PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT PER
ALS NOUS ESPAIS PER A SERVEIS DE PROXIMITAT I PER A LA INNOVACIÓ
EMPRESARIAL AL CENTRE DE SERVEIS EMPRESARIALS DE CAN GAVARRA..

LOT 3: EQUIPAMENT DE VEU I DADES
Les característiques tècniques de l’equipament a subministrar són les següents:
Definició
L’objecte del lot 3 del concurs és la dotació d’equipament de veu i dades als nous espais per a
serveis de proximitat i per a la innovació empresarial del Centre de Serveis Empresarials de Can
Gavarra.
Característiques generals :
Es tracta de l’ampliació del servei de la centraleta existent al centre empresarial de Can Gavarra
a 18 nous usuaris. També preveu la instal.lació d’una xarxa wireless per donar cobertura al nou
edifici adjacent.
L’equipament de veu i dades dades ofertat respectara el proposat en aquest plec tècnic o seran
productes equivalents.
A banda de l’equipament pròpiament dit, l’oferta haurà de contemplar el servei de Instal.lació i
posta en marxa. Inclou la configuració de la centraleta segons criteris de l’Ajuntament i les
modificacions en la configuració que siguin necessàries al llarg del primer any des de la posta
en marxa de l’edifici per tal d’ajustar-se a la realitat funcional del mateix.
Característiques específiques:
AMPLIACIÓ DE 18 EXTENSIONS:




2 llicències per a 10 usuaris IP adicionals.
6 llicències de software per un canal IP adicional per a Power CPU i VoIP32
18 telèfons ALCATEL-LUCENT IP TOUCH 4018 o de característiques similars:



o Pantalla de 1x20 caracters.
o Navegador bidireccional.
o Accés directe al l’agenda.
o Mans lliures.
o Altaveu
2 Switch (omiswitch 6250 o de caracterísqtiues similars) amb 48 ports amb PoE

INSTAL.LACIÓ COMPLERTA DE XARXA WIRE-LESS (WI-FI):
Instal.lació complerta de WI-FI per donar servei a tots els espais del nou edifici. La instal.lació
inclou tot el cablejat (elèctric i de xarxa) i els tub vistos d’acer inoxidable, en cas que sigui
necessari, des de la ubicació del router (cambra d’instal.lacions), a través de falsos sostres, fins
al punt d’ubicació dels diferents accés-points per a garantir un bon nivell de senyal.


instal.lació de 6 punts d’accés ALCATEL-LUCENT INSTANT AP103 Doble Radio
Interior o de característiques similars.




6 suports de sostre per als punts d’accés.
Instal.lació i configuración de la Wlan.

Embalatge, Transport i Muntatge, Distribució a cadascun dels espais i retirada de l’embalatge
El transport dels productes fins el seu punt de destinació anirà a càrrec de l'empresa
subministradora. Els proveïdors hauran d'embalar convenientment els seus productes per tal
que aquests arribin en les millors condicions.
Qualsevol desperfecte en els productes, ocasionat durant el seu trasllat, anirà a càrrec del
proveïdors.
El muntatge dels productes que, per tal de facilitar el seu transport viatgen desmuntats, anirà a
càrrec dels proveïdors.
La distrubució fins a la seva ubicació definitiva serà a càrrec dels poveïdors.
La retitrada de tots els embalatges serà a càrrec dels proveïdors.
Polinyà, 15 de Setembre de 2015
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