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I.- INTRODUCCIÓ
La Xarxa Audiovisual Local, SL (en endavant, XAL) és una societat mercantil creada per la
Diputació de Barcelona per gestionar el suport a l'audiovisual local català, donant resposta
a les seves necessitats i contribuint a la dinamització del sector. Aquests objectius els
desenvolupa a través de la marca La Xarxa, una plataforma multimèdia de continguts i
serveis a disposició dels mitjans de proximitat del país (televisions, ràdios i mitjans en
línia).
Els Estatuts de la XAL estableixen que el seu objecte és "la prestació i gestió del servei
públic de caràcter econòmic, de desenvolupament de les activitats vinculades al foment i
promoció de la comunicació local". En concret, entre les activitats principals de la XAL hi
consta, en primer lloc, "l'adquisició, realització, producció, distribució i explotació, sota
qualsevol forma, de programes de ràdio, televisió i notícies, així com en general, de drets
de propietat intel·lectual i continguts de caràcter audiovisual, interactius i/o multimèdia, per
satèl·lit, cable i internet o en qualsevol altre suport de difusió".
La XAL, en el seu Pla estratègic 2017-2020, aprovat pel seu Consell d’Administració el 19
de desembre de 2016, defineix en el seu punt 3.2.a.2 que un dels objectius específics
tecnològics ha de ser: “Planificar l’actualització tecnològica necessària per fer possible un
canvi a HD (Alta Definició) com a estàndard de qualitat en la producció televisiva...“
La XAL necessita convertir la seva instal·lació de vídeo de SD a HD, de cara a produir tots
els seus continguts en alta definició. És per això que es fa necessària la substitució de la
matriu de vídeo actual en SD, per una de nova en HD de 138x138 vídeos digitals.

II.- OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ
L'objecte del present procediment és la contractació d’un servei, en modalitat
d’arrendament, d’una matriu de vídeo en HD capaç de treballar amb 138x138 vídeos
digitals. El contracte d’arrendament serà per 4 anys (48 mesos).
Aquest objecte haurà d'incloure sense cost addicional totes les possibles llicències que
siguin necessàries per al compliment íntegre de tots i cadascun dels requisits descrits en
aquest document, mentre els esmentats requisits no s'indiquin expressament com a
opcionals, i igualment de tots aquells productes necessaris per les funcionalitats incloses
en les propostes presentades en les respectives ofertes.
Específicament estaran inclosos tots els serveis, provisions i subministraments que siguin
necessaris per a l'execució total i completa del contracte en els termes detallats, mentre no
s'especifiqui el contrari en aquest plec de prescripcions tècniques.
A efecte de mantenir la integritat del contracte, així com la responsabilitat total d'un únic
adjudicatari respecte de totes les obligacions derivades d'aquesta contractació,
especialment dels SLA (Service Level Agreement o Acords de Nivell de Servei) del
sistema, incloent els relatius a l'execució i a la integració dels diferents subsistemes i
serveis que el componen i la interoperabilitat entre ells i del suport i manteniment integral
de tot el sistema, no és possible la divisió per lots del present contracte.
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III.- REQUISITS TÈCNICS DE LA CONTRACTACIÓ
La XAL necessita contractar el servei, en modalitat d’arrendament, d’una matriu de vídeo
en HD capaç de treballar, com a mínim, amb 138x138 vídeos (HD-SDI) i 384x384 àudios
mono (MADI).
L'oferta ha d'incloure i garantir, amb caràcter de mínims, les prestacions i serveis que es
detallen a continuació, els quals són obligatoris.
1. Contractació del servei, en modalitat d’arrendament, d'una matriu de 138x138
vídeos digitals
Es objecte d’aquest plec, és la contractació del servei, en modalitat d’arrendament, de tot el
maquinari i programari indicat en els apartats corresponents i el seu manteniment, durant la
vigència del contracte i segons els nivells de servei demanats (ANS) en el present
document.
En referència al maquinari subministrat per l’adjudicatari, tots els equips han de tenir
garantia directa per part del fabricant i han de ser de nova fabricació.

1.a Subministrament d'una matriu de vídeo de 138x138 vídeos digitals (HD-SDI) per al
control central de la xarxa
La matriu a subministrar haurà de complir, com a mínim, amb aquests requeriments:
●
●

Tot el sistema ha d’ocupar com a màxim 6 unitats de rack.
El sistema ha de suportar internament múltiples senyals de vídeo amb diferent
ample de banda i freqüències de quadre
■
■
■

●

Definició estandar SD: 270 Mb/s entrellaçat i progressiu
Alta definició HD: 1.485 Gb/s i 3 Gb/s entrellaçat i progressiu
Ultra alta definició UHD: 12 Gb/s progressiu

El sistema ha de reproduir diferents formats i freqüències de quadre sense haver de
reconfigurar els ports manualment
■
■

SD i HD
480i / 576i / 720p / 1080i / 1080p / 2160p

●

El sistema ha de poder tenir fins a 144x144 punts de creu de senyal de vídeo.

●

El sistema ha de ser capaç de desembeure de les entrades de vídeo, embeure a
les sortides de vídeo i commutar de forma independent fins a 2304x2304 àudios
mono embeguts SDI.
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●

El sistema ha de poder suportar i commutar de forma independent fins a 1024x1024
àudios mono MADI.
○

El sistema disposarà dels adaptadors necessaris per la connexió a la matriu
de 6 Fibres Mono Mode de 1300nm., amb 64 canals mono cadascuna.

○

El sistema incorporarà les llicències de software que permetin aplicar delay
(retard) d’àudio a les entrades MADI de fins a 0.5 segons per canal MADI
mono.

●

El sistema ha de ser capaç de realitzar una commutació neta de vídeo i una
commutació silenciosa d'àudio a cada sortida.

●

El sistema ha de suportar la possibilitat de realitzar el canvi d’interfície de Quad Link
2SI a un enllaç únic 12G UHD, i 12G UHD a Quad Link 2SI dins del xassís. Fins a
24 canvis d’interfície dins el mateix xassís i reparant els enllaços defectuosos de les
entrades 2SI.

●

El sistema ha de poder suportar fins a 24 sortides de Multipantalla sense necessitat
d'equips externs, maquinari especial o enllaços, podent mostrar fins a 100 imatges
per pantalla. S’ha de poder seleccionar qualsevol font o destí de la matriu per a
mostrar-los en aquests multipantalles.
○

●

El sistema inclourà 2 llicències de sortida de Multipantalla, restant 2 sortides
de vídeo de les 138 demanades. Per tant, la matriu serà de 138x136 vídeos
+ 2 sortides de Multipantalla.

El sistema ha de suportar la possibilitat d'afegir fins a 144 sincronitzadors de quadre
d'entrada amb ajust de retard d’àudio de fins a mig segon per canal d’àudio mono i
de suportar els fluxos de dades de 270 Mb/s a 3 Gb/s en cada entrada del xassís
sense necessitat d'equips externs, maquinari especial o enllaços.
○

El sistema inclourà la llicència de software que permeti sincronitzar a
l’entrada de referència fins a 18 de les senyals internes, a escollir de entre
qualsevol de les 138 entrades de la matriu.

●

El maquinari necessari per a proveir les sortides addicionals de multipantalla,
sincronitzadors de quadre i el suport a l'estàndard 12G-SDI han d’estar incorporats
de sèrie en la matriu, de manera es en cas de necessitat, es podran activar
adquirint la llicència corresponent o amb algun mecanisme similar, sense necessitat
d’afegir targetes especials o altres equips diferents de la matriu base.

●

El sistema ha de poder suportar connectors HD-BNC o SFP. Connectors HD-BNC
pel senyal de Vídeo SDI i Connectors SFP per senyals de Vídeo SDI (mòdul HDBNC), MADI (mòduls de fibra simple, multimode o HD-BNC) o senyal HDMI.

●

El sistema ha de suportar els protocols de control GVG Natiu, NVISION i ProBel
SW-P-08 de forma nativa.
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●

El sistema ha de suportar el protocol TSL natiu per Tally en multiviewer. Les
versions 3.1, 4.0 i 5.0 de TSL haurien de ser compatibles.

●

El sistema inclourà 3 panells programables de 36 tecles + 8 tecles de funció. Els
panells disposaran de botons LCD amb la informació visible de nom de font, destí o
salvo (conjunt d’enrutaments dins la matriu) programat a que correspongui cada
botó.

●

El sistema inclourà la llicència de software per la gestió de tot el conjunt, que
permeti la configuració inicial, control d’estat de la matriu i l’execució de
commutacions manualment, així com la programació dels botons i salves dels
panells de control.

●

El sistema inclourà la llicència de software que permet executar commutacions de
matriu en base al rellotge i el calendari, seguint una programació preparada, ja sigui
amb una cadència diària, setmanal o mensual.

●

Característiques del xassís

●

●

○

El sistema tindrà font d’alimentació redundant.

○

Temperatura de funcionament entre 0°C i 40°C.

○

Humitat relativa de funcionament entre 10% i 90%.

Característiques de control
○

El sistema ha de suportar diverses adreces IP per a les connexions dels
clients.

○

El sistema ha de suportar fins a 50 clients de programari sense la necessitat
d'un controlador extern.

○

El sistema ha de proveir un sistema de recuperació d’emergència (per
exemple engegant des d’una targeta SD externa) per a mantenir el sistema
en funcionament en cas d'emergència i també per a poder aplicar amb
seguretat actualitzacions de firmware al sistema.

Característiques d’entrada/sortida de vídeo
○

El sistema ha de suportar el vídeo en definició estàndard SD: Sèrie de
components digitals amb 525 o 625 línies.

○

El sistema ha de suportar el vídeo en alta definició HD: 720p, 1080i o 1080p.
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●

○

El sistema ha de suportar el format de dades SMPTE 259M (SD), 292M
(HD), 424 (3G), 425-5 (enllaç 3G Quad) i 2082-10 (12G) 10 bits en
combinació de interfícies SDI / HD-SDI BNC.

○

El sistema ha d'informar del tipus de senyal i la presència d’aquesta a
cadascuna de les entrades.

Característiques d'entrada/sortida d'àudio
○

La Interfície d’entrada i sortida del sistema base ha de suportar els 16
canals d'àudio AES embegut per canal de vídeo, amb les especificacions
SMPTE 259M per SD i SMPTE 292M per HD.

○

Les entrades i sortides auxiliars del sistema podran suportar un flux MADI
de fins a 64 canals a través de connexions de fibra.

○

Tots els àudios PCM dins del sistema es podran enrutar, realitzar intercanvi
de canals i canviar-se amb diversos tipus de commutació diferents.

○

Tot l'àudio de PCM tindrà els següents ajustos disponibles tant a les
entrades com a les sortides de la matriu:
■
■
■
■

○

Les entrades i sortides del sistema hauran de deixar passar:
■
■
■

●

Guany d’àudio
Suma de canals adjacents
Inversió d’àudio (canvi de fase)
Generador de tons (només sortides)

Dolby E
Dolby AC-3
Quan l'àudio no sigui PCM, les transicions d'àudio s'apagaran
automàticament

Operació del sistema, rendiment i sincronització
○

El sistema ha de poder suportar salves amb múltiples commutacions. La
creació, edició o assignació de salves per controlar clients no ha
d'interrompre operacions.

○

El sistema ha de ser capaç d'interactuar amb els sistemes d'automatització
de tercers i altres sistemes d'enrutament.

○

El sistema ha de suportar l’actualització de la base de dades o l’actualització
de la configuració de la matriu i tots els clients de control en menys de 12
segons.

○

El sistema ha de suportar l’entrada d’una referència amb bucle de sortida,
basat en la temporització especificada pel SMPTE RP-168.
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●

Compliment de normatives
○

El sistema ha de complir l’estàndard de seguretat
EN60950-1: 2006 / A1 / A11 / A12 Actual A2: 2013 (7/2/2016)

○

El sistema ha
EN55022: 2010

de complir els següents
/ AC: 2011 (classe A)

elèctric:

estàndards d'EMC:
i EN55024: 2010

2. Instal·lació, execució i manteniment
2.a Protecció de dades
L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar el compliment de la normativa legal vigent a la
Unió Europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal (RGPD), serveis de
la societat de la Informació (avisos legals, política de cookies), protecció del consumidor i
comerç electrònic i de seguretat. En cas de transferència internacional de dades aquesta
acreditació s'haurà de fer mitjançant el sistema "Privacy Shield" o similar.

2.b SLA (Acords de Nivell de Servei)
2.b.1 Disponibilitat
El contractista ha de proveir la infraestructura de maquinari necessària per donar un servei
òptim, els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia. Tot el maquinari subministrat haurà de
tenir la qualitat necessària per a suportar aquest cicle de treball.
2.b.2 Manteniment
El contractista, durant tota la vida del contracte, haurà de proveir assistència tècnica,
presencial o remota, per a solucionar les incidències que dificultin o impedeixin l’ús de la
matriu. El format de l’assistència serà de 24x7.
S’aplicaran sobre el sistema, sense cost addicional, totes les actualitzacions i noves
versions del programari i firmware que en cada moment siguin alliberades.
El maquinari estarà cobert els quatre anys per la garantia. En el supòsit que una mateixa
avaria es repetís reiteradament per causes alienes a la XAL, l'adjudicatari serà requerit a
substituir el conjunt de l'equip avariat per un altre de nova fabricació en un termini no
superior al del lliurament inicial.
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2.b.3 Incidències
S'entén per incidència qualsevol esdeveniment, no controlat, que causi una interrupció,
reducció de rendiment evident o reducció de funcionalitats de la matriu.
●
●

Les incidències crítiques o greus son aquelles que impedeixen el funcionament
correcte de la totalitat de la matriu (caiguda global del sistema).
Les incidències lleus son aquelles que impedeixen el funcionament d'alguna part
del sistema que no impedeix el funcionament global del servei.

Sent:
●
●

Temps de resposta: temps transcorregut des de que la XAL comunica al
contractista la existència d'una incidència fins que l'esmentada empresa comença a
treballar en la seva resolució.
Temps de resolució: temps transcorregut des de que la XAL comunica al
contractista la existència d'una incidència fins que l'esmentada empresa aplica una
solució temporal que resolgui provisionalment el problema o bé una solució
definitiva al mateix. Una incidència crítica resolta temporalment es converteix en
una incidència lleu a efectes de l'SLA.

S'estableixen els següents SLA mínims:
●
●
●

Temps de resposta: màxim 2 hores.
Temps de resolució per incidències lleus: màxim 7 dies.
Temps de resolució per incidències greus: màxim 48 hores.

Li correspon a l’adjudicatari optar per la reparació in situ o la substitució immediata de
l’equip per un igual o de superiors característiques al descrit a les condicions tècniques, per
tal de donar compliment al temps màxim de resolució permès.
Si s'haguessin d'efectuar tasques de manteniment programades que impliquin aturada total
o parcial del servei, el contractista contactarà amb la XAL per a demanar autorització i
consensuar la finestra de manteniment més idònia.
L'adjudicatari haurà d'establir un procediment per a la comunicació d'incidències al seu
Servei d’Atenció a l'Usuari (SAU), que podrà ser per via telefònica, correu electrònic o a
través d'un portal web. L'horari d'atenció d'aquest SAU serà de 24x7.
El SAU haurà de registrar les incidències amb aquestes dades com a mínim: usuari que ha
notificat la incidència, descripció de la incidència i criticitat. La XAL podrà reclamar en
qualsevol moment la llista de les incidències registrades al SAU.
3. Manteniment correctiu i adaptatiu
El contractista aportarà els mitjans necessaris per al manteniment correctiu i adaptatiu de
la matriu i del seu programari de gestió per tal de poder garantir un funcionament
ininterromput i a ple rendiment. S'enten com:
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●

Correctiu: els canvis precisos per a corregir errors del sistema (falles de seguretat,
errors de programari)

●

Adaptatiu: modificacions necessàries per a adaptar-se a les variacions en els
entorns als que serveix la matriu (per exemple actualitzar el programari de gestió
per a adaptar-se a les noves versions sistemes operatius).

4. Gestió del projecte i calendari d’implementació
La data límit d’entrega de l’equipament i posada en marxa del sistema serà de 6 setmanes
a partir de la formalització del contracte. L’entrega anirà acompanyada per una formació
presencial del personal de sistemes de la XAL que ha de gestionar la matriu. Aquest
termini màxim inclourà les següents fases (com a mínim):
●

Instal·lació, configuració i posada en marxa. Inclouent:
○
○
○
○

●
●

Instal·lació física i cablejat dels SDIs de la matriu (fuetons) contra el nostre
patx.
Configuració de la matriu per a que funcioni tal com ho està fent la matriu
actual SDI a substituir.
Configuració de 3 panells remots de matriu.
Instal·lació i configuració (a un PC subministrat per la XAL) del programari
extern per a executar tasques programades (salvos o commutacions) en
base a temps (Scheduling).

Inventari complet de tot l’equipament subministrat.
Traspàs de coneixements al personal d’Infraestructures de la XAL.

En la proposta econòmica, estaran inclosos tots els serveis, formacions i tasques
necessaris per al subministre de la matriu.
L’adjudicatari designarà un Responsable del Contracte que serà l’interlocutor amb la XAL
per a tot el relacionat amb l’objecte d’aquesta contractació durant el període de vigència del
contracte.
Per part de la XAL, s’assignarà un Responsable de la matriu que vetllarà pel compliment
del contracte i farà seguiment de la correcta prestació del servei

6. Garanties
Els equips hauran de disposar de garantia, que serà mínim de 4 anys, a comptar des de la
recepció del subministrament, i estaran inclosos tots els conceptes com manteniment,
recanvis, ma d'obra, transports, desplaçaments, etc.
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L’adjudicatari respondrà de la correcta prestació dels serveis inclosos en aquesta garantia i
durant la seva vigència, amb la garantia definitiva dipositada al moment de l’adjudicació del
contracte.
7. Documentació tècnica
El contractista haurà de presentar amb l'oferta tècnica un document amb la descripció
tècnica detallada de les característiques de la matriu ofertada.
El licitador haurà d’especificar dintre de l’oferta tècnica com es realitza la connexió de tots
els elements del sistema ofertat. L'oferta també ha d'indicar clarament les opcions
d'ampliació futura que té el sistema.
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.
El sistema a instal·lar haurà d'estar suficientment contrastat en instal·lacions de similars
característiques, havent el licitador adjuntar una llista de referències d’instal·lacions del
producte ofert amb els detalls i una persona de contacte a la qual recórrer en cas de
dubtes o consultes sobre el producte.

8. Protecció medi ambiental, seguretat i prevenció de riscos laborals
L’adjudicatari haurà de respondre a la normativa vigent en matèria mediambiental, de
seguretat i de prevenció de riscos laborals.

9. Assegurances
Els equips subministrats disposaran d'assegurança a tot risc durant tota la vigència del
contracte, la qual anirà a càrrec de l'adjudicatari.

10. 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.
Barcelona, 15 de febrer de 2019
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