servei públic de caràcter econòmic de suport i foment de
la comunicació audiovisual local, i amb aquest objectiu, gestiona La Xarxa de Comunicació Local, una
plataforma única de continguts multimèdia i serveis adreçats als mitjans de comunicació local.
La producció i l’intercanvi de programes i notícies o de continguts en general, per a la seva distribució a les
entitats adherides a la XAL és un dels eixos bàsics del servei que presta la XAL als que s'obliga en virtut del
Protocol General dels Serveis de la XAL.
L’emissió en directe d’esdeveniments d’interès general produïts per les mateixes entitats en el seu àmbit
d’actuació, i oferts per a la seva programació a la resta d’entitats adherides, és un element essencial de
l’actual oferta de la XAL.
Actualment la XAL té necessitat de contractar el servei en la modalitat de renting a tres anys d'un sistema
de continuïtat amb tituladora i altres equips complementaris per una entitat adherida a la XAL.

II. OBJECTE
És objecte del present Plec la contractació promoguda per la Xarxa Audiovisual Local, SL (en endavant, XAL)
del servei en modalitat de renting a tres (3) anys d'un sistema de continuïtat amb tituladora per una entitat
de televisió TDT adherida a la XAL.
III. REQUISITS TÈCNICS DE LA CONTRACTACIÓ
L'oferta ha d'incloure i garantir, amb caràcter de mínims, les prestacions i serveis que es detallen a
continuació, els quals són obligatoris:
−
−
−
−

Un sistema de continuïtat Broadcast basat en hardware i software
Una tituladora Broadcast
Un doble sincronitzador de quadre/conversor de formats de vídeo de qualitat Broadcast
Un módul d'intercom

1.- Requeriments del hardware del sistema de continuïtat:
−
−
−
−

servidor de 2U amb llicència W7, 32GB RAM, doble CPU Quad Core + Matrox
configuració 2+2 (dos canals d'entrada i dos canals de sortida)
una entrada HD de directe o de directe + gravació, i una entrada SD/HD independent de
gravació
una sortida HD amb gràfics i 1 sortida de previ
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−
−
−
−
−
−

emissió des de l'emmagatzematge central o copiat automàtic al local
retolació automàtica i animacions Flash amb recepció de dades RSS i XML en temps real
en mode SD la compressió suportada ha de ser: DV25/50, MPEG2 I-frame & IBP, IMX30/40/50,
MPEG4
Formats de fitxer compatibles: Quick Time de Final Cut Pro, DV, MXF, AVI i 8 canals d'àudio
imbricat
en mode HD la compressió suportada ha de ser: DVCPRO HD, MPEG2 I-frame 50 a 250Mbps,
MPEG2 IBP MP de 10 a 80 Mbps, Sony XDCAM HD, AVC Intra, H.264 i ProRes.
Formats de fitxer compatibles: Quick Time, AVI, MXF i 8 canals d'àudio imbrica

2.- Requeriments del Software del sistema de continuïtat:
−
−
−

software de plantilles gràfiques d'emissió
software d'escaletes i trimat de clips
Software de gestió de continguts audiovisuals per generar carpetes calentes, mirall i còpia
manual, així com poder moure els arxius de la central d'emmagatzatge NAS/SAN als discos
locals dels vídeo servidors.

3.- Requeriments de la tituladora broadcast:
−
−
−
−

Tituladora SDI amb integració a xarxes socials com Twitter, Whatsapp, Facebook,
Skype,Instagram, i Flickr
solució gràfica completa multicapa de fins a 24 capes permanents
integració amb OpenWeatherMap
difusió de Skype, Line i contingut de correus electrònics

4.- Requeriments del conversor / sincronitzador de quadre broadcast:
−
−
−
−
−
−
−

doble sincronitzador de quadre i conversor de formats de qualitat Broadcast
conversió de SD a HD i de HD a SD
conversió de la relació d'aspecte SD/SD
conversió creuada HD/HD (720p – 1.080i)
conversió creuada up/down amb formats d'entrada i convertits en sortides SD/HD SDI(ambdós
sincronitzats)
conversió creuada HD amb sortida SDI convertida simultàniament
per instal·lar en rack de 19”

5.- Requeriments del mòdul intercom:
−

Una targeta per a comunicacions externes a 4 fils pel sistema d'intercom modular Kroma de la
sèrie 7000 (existent a la entitat).
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6. Garantia
Els equips hauran de disposar de garantia, que serà mínim de 5 anys, a comptar des de la seva recepció i
acceptació, i estaran inclosos tots els conceptes com manteniment, recanvis, ma d'obra, transports,
desplaçaments, etc.
L’adjudicatari respondrà del correcte funcionament dels equips subministrats amb la garantia definitiva
dipositada al moment de l’adjudicació del contracte.
7. Documentació tècnica
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.
8. Assegurances
Els equips subministrats disposaran d'assegurança a tot risc durant tota la vigència del contracte, la qual
anirà a càrrec de l'adjudicatari.
9. Opció de compra
La XAL, un cop finalitzat el contracte, podrà exercir opció de compra de l’equip subministrat d’acord amb el
preu ofertat per l’adjudicatari.

IV.- Memòria tècnica i requeriments
−

El licitador haurà de presentar la memòria tècnica descriptiva dels equips que configuraran tota
la instal·lació i que permeti identificar les funcionalitats de les necessitats del servei

−

Inclourà la instal·lació, configuració i posada en servei de tots el equipaments d'aquest concurs
dins de la instal·lació existent a la televisió.

−

Tots els equips subministrats disposaran d'assegurança a tot risc, la qual anirà a càrrec de
l'adjudicatari, durant el període de 3 anys del renting i una garantia de 1 any des de la recepció
del subministrament i estaran inclosos tots els conceptes com manteniment, recanvis, ma
d'obra, transports i desplaçaments.

Barcelona, 12 de setembre de 2018

Xavier Cabestany Godes
Responsable del Servei d'Infraestructures
XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL
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