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1. INTRODUCCIÓ
La Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, “la UOC”) és una universitat innovadora,
arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al
seu progrés i al de la societat, alhora que duu a terme recerca sobre la societat del
coneixement. El seu model educatiu es basa en la personalització i l'acompanyament de
l'estudiant mitjançant l'e-learning; en aquest sentit, es tracta de la primera universitat a la
xarxa a l’estat espanyol.
La UOC vol ser una universitat que, connectada en xarxa amb la resta d'universitats del món,
impulsa la construcció d'un espai global de coneixement i la recerca frontera en societat del
coneixement. Innova en el model educatiu propi que se centra en l'estudiant, oferint una
formació de qualitat i personalitzable, per fomentar la seva competitivitat i contribuir al progrés
de la societat.
En el marc del compromís de la UOC per al foment de l’excel·lència en recerca, i amb el repte
de crear un hub de referència internacional de recerca oberta, responsable i compromesa
amb l’Agenda 2030, la UOC proposa la creació del UOC urBan REserach And innovaTion
Hub of Excellence at Districte 22. Dins d’aquest Hub de recerca s’inclouen entre d’altres
laboratoris el Laboratori de recerca audiovisual, experimentació sonora i realitat virtual.
Pel que fa a la recerca audiovisual i l’experimentació sonora l’activitat principal és l’estudi i
l’experimentació amb continguts i nous formats audiovisuals. Amb la creació d’un espai
multidisciplinari de caràcter audiovisual i sonor l’equip investigador podrà produir i analitzar la
creació de continguts de vídeo i àudio adaptats a multiformat i multicanal, seguint les actuals
tendències del web 2.0 i les xarxes socials, apostant pels nous formats per estudiar els seus
processos creatius i els efectes i funcions en relació als seus destinataris. Aquesta activitat
serà possible gràcies a disposar d’un equip de producció -multicàmera, amb un chroma i
microfonat, professionalment-, amb el control de realització i sonor pertinents, que es
completen amb l’espai tècnic de postproducció necessari pel tractament i edició dels materials
audiovisuals i sonors que s’hi produeixen.
En aquest mateix espai també està prevista la recerca en realitat virtual. L’ús d’entorns virtuals
i/o de realitat augmentada permeten el desenvolupament de noves formes interaccionar amb
la tecnologia, i també generar noves eines que tinguin aplicacions en àmbits com l’educació,
la medicina, o també en les telecomunicacions i l’oci. A la UOC estem treballant en aquestes
aplicacions de manera transdisciplinària, amb visions originades des de diferents enfocs
complementaris. Pensem que els resultats d’aquesta investigació tindrà un impacte molt gran
tant en els nostres futurs estudiants com en la societat en general. És per això que volem
crear un laboratori on les tecnologies més punteres de realitat virtual puguin ser aplicades als
àmbits de:
●

●

L’educació, desenvolupant laboratoris virtuals on l’usuari pugui interactuar des de la
distància amb elements o entorns als que d’altra manera no tindria accés. Així com
viure, o experimentar situacions particulars, imaginàries o inspirades en fets reals, per
aprendre d'aquestes.
La medicina, estudiant l’ús d’entorns virtuals per a realització d’intervencions en salut

●

●

innovadores que permetin descobrir nou coneixement, reduir costos i arribar a més
usuaris.
La informàtica i les telecomunicacions, avaluant la interacció dels usuaris en els
entorns virtuals o la realitat mixta i l’impacte en els sentiments de l’usuari dels
paràmetres de disseny d’aquests entorns.
L’oci, amb les aplicacions de la realitat virtual i/o augmentada per a videojocs i l'ús de
la ludificació en diferents àmbits especialment la salut i l'educació.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és el subministrament
i instal·lació dels elements necessaris
relacionats amb l’equipament audiovisual, sonor i de realitat virtual del laboratori de recerca
audiovisual, experimentació sonora i realitat virtual situat a la planta -1 de l’edifici 22@C.
Aquest laboratori ja disposa de la preinstal·lació necessària per facilitar la instal·lació dels
diferents elements.

A més del subministrament del material, serà necessari la instal·lació del mateix i la seva
posada en marxa. S’haurà de subministrar tot el
material que sigui necessari per
a
la correcta instal·lació. També es requerirà tota formació que sigui necessària per poder
controlar tots els equips de la present licitació.
El servei objecte de contractació es fracciona en els lots que a continuació es detallen,
constituint l’objecte de cadascun d’ells una unitat funcional susceptible d’adjudicació i
contractació independent. Les característiques tècniques amb els detalls dels dispositius i
eines de cada lot s’especifiquen al present plec.

LOT 1 “Equipament d'imatge i vídeo i material complementari“
En aquest lot s’agrupa tot l’equipament d’imatge i vídeo i material complementari necessari
pel laboratori de recerca audiovisual, experimentació sonora i realitat virtual.
Aquest equipament correspon a càmeres, accessoris i equipament necessari pel plató.
LOT 2 “Equipament d'àudio i material complementari”
En aquest lot s’agrupa tot l’equipament d'àudio i material complementari necessari pel
laboratori de recerca audiovisual, experimentació sonora i realitat virtual.
Aquest equipament correspon a auriculars, altaveus, micròfons i accessoris, taules de
mescles i altres elements necessaris.
LOT 3 “Sistema de captura de moviment òptic“
En aquest lot s’agrupa tot l’equipament necessari per disposar d’un sistema de captura de
moviment òptic al laboratori de recerca audiovisual, experimentació sonora i realitat virtual.
La captura de moviment (de l'anglès motion capture, o motion tracking, també abreujada
mocap) és una tècnica d'enregistrament de moviment, en general d'actors o persona i el
trasllat d'aquest moviment a un model digital.
Per la realitat virtual (RV), el seguiment posicional detecta la posició precisa de les ulleres (de
l'anglès Head-Mouted-Display HMD), els controladors, altres objectes o parts del cos dins de
l'espai de captura. Els dispositius de seguiment són els components principals dels sistemes
de RV, transmetent al sistema la posició i l'orientació del punt de vista de l'usuari.
Com que el propòsit de la RV és emular les percepcions de la realitat, és primordial que el
seguiment posicional sigui precís i correcta per no trencar la il·lusió generada en l'entorn
virtual.
En aquest cas busquem un sistema de seguiment òptic.
Aquests dispositius utilitzen un emissor de senyal (que normalment inclou un grup de LEDs
infrarojos) per calcular l'orientació i la posició d'un objectiu. Els sensors consisteixen en
càmeres sensibles a la llum IR. Els LEDs s'il·luminen d'una manera coneguda de forma que
els senyals són gravats per la càmera i després la informació s'envia a la unitat de
processament del sistema qui extrapola les dades per estimar la posició i l'orientació de
l'objectiu. La taxa de càrrega dels sistemes òptics ha de ser bastant ràpida.
El mètode més utilitzat a la indústria és l'òptic-passiu.
Aquesta tècnica utilitza sensors retroreflectors que són seguits per les càmeres infraroges.
Un objecte amb marcadors connectats a posicions conegudes s'utilitza per calibrar les
càmeres i obtenir les posicions, i es mesura la distorsió de l'objectiu de cada càmera. Si dues
càmeres calibrades veuen un marcador, es pot obtenir una correcció tridimensional.
Normalment, un sistema òptic passiu constarà d'un conjunt de càmeres.

LOT 4 “Ulleres visió per RV i RA”
En aquest lot s’agrupa tot l’equipament necessari per disposar de ulleres per RV i RA dins del
laboratori de recerca audiovisual, experimentació sonora i realitat virtual.
Un Head-Mounted-Display (HMD) és una pantalla muntada al cap, és a dir un dispositiu de
visualització, que es porta al cap o com a part d'un casc, que té una petita òptica de
visualització davant de cada ull (HMD binocular).
Un HMD típic té dues pantalles petites, amb lents i miralls semitransparents incrustats en
ulleres (també anomenades ulleres de dades), una visera o un casc. Les unitats de
visualització estan miniaturitzades i poden incloure pantalles de cristall líquid (LCD), cristalls
líquids sobre silici (LCos) o díodes emissors de llum orgànics (OLED). Alguns venedors
utilitzen múltiples micropantalles per augmentar la resolució total i el camp de visió.
Busquem HMDs amb sistema de seguiment de dins-per-fora (inside-out) o per-fora-dins
(outside-in), autònom (standalone) o connectat a un ordenador, que siguin per a simulacions
de realitat virtual i videojocs amb seguiment de precisió a escala d'habitació i controladors de
moviment d'alta precisió. Els HMDs moderns també permeten el seguiment de la mà, el
seguiment del moviment de la mà des de la perspectiva de l'HMD permet una interacció
natural amb el contingut i un mecanisme de joc convenient. Poden incorporar diferents
sistemes de seguiment per al seguiment del cap, el seguiment dels controladors i/o el
seguiment de la mà.
Alguns HMD també poden incloure seguiment ocular, és a dir, rastrejadors que mesuren el
punt de la mirada (i diferents paràmetres reals a l'ull), permetent a un ordinador mesurar on
mira l'usuari
LOT 5 “Equipament informàtic i de comunicacions”
En aquest lot s’agrupa tot l’equipament informàtic i de comunicacions necessari pel laboratori
de recerca audiovisual, experimentació sonora i realitat virtual.
Aquest equipament correspon a ordinadors i monitors i elements de comunicacions.

3. CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT
3.1 LOT 1 “Equipament d’imatge i
complementari“

vídeo i material

3.1.1 Descripció del subministrament
L'adjudicatari proporcionarà el subministrament de l’equipament d’imatge i vídeo i material
complementari del laboratori de recerca audiovisual i experimentació sonora, complint les
quantitats, qualitat i normatives mediambientals de l’equipament sol·licitat així com el
lliurament dins dels terminis estipulats. També caldrà realitzar la instal·lació d’aquells

elements que sigui necessari i la formació adequada per tal de poder-los operar.

3.1.2 Relació de productes a subministrar
La relació de productes a subministrar en aquest lot és la següent:
● Càmera robòtica 4K. Subministrament i instal·lació de càmeres robòtiques 4K amb les
següents característiques: zoom òptic 12x, resolucions UHD 4K fins a 2160p30 i HD
fins a 1080p60, sensor d'imatge CMOS HD de 1/2,5", objectiu zoom òptic integrat de
12x, amb zoom digital de 16x, múltiples opcions de sortida de vídeo, com HDMI fins a
UHD 4K, 3G-SDI fins a 1080p60, NDI|HX i transmissió IP integrable en la seva xarxa
NDI, comunicació amb altres aplicacions i maquinari NDI mitjançant el protocol
NDI|HX, Compatible amb la compressió H.264/H.265 i transmissió de fluxos de vídeo
IP mitjançant els protocols SRT, RTSP, RTMP i HTTP. Tipus model JVC KY-PZ400N
(BE) Cámara PTZ 4K con NDI/HX y zoom 12X o equivalent. Quantitat: 2 unitats
● Panell de control de càmera robòtica 4K. Subministrament i instal·lació del panell de
control de càmeres robòtiques 4K compatible amb les càmeres robòtiques i amb les
següents característiques: Control complet d'IP de fins a 100 càmeres des del
controlador, pantalla LCD tàctil de 7 polzades. palanca de zoom professional i de
velocitat variable, dial d'enfocament amb funció push-acte, tecles de funció
assignables per l'usuari i connexió d'entrada/sortida de Tally (D-Sub). Tipus model
JVC RM-LP100E Control remoto hasta 100 cámaras PTZ vía IP o equivalent.
Quantitat: 1 unitat
● Càmera 360. Subministrament de càmera portàtil 360º amb carregador i la bateria
corresponent, el protector de la lent, el trípode 3-Way 2.0 i la carcasa Casey Semi
Hard Case. Tipus model MAX de GoPro o equivalent. Quantitat: 2 unitats
● Càmeres Video HD Esportives. Subministrament de càmeres portàtils, esportives per
a moviment, i accesoris: kit Hero10 Black, Clip Giratori + Bateria de substitució - Shorty
- Tarja SD 32 GB + Estoig, Mòdul Focus, Mòdul Multimedia, Mòdul de Lent MAX,
Handle Bar, Carcassa Casey Semi Hard Case i la protecció impermeable WaterProof
Housing Protective. Tipus model HERO10 Black de GoPro o equivalent. Quantitat: 2
unitats
● Mini Trípodes. Subministrament de mini trípodes compatibles amb les càmeres Video
HD esportives amb articulació esfèrica integrada i vara extensible de 97 cm. Tipus
model 3-Way 2.0 Black de GoPro o equivalent. Quantitat: 1 unitat
● Trípodes travelling. Subministrament de trípodes de travelling i les seves borses amb
les següents característiques: 90cm camera travel on tripod, 45 cm) on ground,
Capacitat de càrrega a terra: 18 kg, Capacitat de càrrega al trípode 9 kg, Moviment de
lliscament inclinat amb Slide Moduli v3 (fins a 22,5° per 5,5 lb), Longitud real: 63 cm,
Pes real 1,8 kg, operable manualment, motorizable, potes plegables integrades amb
mecanisme de bloqueig, Estructura d'alumini mecanitzat CNC. Tipus model
EDELKRONE SLIDERPLUS V5 PRO LONG Slider 90 cm. 18 Kg o equivalent.
Quantitat: 2 unitats
● Càmeres HD 4k Estudi. Subministrament i instal·lació de Càmera que permeti treballar
en entorns UHD-4K (3840x2160 hasta 60p) o HD amb objectiu i Accesoris ( Control
Zoom i Focus BM), sensor nadiu 4K, montura Micro 4/3 activa, HDMI Out, pantalla
tàctil integrada LCD de 7”HDR (2000 nits y 1920x1200), una ISO primaria de 400 o
3200 en la secundària, electròniquess que soportin una ganancia que va desde -12

●

●

●

●
●

●

●

●
●
●

dB (100 ISO) a +36 dB (25.600 ISO), amb 2 micròfons incorporats, sistema de
comunicació amb doble minijack 3,5 per micro o micro-auricular, dos ports USB-C 3.1
(hasta 5GB/s), Connexions de vídeo SDI (In/Out 12G-SDI), audio XRL-4 (Ins amb
alimentació Phantom per micròfons), connexió XLR-5 per microauriculars d’intercom,
connexió Ethernet 10GB amb transmissió de vídeo, audio, dades i alimentació PoE++.
Tipus model BLACKMAGIC Studio Camera 4K Pro o equivalent. Quantitat: 3 unitats
Càmeres DSLR. Càmera de fotografia + Objectiu 28-70 mm f3.5-5.6 OSS, més
accessoris de bateria , tarjeta SD Angelibird AV Pro MK2 UHS-II SDXC 128GB V60,
maleta de transport i el trípode corresponent. Tipus model Sony Alpha 7 III o
equivalent. Quantitat: 1 unitat
Estabilitzadors per a telèfons mòbils. Subministrament d’estabilitzadors per a telèfons
mòbils amb les següents característiques: Estabilització en 3 eixos, ActiveTrack 4.0,
braç extensible integrat, plegable i portàtil, disseny magnètic. Tipus model DJI OM 5
Athens Gray o equivalent. Quantitat: 1 unitat
Suports. Subministrament i instal·lació de tres trípodes de vídeo conjuntament amb un
sistema mòbil. Han de ser compatibles amb les càmeres de l’estudi. Tipus model
Manfrotto o equivalent. Quantitat: 3 unitats
Subministrament i instal·lació d'una pantalla de 75'', un sistema d'altaveus HI-FI i un
Pc amb el seu corresponent suport. Quantitat: 1 unitat
Mesclador. Subministrament i instal·lació dels mescladors BlackMagic. Inclou : Atem
m/E Advanced Panel, ATEM 2/ME Production Studio 4k i Atem Mini Pro ISO. Les
marques indicades són d’exemple però és molt important garantir que les marques
ofertades siguin compatibles amb la resta d’equipament de l’estudi, especialment amb
les càmeres robòtiques i les càmeres HD 4k. Quantitat: 1 unitat
Equipament necessari per al control. Subministrament i instal·lació de l'equipament
necessari per al control. Inclou BlackMagic Multiview de 16, BlackMagic Àudio Monitor
de 12G, Smart View 4k, BlackMagic Video Assist 7'' 12g HDR i els seus accessoris,
Atem Talback Converter, Atem Studio Converter, Smart Video HUB CleanSwitch
12x12 i Vídeo HUB Master Control Pro. Les marques indicades són d’exemple però
és molt important garantir que les marques ofertades siguin compatibles amb la resta
d’equipament de l’estudi, especialment amb les càmeres robòtiques i les càmeres HD
4k. Quantitat: 1 unitat
Conversors i adaptadors necessaris per a la integració. Subministrament i instal·lació
dels conversors i adaptadors necessaris per a la integració. Inclou targeta capturadora
de PC Teranex AV, BlackMagic Mini Converter Sync Generator, conversors HDMIHD-SDI i Decklink 8kPro. Les marques indicades són d’exemple però és molt
important garantir que les marques ofertades siguin compatibles amb la resta
d’equipament de l’estudi, especialment amb les càmeres robòtiques i les càmeres HD
4k. Quantitat: 1 unitat
Monitors. Subministrament i instal·lació de dos monitors de 40” per al plató. Tipus
model NEC MultiSync® P401 DST Touch o equivalent. Quantitat: 2 unitats
TV. Subministrament i instal·lació de TV 4k MVW de 40'' per al plató. Tipus model
Samsung UN40F5000 o equivalent Quantitat: 1 unitat
Monitors. Subministrament i instal·lació de monitors portàtils PA amb estoig de rodes.
Tipus model db Technologies ES602 o JBL EON One Pro o equivalent. Quantitat: 2
unitats

●

M
ini projector. Subministrament de mini projector amb les següents
característiques: Experiència de visualització immersiva, 1080p FHD nadiu, 800
lúmens ANSI, Compatible amb 4K, Correcció trapezoidal automàtica, Bateria
incorporada de 17100 mAh. Tipus model XGIMI Halo o equivalent. Quantitat: 1 unitat

3.1.3 Qualitat del producte
Els equipaments subministrats hauran de complir les normatives mediambientals vigents
en el moment del seu subministrament i durant tot el seu cicle de vida: obtenció de la matèria
primera, fabricació, embalatge, distribució i reciclatge.
Les qualitats dels equipaments hauran de ser d’obligat compliment durant tota la vigència del
contracte, subministrant aquells que s’han ofertat. En el supòsit que el licitador es vegi obligat
a substituir un equipament per incidència de manca d’estoc, canvis de producció o altres
motius, haurà de proposar un altre alternatiu de la mateixa qualitat i mantenir el preu ofertat.
En tots aquests supòsits, la UOC haurà d’autoritzar prèviament els canvis proposats per
l’adjudicatari.
Els equipaments subministrats han de complir les normatives vigents de seguretat, per tal
d’evitar possibles lesions als usuaris, derivades de la seva utilització.
Per norma general els articles hauran de complir tota la normativa de la Unió Europea,
Espanya i Catalana que els hi sigui aplicable.
Per definir la qualitat dels productes de la relació dels productes a subministrat i evitar una
descripció molt extensa de les característiques tècniques, en alguns articles, s’ha convingut
indicar el model i marca del producte desitjat, acompanyat de l’expressió “o equivalent”. En
aquest cas el licitador no s’obliga a oferir el producte de la marca en concret però el producte
ofert haurà de ser similar en qualitat, funcionalitat, ergonomia i acabats que la marca indicada,
així com compatible amb la resta de productes.

3.1.4 Operativa del servei
3.1.4.1 Terminis del servei
Les comandes hauran de ser lliurades en un termini màxim de 60 dies naturals a comptar a
partir de la formalització de la comanda.
Tot endarreriment en els terminis d’entrega ha der ser notificat amb prou antelació a la UOC,
i en els casos necessaris es procedirà a l’anul·lació de la comanda endarrerida.

3.1.4.2 Embalatge i transport
●
●

Embalatge El contractista farà els lliuraments de material minimitzant la quantitat
d’embalatges amb caixes no superiors a 10 kg de pes sempre que sigui possible
Transport L’adjudicatari disposarà dels seus propis mitjans de transport pel lliurament

de les comandes

3.1.4.3 Entregues i recepció de la comanda
En el moment de fer la comanda, s’informarà a l’adjudicatari la informació relativa de
l'enviament:
●
●
●
●

edifici on s'ha de fer l’entrega
a l’atenció de qui ha d’anar l’enviament i contacte
horari de recepció de l’enviament
codis interns de la UOC que han d’estar reflectits en el l’albarà d'entrega

En el moment de la recepció de la comanda, la UOC no garanteix poder revisar el contingut.
Per aquest motiu es signarà l’albarà però es reserva el dret de supervisar la comanda en un
termini que no serà superior a les 72 hores des del moment de l’entrega per informar al
contractista si es detecta qualsevol incidència, defecte o manca de productes.

3.1.4.4 Devolucions i canvis
En el supòsit que algun/s productes de la comanda siguin erronis o defectuosos, la UOC ho
comunicarà a l’adjudicatari via correu electrònic i des del moment de la comunicació,
l’adjudicatari es compromet a:
● recollir la devolució amb un termini no superior a 1 setmana a la mateixa seu on s’ha
realitzat l’entrega.
● lliurar el nou material amb un termini de 1 setmana.
● No suposarà cap cost afegit per la UOC.

3.1.4.5 Instal·lació
Tots els equips i materials que requereixin instal·lació s'instal·laran d'acord amb les
indicacions de la casa fabricadora, sempre que no contradiguin el que es disposa en aquest
plec. En cas d'existir contradicció entre els mateixos, s'estarà al que determini la UOC.
L’empresa proveïdora realitzarà la instal·lació en un termini màxim de
30 dies naturals
després del lliurament dels equips i materials.
Els equips hauran d'estar col·locats als espais assignats i el treball d’instal·lació serà realitzat
per personal especialitzat, d'acord amb els reglaments vigents. L'Instal·lador haurà de posarse d'acord amb els altres oficis per a l'adequat desenvolupament del treball.
Tot el treball es farà d'una forma correcta i ben acabada, conservant les dependències de la
UOC lliure de residus.

3.1.5 Seguiment i qualitat del servei
L’adjudicatari assignarà una persona com a interlocutor únic amb la persona que designi la
UOC com a responsable del servei. Entre les seves funcions està la de vetllar pel bon
funcionament del servei i gestionar les incidències en cas de produir-se.

La comunicació es farà per correu electrònic i l’adjudicatari oferirà un núm. de telèfon mòbil
per si la UOC requerís comunicar amb urgència.

3.2 LOT 2 “Equipament d’àudio i material complementari“
3.2.1 Descripció del subministrament
L'adjudicatari proporcionarà el subministrament de l’equipament d’àudio i material
complementari del laboratori de recerca audiovisual i experimentació sonora, complint les
quantitats, qualitat i normatives mediambientals de l’equipament sol·licitat així com el
lliurament dins dels terminis estipulats. També caldrà realitzar la instal·lació d’aquells
elements que sigui necessari i la formació adequada per tal de poder-los operar.

3.2.2 Relació de productes a subministrar
La relació de productes a subministrar en aquest lot és la següent:
● Auriculars d’estudi. Subministrament auriculars d’estudi amb les següents
característiques: Dinàmics, tancats, circumaurals, impedància 80 Ohm, resposta en
freqüència 5-35.000 Hz, equalització de camp difús, nivell de pressió sonora
(sensibilitat) 96 dB, cable de 3m amb adaptador Jack de 6,3 mm, pes màxim amb
cable 350g. Tipus model beyerdynamic DT-770 Pro 80 Ohm o equivalent. Quantitat:
6 unitats
● Micròfons de ma. Subministrament d’un sistema inalàmbric dual amb dos transmissors
de mà, Frequency range S50: 823 - 832 MHz and 863 - 865 MHz, Polar pattern:
Supercardioid, Frequency range: 50 - 16,000 Hz, Peak SPL: 140.5 dB, 24 Bit / 48 kHz
audio transmission, 120 dB dynamic range, Switchable transmission power: 1 mW /
10 mW, 12 Compatible channels per 8 MHz band, Frequency transmission via infrared
interface, XLR/Jack output, Transmitter operation with 1.5 V AA batteries. Tipus model
Shure SLXD24DE/Beta58 S50 o equivalent. Quantitat: 2 unitats
● Altaveus. Subministrament i instal·lació altaveus autoamplificats per plató i control
amb les següents característiques: Linear frequency range: 54 Hz - 20,000 Hz (+/-2
dB),Maximum SPL: 110 dB (peak per pair with music material at 1 m distance),5"
Woofers, 3/4" Metal dome tweeter with DCW, Bass reflex housing made of aluminium,
Amplifier output: 50 W + 50 W,Active crossover and effective protection circuits, On/Off
automatic, XLR input, Dimensions (H x W x D): 285 x 189 x 178 mm, Height with IsoPod: 299 mm, Weight: 5 kg. Tipus model Genelec 8030 CP o equivalent. Quantitat: 4
unitats
● Taula de mescles 20 canals. Subministrament i instal·lació taula de mescles, interface
d'àudio i gravador 20 canals i accessoris amb les següents característiques: 20 canals
discrets (16 canals mono més dos canals estèreo) amb entrades XLR i jack de 6,3
mm, Enregistrament simultani de 22 pistes, reproducció de 20 pistes, Interface d'àudio
USB amb 22 entrades i 4 sortides, Gravació àudio fins a 24 bits / 96 kHz a la targeta
SD, Alimentació phantom de 48V, Connectivitat Hi-Z (canals 1-2), Pad de 26 dB
(canals 3 a 16), Control de compressió incorporat (canals 1-16), Botons Sol i Muteo
per canals individuals, Pas alt per canal ajustable de manera variable entre 40 - 600
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Hz, Sortida sumadora i sis sortides de monitor configurables, sortides de monitor
configurables com a sortida d'auriculars o sortida de nivell de línia normal, Sortida
d'auriculars addicional per separat, Funció de guardat d'escenes ( fins a 9 escenes
alhora), 20 efectes de chorus, delay i reverb incorporats, amb paràmetres ajustables,
Dos busos d'efectes, Micròfon de Talkback integrat, Funció de pregravació,
Funcionament natiu (per compatibilitat amb iOS), Possibilitat d'iniciar i detenir
automàticament l'enregistrament, Importació i exportació de projectes a través de
l'interface USB 2.0, Funcions compatibles per al footswitch ZOOM FS01, font
d'alimentació (AD-19), cable USB 2.0, Dimensions (ample x profund x alt): 445 x 388,4
x 82,6 mm, Pes: 3,71 kg. Tipus model Zoom LiveTrak L-20 o equivalent. Quantitat: 1
unitat
Taula de mescles. Subministrament i instal·lació taula de mescles, interface d'àudio i
gravador 48 canals i accessoris amb les següents característiques: Taula de mescles
digital de 48 canals, Apta per muntatge en rack de 19",Processament FPGA de 96
kHz, 17 Fader / 6 Layers, 12x mescles estèreo + LR, Matrix estèreo de 3x, 8x Motors
FX estèreo interns + retorns dedicats, DEEP Processing que permet la integració
directa de Plugins en les entrades del mesclador i barrejar canals, Pantalla
Touchscreen de 7", Connexions SLink per expansió d'àudio remota, Connexió I/O de
64 canals per Àudio Networking, Interfície d'àudio USB de 32 x 32, Lector SQ per
bolcat directe a mitjans USB, Sortida AES, Mesura de canal cromàtica, Il·luminació
LED integrada per cada Fader, Controls físics dedicats, 8 SoftKeys assignables,
Pantalla LCD per canal, Compatible amb EM-1 i EM-500, Àudio Networking Card,
Dante o Waves, Mesures aproximades: 440 x 514,9 x 198 mm, Pes aproximat: 10,5
kg. Tipus model Allen & Heath SQ5 o equivalent. Quantitat: 1 unitat
Set de podcast. Subministrament d'un set de podcast per gravació d'entrevistes en
àudio fora del laboratori. Inclou una taula de mescles portàtil Zoom Live Track L8, 4
micròfons dinàmics Shure MV7-K, amb trípode i subjecció, 4 Auriculars AKG, 2
PodTrak P4 més els seus accessoris, el cablejat necessari, i la motxilla de transport.
2 WIRELESS GO II, 4 LAVALIER GO, distribuidor de auriculares portátil. Les marques
indicades són d’exemple però és molt important garantir que les marques ofertades
siguin compatibles amb la resta d’equipament de l’estudi. Quantitat: 1 unitat
Microfonia Podcast. Subministrament i instal·lació de micròfons per a podcast amb
les següents característiques: Micròfon dinàmic per aplicacions de locució i estudi,
Cardioide, Resposta en freqüència: 50 - 20.000 Hz, Sensibilitat: -59,0 dB (1,12 mV),
Commutador Bass-Roll-off, Commutador Mid-Boost, Impedància: 150 Ohm, Aïllament
per protecció contra interferències electromagnètiques, Suport orientable, Connector
XLR, Mesures aproximades: 190 x 64 x 96 mm, Pes aproximat: 766 g. Tipus model
Shure SM7B o equivalent. Quantitat: 6 unitats
Peus de Micròfon tipus curt. Subministrament de peus de micròfon de tipus curt.
Quantitat: 6 unitats
Peus de Micròfon tipus girafa. Subministrament de peus de micròfon de tipus girafa.
Quantitat: 2 unitats
Braç de Micròfon. Subministrament i instal·lació de braç de micròfon. Tipus model
Yellowtec MiKA Microphone Arm YT3201 o equivalent. Quantitat: 2 unitats
Distribuïdor Auriculars. Subministrament i instal·lació d'un distribuïdor d'auriculars
amb les següents característiques: 10 sortides en jack, potència total 220Mw a 32
Ohm, control de volum independent en cada sortida, 1 entrada d'auriculars en jack +
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1 entrada de micro en mini-jack 3,5 mono, grandària sobretaula. Tipus model Fonestar
FDA10 o equivalent. Quantitat: 2 unitats
Audio 3D. Grabadora de audio 360° amb les següents característiques: 4 micros
incorporats col·locats en bateria a l'Ambisonic, Enregistrament de so surround fullsphere, Control de guany d'un únic knob per tots els nivells d'entrada, Codificador
ambisonic A a B incorporat, Tres maneres d'enregistrament: Ambisonics, Stereo
Binaural o Standard Stereo, Gravació fins a 24bit/96kHz, Monitoratge estèreo binaural
del senyal ambisonic, Sortida d'auriculars i sortida de línia, Slate Tone, Gran quantitat
de metadades, Detecció automàtica de la posició del micro usant un giroscopi de 6
eixos (vertical, endfire, a l'inrevés, endfire invertit), Level Function per assegurar una
col·locació de l'angle amb precisió, Control remot iOS sense fil disponible a través d'un
adaptador Bluetooth BTA-1, Reproducció ambisonic incorporada amb rotació de
l'àudio, Rellotge intern de precisió amb desfasament de 0.5 ppm, Interfície d'àudio
USB 2.0, Programari de post producció per PC/Mac de Zoom per reproduir, canviar
de direcció i convertir a arxiu binaural, estèreo i 5.1ch surround, Alimentada per 2 piles
AA o alimentació per bus USB, Gravació a targetes SD de fins a 512GB. Tipus model
Zoom H3-VR o equivalent. Quantitat: 2 unitats
Perxa. Subministrament de perxes per micròfons d'exterior. Quantitat: 1 unitat
Micròfon per Android /IOS. Subministrament de micròfons mig-lateral estèreo per
dispositius Android amb les següents característiques: Connexió USB tipus C,
Funcionament M-S / 90° / 120° commutable, Límit de nivell de pressió acústica: 120
dB, Resolució: 44,1kHz / 16Bit, 48kHz / 16Bit, Funció Flip, regulador de guany i
indicador de nivell LED, Alimentació a través del dispositiu connectat, Sortida: 1x
minijack estèreo (sortida combinada d'auriculars/línia minijack de 3,5 mm), Mesures
aproximades: 54,5 x 57,2 x 26,5 mm, Pes Aprox. 32 g. Tipus model Zoom Am7 o
equivalent. Quantitat: 2 unitats
Sampler mòbil. Subministrament de sampler mòbil amb les següents característiques:
Pantalla OLED per mostrar formes d'ona i per una navegació de menú simplificada,
Alimentació a través de piles (6x AA), transformador extern o USB-C, 17 pads RGB
sensibles a la velocitat, Polifonia de 32 veus, 160 Samples per projecte (16 pads x 10
bancs) i espais d'emmagatzematge per 16 projectes, 16 bits / 48 kHz, formats de
WAV, AIFF i MP3, Emmagatzematge intern de 16 GB, 3 reguladors per control en
temps real, un mínim de 37 efectes, Seqüenciador de patrons amb Realtime Loop
Recording i espais d'emmagatzematge per fins a 2560 patrons, Ranura per targetes
SD, compatible amb SDHC, Mesures aproximades: 177 x 276 x 70 mm, Pes aproximat
1,1 kg.Tipus model Roland SP-404MKII o equivalent. Quantitat: 1 unitat
Seqüenciador de samples. Subministrament d’un seqüenciador de samples amb les
següents característiques: Muestreador portàtil amb seqüenciador per passos, Màx.
polifonia: 8 veus, Memòria per fins a 200 mostres, 8 MB, 130 segons, Freqüència de
mostreig: 31,25 kHz, 16 bits, Aïllador analògic per greus i aguts, Efecte de
reverberació incorporat, Control de swing, Funció de cadena de patrons,
Seqüenciador: 10 parts, 16 passos, 16 ubicacions de memòria per patrons, Dues
maneres de salt per passos diferents, Retard de l'inici, Funcions: Seqüència de
moviment, Pas actiu, Salt de pas, Balanceig, Importació de mostres a través d'USB o
mitjançant, Teclat multitáctil, Pantalla LED, Connectors: sortida d'auriculars estèreo
miniconector de 3,5 mm, entrada i sortida de sincronització miniconector de 3,5 mm,
entrada MIDI, micro-B USB, Dimensions aproximades: 193 x 45 x 115 mm, Pes

aproximat: 370g. Tipus model KORG VOLCA SAMPLE 2 o equivalent. Quantitat: 1
unitat

3.2.3 Qualitat del producte
Els equipaments subministrats hauran de complir les normatives mediambientals vigents
en el moment del seu subministrament i durant tot el seu cicle de vida: obtenció de la matèria
primera, fabricació, embalatge, distribució i reciclatge.
Les qualitats dels equipaments hauran de ser d’obligat compliment durant tota la vigència del
contracte, subministrant aquells que s’han ofertat. En el supòsit que el licitador es vegi obligat
a substituir un equipament per incidència de manca d’estoc, canvis de producció o altres
motius, haurà de proposar un altre alternatiu de la mateixa qualitat i mantenir el preu ofertat.
En tots aquests supòsits, la UOC haurà d’autoritzar prèviament els canvis proposats per
l’adjudicatari.
Els equipaments subministrats han de complir les normatives vigents de seguretat, per tal
d’evitar possibles lesions als usuaris, derivades de la seva utilització.
Per norma general els articles hauran de complir tota la normativa de la Unió Europea,
Espanya i Catalana que els hi sigui aplicable.
Per definir la qualitat dels productes de la relació dels productes a subministrat i evitar una
descripció molt extensa de les característiques tècniques, en alguns articles, s’ha convingut
indicar el model i marca del producte desitjat, acompanyat de l’expressió “o equivalent”. En
aquest cas el licitador no s’obliga a oferir el producte de la marca en concret però el producte
ofert haurà de ser similar en qualitat, funcionalitat, ergonomia i acabats que la marca indicada,
així com compatible amb la resta de productes.

3.2.4 Operativa del servei
3.2.4.1 Terminis del servei
Les comandes hauran de ser lliurades en un termini màxim de 60 dies naturals a comptar a
partir de la formalització de la comanda.
Tot endarreriment en els terminis d’entrega ha der ser notificat amb prou antelació a la UOC,
i en els casos necessaris es procedirà a l’anul·lació de la comanda endarrerida.

3.2.4.2 Embalatge i transport
●
●

Embalatge El contractista farà els lliuraments de material minimitzant la quantitat
d’embalatges amb caixes no superiors a 10 kg de pes sempre que sigui possible
Transport L’adjudicatari disposarà dels seus propis mitjans de transport pel lliurament
de les comandes

3.2.4.3 Entregues i recepció de la comanda
En el moment de fer la comanda, s’informarà a l’adjudicatari la informació relativa de
l'enviament:
●
●
●
●

edifici on s'ha de fer l’entrega
a l’atenció de qui ha d’anar l’enviament i contacte
horari de recepció de l’enviament
codis interns de la UOC que han d’estar reflectits en el l’albarà d'entrega

En el moment de la recepció de la comanda, la UOC no garanteix poder revisar el contingut.
Per aquest motiu es signarà l’albarà però es reserva el dret de supervisar la comanda en un
termini que no serà superior a les 72 hores des del moment de l’entrega per informar al
contractista si es detecta qualsevol incidència, defecte o manca de productes.

3.2.4.4 Devolucions i canvis
En el supòsit que algun/s productes de la comanda siguin erronis o defectuosos, la UOC ho
comunicarà a l’adjudicatari via correu electrònic i des del moment de la comunicació,
l’adjudicatari es compromet a:
● recollir la devolució amb un termini no superior a 1 setmana a la mateixa seu on s’ha
realitzat l’entrega.
● lliurar el nou material amb un termini de 1 setmana.
● No suposarà cap cost afegit per la UOC.

3.2.4.5 Instal·lació
Tots els equips i materials que requereixin instal·lació s'instal·laran d'acord amb les
indicacions de la casa fabricadora, sempre que no contradiguin el que es disposa en aquest
plec. En cas d'existir contradicció entre els mateixos, s'estarà al que determini la UOC.
L’empresa proveïdora realitzarà la instal·lació en un termini màxim de
30 dies naturals
després del lliurament dels equips i materials.
Els equips hauran d'estar col·locats als espais assignats i el treball d’instal·lació serà realitzat
per personal especialitzat, d'acord amb els reglaments vigents. L'Instal·lador haurà de posarse d'acord amb els altres oficis per a l'adequat desenvolupament del treball.
Tot el treball es farà d'una forma correcta i ben acabada, conservant les dependències de la
UOC lliure de residus.

3.2.5 Seguiment i qualitat del servei
L’adjudicatari assignarà una persona com a interlocutor únic amb la persona que designi la
UOC com a responsable del servei. Entre les seves funcions està la de vetllar pel bon
funcionament del servei i gestionar les incidències en cas de produir-se.
La comunicació es farà per correu electrònic i l’adjudicatari oferirà un núm. de telèfon mòbil
per si la UOC requerís comunicar amb urgència.

3.3 LOT 3 “Sistema de captura de moviment òptic“
3.3.1 Descripció del subministrament
L'adjudicatari proporcionarà el subministrament de l’equipament del sistema de captura de
moviment òptic, complint les quantitats, qualitat i normatives mediambientals de l’equipament
sol·licitat així com el lliurament dins dels terminis estipulats. També caldrà realitzar la
instal·lació d’aquells elements que sigui necessari i la formació adequada per tal de poder-los
operar.

3.3.2 Relació de productes a subministrar
Els dispositius i eines a lliurar amb les seves característiques tècniques són les detallades a
continuació:

S’ha de proporcionar un sistema de tracking que ha de ser capaç de fer tracking de múltiples
persones i objectes dins d'una àrea no inferior a 6 x 6 metres i que es puguin utilitzar
marcadors passius i actius simultàniament.
Elements a incloure amb el sistema:
● Llicència de programari que permeti realitzar una captura dels moviments de diverses
persones, així com d'objectes de manera simultània amb visualització en temps real.
Ha de poder exportar la informació de cinemàtica inversa com a mínim al format C3D
per una anàlisi posterior. Ha de suportar processament automàtic i en batch de les
Dades. També s'ha de subministrar SDK, API i plugin´s per motors gràfics d'almenys
Unity, Unreal i similars.
● Un mínim de 3 vestits MOCAP amb talla diferent complets amb els seus corresponents
marcadors passius i fabricats de tela transpirable.
● Un mínim de de 30 marcadors passius de 14mm amb les seves respectives bases així
com adhesius bicolor amb un gruix no inferior als 3mm de fàcil ús tant en persones
com en objectes.
● 8+2 càmeres IR de connexió GigE/PoE (1000BASE-T) Ethernet amb les següents
característiques tècniques a complir:
○ 8 Unitats: 5.5 mm F#1.8, 56° horitzontal FOV, 46° vertical FOV.
○ 2 Unitats: 3.5 mm F#2.4, 82° horitzontal FOV, 70° vertical FOV.
○ Dimensions: No superior a 6,9cm x 6,9cm x 5,3cm
○ Pes: No superior a 0,32 KG
○ Filtre incorporat: No inferior a 800nm ANAR amb Filter Switcher rang visible.
○ Latència no superior a 4,2ms
○ Velocitat d'obturador no inferior a 0,01ms i no superior a 3,9ms en manera de
240FPS
○ Velocitat de Captura: Nativa 240FPS i un màxim de 1000FPS.
○ Resolució Nativa: No inferior a 1280 x 1024 píxel.

○
○

●
●

Precisió en 3D no inferior a +-0,20mm
Rang: no inferior a 25mts amb marcadors actius i no inferior a 16mts amb
marcadors passius.
○ Color Carcassa: Negre per evitar reflexos en la captura.
○ Disposar d'almenys 2 connexions de trípode.
○ Disposar d'almenys un indicador LED d'activitat i estat.
○ Disposar de connexió GigE/PoE i sincronització per Ethernet.
○ Disposar d'un conjunt de màxim 10 Leds d'Alta potència amb control
d'intensitat i opció estroboscòpica dins del rang de 850nm infraroig.
○ Disposar d'un sistema maquinari d'ajuda integrat per la posada en marxa.
○ La càmera ha de ser compatible per al seu ús amb rotlles de control remot
sense fil de fins a 20 unitats dins d'un únic comandament per tauleta, telèfon
intel·ligent o similar.
Accessoris necessaris per calibrar el sistema.
Electrònica, cablejat i infraestructura de muntatge necessària per al bon funcionament
del sistema i amb garantia de poder ampliar el sistema fins a 20 càmeres sense
necessitat de canviar o afegir electrònica de connexió ethernet.

No es necessari proveir una estació de treball donat que ja es disposa de la mateixa amb
unes característiques que permeten un ús adequat del sistema.

3.3.3 Qualitat del producte
Els equipaments subministrats hauran de complir les normatives mediambientals vigents
en el moment del seu subministrament i durant tot el seu cicle de vida: obtenció de la matèria
primera, fabricació, embalatge, distribució i reciclatge.
Les qualitats dels equipaments hauran de ser d’obligat compliment durant tota la vigència del
contracte, subministrant aquells que s’han ofertat. En el supòsit que el licitador es vegi obligat
a substituir un equipament per incidència de manca d’estoc, canvis de producció o altres
motius, haurà de proposar un altre alternatiu de la mateixa qualitat i mantenir el preu ofertat.
En tots aquests supòsits, la UOC haurà d’autoritzar prèviament els canvis proposats per
l’adjudicatari.
Els equipaments subministrats han de complir les normatives vigents de seguretat, per tal
d’evitar possibles lesions als usuaris, derivades de la seva utilització.
Per norma general els articles hauran de complir tota la normativa de la Unió Europea,
Espanya i Catalana que els hi sigui aplicable.
Per definir la qualitat dels productes de la relació dels productes a subministrat i evitar una
descripció molt extensa de les característiques tècniques, en alguns articles, s’ha convingut
indicar el model i marca del producte desitjat, acompanyat de l’expressió “o equivalent”. En
aquest cas el licitador no s’obliga a oferir el producte de la marca en concret però el producte
ofert haurà de ser similar en qualitat, funcionalitat, ergonomia i acabats que la marca indicada,
així com compatible amb la resta de productes.

3.3.4 Operativa del servei
3.3.4.1 Terminis del servei
Les comandes hauran de ser lliurades en un termini màxim de 90 dies naturals a comptar a
partir de la formalització de la comanda.
Tot endarreriment en els terminis d’entrega ha der ser notificat amb prou antelació a la UOC,
i en els casos necessaris es procedirà a l’anul·lació de la comanda endarrerida.

3.3.4.2 Embalatge i transport
●
●

Embalatge El contractista farà els lliuraments de material minimitzant la quantitat
d’embalatges.
Transport L’adjudicatari disposarà dels seus propis mitjans de transport pel lliurament
de les comandes

3.3.4.3 Entregues i recepció de la comanda
En el moment de fer la comanda, s’informarà a l’adjudicatari la informació relativa de
l'enviament:
●
●
●
●

edifici on s'ha de fer l’entrega
a l’atenció de qui ha d’anar l’enviament i contacte
horari de recepció de l’enviament
codis interns de la UOC que han d’estar reflectits en el l’albarà d'entrega

En el moment de la recepció de la comanda, la UOC no garanteix poder revisar el contingut.
Per aquest motiu es signarà l’albarà però es reserva el dret de supervisar la comanda en un
termini que no serà superior a les 72 hores des del moment de l’entrega per informar al
contractista si es detecta qualsevol incidència, defecte o manca de productes.

3.3.4.4 Devolucions i canvis
En el supòsit que algun/s productes de la comanda siguin errònies o defectuosos, la UOC ho
comunicarà a l’adjudicatari via correu electrònic i des del moment de la comunicació,
l’adjudicatari es compromet a:
● recollir la devolució amb un termini no superior a 1 setmana a la mateixa seu on s’ha
realitzat l’entrega.
● lliurar el nou material amb un termini consensuat amb la UOC
● No suposarà cap cost afegit per la UOC.

3.3.4.5 Instal·lació
Tots els equips i materials que requereixin instal·lació s'instal·laran d'acord amb les
indicacions de la casa fabricadora, sempre que no contradiguin el que es disposa en aquest
plec. En cas d'existir contradicció entre els mateixos, s'estarà al que determini la UOC.
L’empresa proveïdora realitzarà la instal·lació en un termini màxim de
30 dies naturals
després del lliurament dels equips i materials.
Els equips hauran d'estar col·locats als espais assignats i el treball d’instal·lació serà realitzat
per personal especialitzat, d'acord amb els reglaments vigents. L'Instal·lador haurà de posarse d'acord amb els altres oficis per a l'adequat desenvolupament del treball.
Tot el treball es farà d'una forma correcta i ben acabada, conservant les dependències de la
UOC lliure de residus.

3.3.5 Seguiment i qualitat del servei
L’adjudicatari assignarà una persona com a interlocutor únic amb la persona que designi la
UOC com a responsable del servei. Entre les seves funcions està la de vetllar pel bon
funcionament del servei i gestionar les incidències en cas de produir-se.
La comunicació es farà per correu electrònic i l’adjudicatari oferirà un núm. de telèfon mòbil
per si la UOC requerís comunicar amb urgència.

3.4 LOT 4 “Ulleres visió per RV i RA“
3.4.1 Descripció del subministrament
L'adjudicatari proporcionarà el subministrament dels equipaments d’ulleres de visió per RV i
RA, complint les quantitats, qualitat i normatives mediambientals de l’equipament sol·licitat
així com el lliurament dins dels terminis estipulats.

3.4.2 Relació de productes a subministrar
Els dispositius i eines a lliurar amb les seves característiques tècniques són les detallades a
continuació:
● Ulleres de realitat virtual amb seguiment ocular integrat amb les següents
especificacions:
○ Freqüència de sortida de dades de la mirada (binocular): 120 Hz
○ Precisió*: 0,5°–1,1°
○ Calibració: 5 punts
○ Camp de visió rastrejable: 110°

○

●

Sortida de dades (informació dels ulls): Marca de temps (dispositiu i sistema),
Origen de la mirada, Direcció de la mirada, Posició de l'alumne, Mida de la
pupil·la, Obertura dels ulls
○ Pantalla: OLED dual de 3,5 "de diagonal
○ Resolució: 1440 x 1600 píxels per ull (2880 x 1600 píxels combinats)
○ Freqüència d'actualització: 90 Hz
○ Camp de visió: 110 graus
○ Sistema de seguiment de moviment extern incloent 2 bases (zona de
seguiment fins a 5m x 5m).
○ 6 unitats de Tracker (rastrejador) de pes 75 g, mides 70,9 × 79,0 × 44,1 mm,
durada de la bateria 7,5 hores, camp de visió 240°
Un exemple d’ulleres que compleixen amb aquestes característiques són les VIVE Pro
EYE VR o equivalent. Quantitat: 1 unitat
Ulleres per la realitat virtual “standalone” amb les següents especificacions:
○ CPU: Octa-core (1 x 2.84 GHz, 3 x 2.42 GHz, 4 x 1.8 GHz)
○ Memòria: 6 GB
○ Emmagatzematge: mínim 128 GB
○ Resolució: 1832x1920 per ull
○ Freqüència d'actualització 120 Hz
○ FoV visible 97° horitzontal, 93° vertical
○ Mides 191,5 x 102 x 142,5 mm sense la corretja per al cap
○ Pes 503 g amb corretja per al cap
○ subministrat amb 2 controladors (126g cadascú) que permeten 6 DoF,
retroalimentació hàptica i seguiment parcial dels dits i polzes mitjançant
sensors capacitius.
Un exemple d’ulleres que compleixen amb aquestes característiques són les Oculus
Quest 2 o equivalent. Quantitat: 2 unitats

3.4.3 Qualitat del producte
Els equipaments subministrats hauran de complir les normatives mediambientals vigents
en el moment del seu subministrament i durant tot el seu cicle de vida: obtenció de la matèria
primera, fabricació, embalatge, distribució i reciclatge.
Les qualitats dels equipaments hauran de ser d’obligat compliment durant tota la vigència del
contracte, subministrant aquells que s’han ofertat. En el supòsit que el licitador es vegi obligat
a substituir un equipament per incidència de manca d’estoc, canvis de producció o altres
motius, haurà de proposar un altre alternatiu de la mateixa qualitat i mantenir el preu ofertat.
En tots aquests supòsits, la UOC haurà d’autoritzar prèviament els canvis proposats per
l’adjudicatari.
Els equipaments subministrats han de complir les normatives vigents de seguretat, per tal
d’evitar possibles lesions als usuaris, derivades de la seva utilització.
Per norma general els articles hauran de complir tota la normativa de la Unió Europea,
Espanya i Catalana que els hi sigui aplicable.

Per definir la qualitat dels productes de la relació dels productes a subministrat i evitar una
descripció molt extensa de les característiques tècniques, en alguns articles, s’ha convingut
indicar el model i marca del producte desitjat, acompanyat de l’expressió “o equivalent”. En
aquest cas el licitador no s’obliga a oferir el producte de la marca en concret però el producte
ofert haurà de ser similar en qualitat, funcionalitat, ergonomia i acabats que la marca indicada,
així com compatible amb la resta de productes.

3.4.4 Operativa del servei
3.4.4.1 Terminis del servei
Les comandes hauran de ser lliurades en un termini màxim de 60 dies naturals a comptar a
partir de la formalització de la comanda.
Tot endarreriment en els terminis d’entrega ha der ser notificat amb prou antelació a la UOC,
i en els casos necessaris es procedirà a l’anul·lació de la comanda endarrerida.

3.4.4.2 Embalatge i transport
●
●

Embalatge El contractista farà els lliuraments de material minimitzant la quantitat
d’embalatges.
Transport L’adjudicatari disposarà dels seus propis mitjans de transport pel lliurament
de les comandes

3.4.4.3 Entregues i recepció de la comanda
En el moment de fer la comanda, s’informarà a l’adjudicatari la informació relativa de
l'enviament:
●
●
●
●

edifici on s'ha de fer l’entrega
a l’atenció de qui ha d’anar l’enviament i contacte
horari de recepció de l’enviament
codis interns de la UOC que han d’estar reflectits en el l’albarà d'entrega

En el moment de la recepció de la comanda, la UOC no garanteix poder revisar el contingut.
Per aquest motiu es signarà l’albarà però es reserva el dret de supervisar la comanda en un
termini que no serà superior a les 72 hores des del moment de l’entrega per informar al
contractista si es detecta qualsevol incidència, defecte o manca de productes.

3.4.4.4 Devolucions i canvis
En el supòsit que algun/s productes de la comanda siguin erronis o defectuosos, la UOC ho
comunicarà a l’adjudicatari via correu electrònic i des del moment de la comunicació,
l’adjudicatari es compromet a:

●
●
●

recollir la devolució amb un termini no superior a 1 setmana a la mateixa seu on s’ha
realitzat l’entrega.
lliurar el nou material amb un termini consensuat amb la UOC
No suposarà cap cost afegit per la UOC.

3.4.5 Seguiment i qualitat del servei
L’adjudicatari assignarà una persona com a interlocutor únic amb la persona que designi la
UOC com a responsable del servei. Entre les seves funcions està la de vetllar pel bon
funcionament del servei i gestionar les incidències en cas de produir-se.
La comunicació es farà per correu electrònic i l’adjudicatari oferirà un núm. de telèfon mòbil
per si la UOC requerís comunicar amb urgència.

3.5 LOT 5 “Equipament informàtic i de comunicacions”
3.5.1 Descripció del subministrament
L'adjudicatari proporcionarà el subministrament dels equipaments informàtic i de
comunicacions, complint les quantitats, qualitat i normatives mediambientals de l’equipament
sol·licitat així com el lliurament dins dels terminis estipulats.

3.5.2 Relació de productes a subministrar
Els dispositius i eines a lliurar amb les seves característiques tècniques són les detallades a
continuació:
● Ordinadors Gaming. Subministrament d’ordinadors gaming amb les següents
característiques. Intel Core i9-12900K 5.2GHz , placa base de Gaming, memoria
DDR5 5200MHz 64GB (32*2), ventiladors amb Refrigeració Líquida, disc dur SSD de
2TB amb disipador de calor, disc dur SATA de 8TB, caixa de gaming, font
d’alimentació modular i nivell sonor ultrareduït, tarja gràfica de gaming amb 10Gb de
memòria, tarja de so de gaming. Tipus models Placa base: Asus Rog Strix z690-E
Wifi, memòria: Corsair Dominator Platinum DDR5 5200MHz 64GB (32*2), ventiladors:
MSI MEG Coreliquid S360, disc dur SSD: SSD Samsung 980 PRO 2TB NVMe, disc
dur SATA: Seagate Barracuda 8 TB, caixa de gaming: Cooler Master Master Case
H500P Blanc, font alimentació: Corsair RM White Series RM850 850W 80 Plus Gold,
tarja gràfica: Asus TuF Gaming RTX 3080 V2 OC Edition 10GB GDDR6X, tarja de
so: SoundBlasterX AE-5 Plus o equivalents. Quantitat: 2 unitats
● Teclats. Teclats mecànics gaming retroiluminats. Tipus model Corsair K70 MK.2 o
equivalents. Quantitat: 2 unitats
● Ratolins. Ratolins de gaming inalàmbrics. . Tipus model Mouse Logitech G502
Lightspeed 25600DPI o equivalents. Quantitat: 2 unitats
● Altaveus. Altaveus amb so estèreo. Tipus model Logitech z200 o equivalents.
Quantitat: 2 unitats

●
●

Monitors. Monitors de 27” LED IPS FullHD 144Hz G-Sync Compatible. Tipus model
MSI OPTIX G272 o equivalents. Quantitat: 2 unitats
Switch. Subministrament i instal·lació d'un switch 48p 1GB més 4p 10G SFP.
Quantitat: 1 unitat

3.5.3 Qualitat del producte
Els equipaments subministrats hauran de complir les normatives mediambientals vigents
en el moment del seu subministrament i durant tot el seu cicle de vida: obtenció de la matèria
primera, fabricació, embalatge, distribució i reciclatge.
Les qualitats dels equipaments hauran de ser d’obligat compliment durant tota la vigència del
contracte, subministrant aquells que s’han ofertat. En el supòsit que el licitador es vegi obligat
a substituir un equipament per incidència de manca d’estoc, canvis de producció o altres
motius, haurà de proposar un altre alternatiu de la mateixa qualitat i mantenir el preu ofertat.
En tots aquests supòsits, la UOC haurà d’autoritzar prèviament els canvis proposats per
l’adjudicatari.
Els equipaments subministrats han de complir les normatives vigents de seguretat, per tal
d’evitar possibles lesions als usuaris, derivades de la seva utilització.
Per norma general els articles hauran de complir tota la normativa de la Unió Europea,
Espanya i Catalana que els hi sigui aplicable.
Per definir la qualitat dels productes de la relació dels productes a subministrat i evitar una
descripció molt extensa de les característiques tècniques, en alguns articles, s’ha convingut
indicar el model i marca del producte desitjat, acompanyat de l’expressió “o equivalent”. En
aquest cas el licitador no s’obliga a oferir el producte de la marca en concret però el producte
ofert haurà de ser similar en qualitat, funcionalitat, ergonomia i acabats que la marca indicada,
així com compatible amb la resta de productes.

3.5.4 Operativa del servei
3.5.4.1 Terminis del servei
Les comandes hauran de ser lliurades en un termini màxim de 60 dies naturals a comptar a
partir de la formalització de la comanda.
Tot endarreriment en els terminis d’entrega ha der ser notificat amb prou antelació a la UOC,
i en els casos necessaris es procedirà a l’anul·lació de la comanda endarrerida.

3.5.4.2 Embalatge i transport
●
●

Embalatge El contractista farà els lliuraments de material minimitzant la quantitat
d’embalatges.
Transport L’adjudicatari disposarà dels seus propis mitjans de transport pel lliurament

de les comandes

3.5.4.3 Entregues i recepció de la comanda
En el moment de fer la comanda, s’informarà a l’adjudicatari la informació relativa de
l'enviament:
●
●
●
●

edifici on s'ha de fer l’entrega
a l’atenció de qui ha d’anar l’enviament i contacte
horari de recepció de l’enviament
codis interns de la UOC que han d’estar reflectits en el l’albarà d'entrega

En el moment de la recepció de la comanda, la UOC no garanteix poder revisar el contingut.
Per aquest motiu es signarà l’albarà però es reserva el dret de supervisar la comanda en un
termini que no serà superior a les 72 hores des del moment de l’entrega per informar al
contractista si es detecta qualsevol incidència, defecte o manca de productes.

3.5.4.4 Devolucions i canvis
En el supòsit que algun/s productes de la comanda siguin erronis o defectuosos, la UOC ho
comunicarà a l’adjudicatari via correu electrònic i des del moment de la comunicació,
l’adjudicatari es compromet a:
● recollir la devolució amb un termini no superior a 1 setmana a la mateixa seu on s’ha
realitzat l’entrega.
● lliurar el nou material amb un termini consensuat amb la UOC
● No suposarà cap cost afegit per la UOC.

3.5.5 Seguiment i qualitat del servei
L’adjudicatari assignarà una persona com a interlocutor únic amb la persona que designi la
UOC com a responsable del servei. Entre les seves funcions està la de vetllar pel bon
funcionament del servei i gestionar les incidències en cas de produir-se.
La comunicació es farà per correu electrònic i l’adjudicatari oferirà un núm. de telèfon mòbil
per si la UOC requerís comunicar amb urgència.

