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Plec de prescripcions tècniques per la contractació dels serveis d'interconnexió de
xarxes de comunicació per Diputació de Girona (exp. 18/7053)

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és la contractació dels serveis de telecomunicacions per la
interconnexió entre diferents seus de Diputació de Girona, així com regulació de la gestió
operativa dels mateixos i les modificacions o ampliacions que d’ells requereixi Diputació de
Girona durant la vigència del contracte.
Les solucions tecnològiques ofertes per l’adjudicatari així com les seves condicions
econòmiques s’entendrà que són aplicables a l’actual llista de seus i a totes aquelles que
es puguin incorporar en el transcurs de la vigència del contracte.
Diputació de Girona disposa d'instal·lacions a diversos edificis a la ciutat de Girona, es
desitja unir les xarxes de comunicacions de les seus situades a:
1. CPD i Dipsalut. Edifici Jaume Casademont, Parc Científic i Tecnològic de la UdG
2. Seu central de XALOC. Avinguda de Sant Francesc, 29. 17001 Girona
3. Seu de Diputació. Pujada de Sant Martí, 5. 17004 Girona
4. Casa de Cultura. Plaça de l'Hospital, 6. 17002 Girona
5. Central de Biblioteques, Bernat Boades 10 baixos. 17005 Girona
6. Oficines de carrer Pare Claret 37, 1er 1a 17004 Girona
2. ABAST I REQUERIMENTS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ

Dotació, instal·lació, configuració, posada en funcionament, gestió i manteniment de tots
els elements que constitueixen els serveis, garantint la seva plena operativitat durant tot el
període vigència del contracte.
Tots els serveis seran lliurats a Diputació de Girona totalment finalitzats i aptes per a la
seva utilització. Totes les inversions necessàries en els ubicacions (canalitzacions, obres,
permisos, sol·licituds,..) aniran a càrrec de l’adjudicatari. Diputació de Girona no assumirà
cap cost associat a la implantació dels serveis contractats.
Tots els serveis seran lliurats sota l’estricte compliment del marc legislatiu i regulador
vigent en cada moment.
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3. CARACTERÍSTIQUES I REQUERIMENTS TÈCNICS
La solució proposada pel licitador, ha de contemplar la creació d’una xarxa de
comunicacions entre les seus actuals de Diputació de Girona, així com futures ampliacions,
modificacions degut a evolucions tecnològiques o degut a l’obertura de noves seus per part
de Diputació de Girona.
Les característiques i requeriments tècnics seran els següents:
1. Es subministrarà un servei de comunicació entre les seus a nivell 2, amb suport
per 802.1q i un mínim de 15 VLAN amb una numeració arbitrària i sense restricció.
Totes les VLAN es podran publicar a qualsevol seu.
2. L’ample de banda mínim per cada seu serà de 1Gbps.
3. La latència mitja atribuïda a la xarxa d’interconnexió no superarà els 1.5 ms.
4. La connexió s’entregarà a cada seu en format Ethernet i es connectarà al switch
per coure en RJ45.
5. No hi haurà restriccions de tràfic broadcast o unicast entre les diferents seus.
6. El licitador haurà de garantir la seguretat de la xarxa i establirà les mesures
necessàries per impedir que tercers es puguin unir a aquesta xarxa o tenir visibilitat
de les VLAN de diputació de Girona.
7. El proveïdor adjudicatari subministrarà, mantindrà i gestionarà els equips de
connexió necessaris.
8. El sistema d'atenció a clients i gestió d'incidències telemàtic estarà disponible les
24 hores i possibilitarà l’extracció d’un històric d’incidències produïdes
9. Durant el transcurs del contracte, l’adjudicatari vetllarà per la no obsolescència dels
serveis oferts. Per aquesta raó haurà d’anar incorporant totes aquelles millores de
xarxa, tecnologia o dimensionament que surtin al mercat abans de que els serveis
anteriors quedin obsolets. Tots aquests canvis estaran inclosos sense cost
addicional per Diputació de Girona.
10. Es proporcionarà el servei d’acord amb els següents nivells de servei acordat
(SLA)
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SL-4

SL-3

SL-2

Retard mitjà diari de trànsit en
Xarxa

Pèrdua diària de paquets

Disponibilitat Global Xarxa

Disponibilitat Seu

Lliurament Seu

Valor de pèrdua de paquets a la xarxa IP

60 dies
màxim

VALOR

Fins 1% de desviació la compensació serà del 5% sobre la
quota mensual. A partir del 1% de desviació, la compensació
serà del 10%

Percentatge d'operativitat del servei mensual a cada seu 99,7% mínim 2% sobre el total de quotes mensuals

DESCRIPCIÓ SLA

< 0,9%

5% del total de quotes mensuals

Percentatge d'operativitat del servei mensual fent la mitja
99,7% mínim 2% sobre el total de quotes mensuals
aritmètica de les disponibilitats de totes les seus

El temps de lliurament de la seu serà el temps
transcorregut des de la recepció de la comanda per part
de l'adjudicatari fins la posada en funcionament del
servei

1,5 ms
màxim

5% de la quota mensual de la seu corresponent per cada
hora de desviació.

Temps mitjà transcorregut durant un mes, entre la
5% de la quota mensual de la seu corresponent per cada
notificació de l'avaria fins la resposta indicant un 1 hora màxim
hora de desviació.
diagnòstic.

Temps de transmissió mitjà diari en milisegons entre 2
nodes de la xarxa, comptant el temps d'anada i tornada
d'un paquet de prova durant un mes.

10 hores

2% sobre el total de quotes mensuals per cada dia de
retard

PENALITZACIÓ

SL-5

Temps mitjà de resposta
d'avaries

Temps transcorregut des de la notificació de l'avaria
d'incomunicació de l'oficina fins la seva resolució

< 10 dies

2% sobre el total de quotes mensuals per cada hora de
retard

SLA

SL-6

Temps de resolució
d'incomunicacions

Canvi d'un tipus d'accés per millora de l'actual

< 3 hores

CODI

SL-7

Canvi d'infraestructura

Reconfiguració de qualsevol equip de telecomunicacions
a la seu de l'Organisme

2% sobre el total de quotes mensuals per cada dia de
retard

SL-8

Reconfiguració d'equips

SL-1

SL-9
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El licitador podrà visitar les diferents seus per tal de valorar la dificultat i els elements
necessaris per realitzar la instal·lació. Les visites i/o es podran realitzar de dilluns a
divendres entre les 9:00h i les 13:00h, la petició de visita caldrà fer-la mitjançant correu
electrònic a sistemes@ddgi.cat amb un mínim de tres dies d’antelació.

Girona,

