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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A L'ADQUISICIÓ DE
LLICENCIES I DISPOSITIUS PER A LA VIRTUALlTZACIÓ DE 400 LLOCS DE TREBALL DE
LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2
LOTS)
Expedient núm.: 2018/0005665
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1. Objecte
És objecte del present plec fixar les condicions tècniques a les quals s’ajustarà el
procediment obert per a l'adquisició de llicències i dispositius per a la virtualització de
400 llocs de treball de la Xarxa de Biblioteques municipals de la Diputació de
Barcelona.
L’objecte d’aquest contracte s’ha dividit en dos lots:
Lot 1: Adquisició de 400 llicències per a la virtualització de llocs de treball
Lot 2: Adquisició de 400 dispositius per a la virtualització de llocs de treball
Les prestacions del Lot 1 estan perfectament definides en el present plec de
prescripcions tècniques, de conformitat amb les previsions de l’article 145.3 f) de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

2. Abast
Aquesta contractació ha de cobrir les necessitats derivades de la virtualització de 400
llocs de treball de la Xarxa de Biblioteques.
L'empresa o empreses contractistes hauran d’adequar-se als procediments, processos
i eines implantades dins de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes
Corporatius de la Diputació de Barcelona (en endavant DSTSC).

3. Característiques tècniques particulars de cada lot
3.1. Lot 1 - Adquisició de llicències per a la virtualització de llocs de treball


Adquisició de 400 llicències nominals de Citrix XenDesktop Enterpríse Edition x1 User/Device License with SA, versió 7.8 (o versions posteriors).
Les llicències inclouran la garantia d'un any, del tipus CSS SEL XENDESKTOP
ENTERP EDIT X1 USER DEVICE LIC SWM 1Y (Software Maitenance) per a
l’actualització de versions i accés al portal segur per administrar les llicències.
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3.2. Lot 2 - Adquisició de dispositius per a la virtualització dels llocs de
treball
Subministrament de 400 estacions de treball lleugeres, integrades pels següents
elements: equip thin client, monitor amb suport VESA, teclat i ratolí.
Tots els elements que integren l’estació de treball lleugera hauran de ser del mateix
fabricant i acomplir, com a mínim, les següents especificacions tècniques:

Thin client
Processador:
Memòria RAM
Ports:

AMD GX-215JJ Dual core APU SoC with Radeon R2E
Graphics
1.5-2.0 GHz
4Gb 1866MT/s DDR4 SODIMM
Part davantera:





1 port USB-A 3.1 Gen1
1 port USB-C 3.1 Gen1
1 àudio entrada
1 àudio sortida

Part posterior:







1 RJ-45
2 DisplayPort 1.2
2 USB-A 2.0
2 USB-A 3.1
1 slot per cable lock
1 port configurable lliure

Mides màximes:

35 x 200 x 200 mm (amplada x fondària x alçada)
Orientació vertical sense suport
Pes:
962.8 gr. (amb stand)
 Teclat USB espanyol/català. Bloc numèric i de
desplaçament independents
Dispositius
d'entrada:
 Ratolí òptic USB de dos botons amb rodeta de
desplaçament
Externa 65W
Alimentació:
Característiques del  Sistema operatiu Linux o propietari
sistema
 ICA i RDP suport per accés als recursos de Citrix i Windows
 VMware Horizon View PCoIP, per a accés a les sessions de
VMware Horizon View
 Suport redirecció Multimèdia (Citrix HDX MediaStream) i
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Eficiència energètica

Gestió

Cicle de vida

redirecció USB (Citrix HDX Plug-n-P/ay)
 Certificació US ENERGY STAR o equivalent
 Registre EPEAT o equivalent
 IT ECO declaration o equivalent
Software de gestió tipus "Deviece Manager" amb eines
d'administració centralitzada, administració dels thin client
mitjançant ús de tasques, compatibilitat amb entorns WAN i
canals de comunicació segurs amb xifrat de dades.
Estabilitat del producte, és a dir, el producte subministrat haurà
de garantir l’existència de recanvis dels principals components
i controladors dels equips durant 5 anys, a comptar des de la
fabricació del producte.

A més, ha de permetre l’auto creació d'impressores locals.

Monitor
Mida:
Resolució:
Format:
Angle visió:
Brillantor:
Contrast:
Temps resposta:
Connexions:
Ergonomia:
Eficiència energètica
Suport de muntatge:

Cicle de vida

23" LED amb retro il·luminació
1920 x 1080
16: 9
178° H I 178- V
250 cd/m2
1000 : 1, estàtic
5.000.000: 1, dinàmic
5 ms
1 DisplayPort 1.2 (compatible amb HDCP), 1 VGA, 1 HDMI 1.4
(compatible amb HDCP), 3 USB 2.0
Inclinació (-5º a +23º)
Alçada regulable: 150 mm
Gir: +/-45º
Certificació ENERGY STAR o equivalent
Registre EPEAT o equivalent
TCO certified o equivalent
 Incorporarà un suport del mateix fabricant per instal·lar el
thin client darrera del monitor.
 Cable DisplayPort VESA 100 mm
Estabilitat del producte, és a dir, el monitor subministrat haurà
de garantir l’existència de recanvis durant 5 anys, a comptar
des de la fabricació del model.
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4. Instal·lació i configuració dels equips del Lot 2
L'empresa contractista haurà de fer arribar els equips objecte d'aquest contracte a les
biblioteques seguint la planificació establerta per la DSTSC, que es comunicarà en el
termini d’un mes de la signatura del contracte.
L’empresa contractista realitzarà el subministrament i la instal·lació física dels equips
de dilluns a divendres en l’horari acordat amb cada biblioteca, des de les 9 h fins a
les 20 h.
La instal·lació de les estacions de treball lleugeres (thin clients) serà realitzada per un
tècnic de l’empresa contractista amb experiència en la instal·lació i configuració de thin
client en entorn Citrix, de conformitat amb el que estableix la clàusula 1.10 del PCAP.
La DSTSC coordinarà les actuacions de totes les parts implicades en la virtualització
dels “llocs de treball”.
Les biblioteques on es virtualitzaran “llocs de treball” estan situades a la demarcació
de Barcelona. La relació completa de les biblioteques incloses de la xarxa de
biblioteques es pot trobar a l’adreça: http://bibliotecavirtual.diba.cat/inici.
La instal·lació física de cada terminal es durà a terme seguint les següents indicacions:



Retirada de l‘embalatge i instal·lació dels nous equips a la ubicació que
s'especifiqui i connexió de tots els seus elements. La posició del monitor ha de
quedar enfront de l’usuari amb una possible desviació en angle de 30º.



Connexió dels equips a la xarxa de dades i a la xarxa elèctrica. L'empresa
contractista aportarà els cables de xarxa.



Endreçament dels cables elèctrics i de dades, així com de les fonts
d'alimentació externes, els quals hauran de quedar perfectament ordenats i
embridats, i en perfectes condicions de seguretat i d'ús.



El traspàs de dades d'usuari no formarà part d'aquest contracte.



Retirada dels ordinadors personals substituïts, així com dels seus cables
elèctrics i de xarxa. La retirada es dura a terme a petició de la DSTSC, i/o en el
seu cas, a través de l’empresa responsable del manteniment integral de les
biblioteques i xarxes territorials; la DSTSC comunicarà a l’empresa contractista
qui farà aquestes peticions de retirada d’equips. L'empresa contractista haurà
de traslladar els equips retirats al magatzem de material que disposa la
Diputació de Barcelona a Montcada i Reixac.
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5. Prova de concepte del Lot 2
La Diputació de Barcelona es reserva el dret a demanar, sense cost addicional, a
l’empresa que presenti l’oferta amb una millor relació qualitat-preu la verificació de
l’equipament ofert mitjançant una prova de concepte.
Per procedir a aquesta validació l’empresa enviarà una estació de treball (thin client,
monitor, teclat i ratolí), amb components idèntics als oferts i amb la corresponent
documentació tècnica (manuals tècnics, instruccions de muntatge, certificacions,
etcètera), a l’aula de formació de la Xarxa de Biblioteques, ubicada a I'Escola
Industrial, c/ Comte d'Urgell, 187, 08036-Barcelona, i assignarà un tècnic per realitzar
la instal·lació i validació de l'equipament, conjuntament amb els tècnics de la DSTSC.
La DTSC posarà a disposició de l’empresa la infraestructura de xarxa estàndard de les
biblioteques: un entorn de proves Citrix i la maqueta de les estacions de treball, per
realitzar les proves següents:


Verificació dels diferents components



Instal·lació física de l’estació de treball: s’haurà de connectar el thin client,
teclat, ratolí i monitor per deixar-los en funcionament. Al moment de l'arrencada
de l'equip, es comprovarà que connecta amb el software de gestió, realitza la
consulta d'actualitzacions de thin client pendents i, si s’escau, les executa.



Connexió amb els servidors i presentació de la maqueta de treball: els tècnics
de la DSTSC configuraran el thin client per a què entri al domini de la XB i
connecti amb els servidors centrals. Com a resultat d'aquesta prova el thin
client ha de presentar un dels escriptoris virtuals publicats pels servidors Citrix i
permetre la visualització de les aplicacions de forma nítida i sense
pampalluguejar. El temps transcorregut entre prémer el botó d'arrencar i el
moment en què es sol·licita usuari i contrasenya, ometent actualitzacions de
l’eina d’administració de thin client, no podrà superar els 30 segons.



Visualització d'imatges i vídeos: es provarà que imatges i vídeos descarregats
d'Internet o guardats al propi escriptori es visualitzen de forma nítida, i els
vídeos sense talls.



Comprovació del funcionament dels perifèrics propis de les biblioteques,
aportats per la DSTSC:
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 Teclats amb lector de xip integrat: es tracta d'un teclat HP Smart Card
connectat via USB com el que actualment s’utilitza a les biblioteques.
La prova consistirà en connectar el teclat al thin client, entrar una plana
web on es requereixi DNI electrònic i comprovar que aquest es valida.

 Lectors de codis barres: es provaran els 4 models de lectors que,
actualment, hi ha disponibles a la xarxa: Datalogic Touch 65, Datalogic
Touch 90, Datalogic TD1100 i Datalogic Gryphon GM4100. Els 4
models es connecten via USB. Per als 3 primers models la prova
consistirà a obrir el programa de gestió bibliotecària, Sierra, llegir el codi
de barres d’un carnet o un llibre i veure que el codi es mostra al
programa. La prova del model Datalogic Gryphon GM4100 consistirà a
llegir més de 2 codis de barres i comprovar que el fitxer pla que genera
el lector s'envia correctament al directori corresponent de l'escriptori
virtual.

 Lector de codis RFID: per aquesta prova s’utilitzarà el lector 3M OLA
804, connectat via USB. La prova serà la mateixa que la realitzada per
al model Datalogíc Gryphon GM4100, però llegint etiquetes amb codis
RFID.

 Impressores: hi ha dos models d'impressores disponibles per a les
proves. Les dues es connecten directament a la xarxa a través d'una IP
fixa, però no s’utilitza un servidor d'impressió:


Zebra S TRIPE S-6OO: impressora tèrmica amb la que es
provarà la impressió d'un carnet.



HP OFFICEJET PRO K5400: impressora de cartutx de tinta, es
provarà la impressió d'un document qualsevol des de l’escriptori
virtual

 Antenes lectores RFID: es provaran els 2 models que hi ha actualment
a la xarxa, totes dues es connecten al thin client via USB:


Bibliotheca Smart Station 100



3M 210
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En els dos models d’antena lectores especificats, la prova consistirà a
connectar l’antena i veure que aquesta és detectada pel programa de
gestió del dispositiu que prèviament la DSTSC haurà instal·lat a la
maqueta de l‘escriptori virtual. Un cop detectat el dispositiu, es
col·locarà un bloc de llibres sobre l’antena i es comprovarà que els codis
són llegits correctament i mostrats per pantalla. També es provarà
l’escriptura d'una etiqueta RFID.
Es considerarà que l'equipament proposat està d'acord amb les especificacions
tècniques i, per tant, acceptat com a vàlid per la DSTSC, si funciona correctament en
totes les proves especificades anteriorment
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