Fundació BIT Habitat – Barcelona Institute of Technology for the Habitat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL AUDIOVISUAL NECESSARI PER AL
FUNCIONAMENT DE L’URBAN DATA DESK DE LA FUNDACIÓ BIT HABITAT UBICAT A
L’EQUIPAMENT MUNICIPAL DE CA L’ALIER CENTRE D’INNOVACIÓ URBANA

NÚM. EXPEDIENT 6/2018

EXP. 7/2018

CLÀUSULA 1. OBJECTE
L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) és establir els
requisits tècnics que corresponen a la contractació del subministrament del material
audiovisual necessari per al funcionament de l’Urban Data Desk de la Fundació BIT
Habitat (BIT Habitat, d’ara endavant) ubicat a l’equipament municipal de Ca l’Alier –
Centre d’Innovació Urbana durant el període contractual.

CLÀUSULA 2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT I TREBALLS A REALITZAR
L’abast del present contracte i els treballs a realitzar comprenen les següents tasques
estructurades en els següents blocs:
2.1. VIDEOWALL 49
- 49" mida diagonal de pantalla
- Programari intern gestió tasques
- Matriu de mosaic: 10 X 10
- Control de xarxa RJ45, RS232
- Entrada de vídeo: DVI-D, HDMI
- Marc fi simètric a tot arreu (Ultra-Narrow Bezel)
- Resolució mínima 1920 * 1080
- Funcionament 24/7
- Tecnologia IPS
- Muntatge horitzontal i vertical
- Retroil·luminació LED directa
- Angle de visió horitzontal i vertical: 178 graus
- Muntatge VESA
2.2. TOTEM (PANTALLA MULTITOUCH)
- 22" Mida diagonal de pantalla
- Format d'imatge 16:9
- "Zero bezel", frontal 100% pla sense cap marc
- Backlight amb LED
- Resolució FHD de 1920 x 1080
- Angle de visió horitzontal de 178º i vertical de 178º
- Muntatge VESA
- Entrada de vídeo: DVI-D, HDMI
- Mínim DualTouch (reconeixement de fins a 2 tocs simultanis)
2.3. ORDINADOR TOTEM
- Format targeta mare Mini-ITX
- Processador Intel i5- 7260U o similar
- Memòria RAM 8GB DDR4 (mínim)
- Disc dur SSD de 256GB (mínim)
- Targeta vídeo integrada Intel Iris 5000 o similar
- Targeta Ethernet amb protocol WOL
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- Sistema operatiu Windows 10 PRO
2.4. ORDINADOR VIDEOWALL
- Processador Intel i7- 8700 o similar
- Memòria RAM 16GB DDR4 (mínim)
- Disc dur SSD de 256GB (mínim) per a sistema + 2TB 7200RPM
- Targeta vídeo dedicada GTX1060 3 GB DDR5
- Refrigeració de líquid
- Targeta Ethernet amb protocol WOL
- Sistema operatiu Windows 10 PRO
2.5. Extensor HDMI per RJ45
- Cable RJ45 CAT 5e/6
- Commutador d'ajust de senyal de 8 segments
- Resolució fins a 1920 * 1080 (progressiu)
- DDC compatible

CLÀUSULA 3. GARANTIA, I SERVEI POST VENTA DELS EQUIPS
3.1. Termini de garantia
El termini mínim de garantia del material audiovisual subministrat serà de dos (2) anys.
El termini de garantia mínima indicat podrà ser objecte de millora segons el previst a l'Annex
3 del Plec de Clàusules Particulars
La garantia inclourà, sense cap tipus de cost per a la Fundació:




La substitució de l’equipament en cas de defectes importants en els materials.
També inclou defectes derivats del muntatge i/o trasllat,
Totes les operacions correctives necessàries per a la reparació dels defectes,
incloses totes les peces de recanvi, l’esmena d’errors, mancances o vicis ocults.
Així mateix, dins de la garantia estaran incloses les despeses de desplaçament i mà
d’obra dels operaris que haurà de d’anar a càrrec de la empresa adjudicatària
(recollida dels equips, reparació o substitució, enviament a la Fundació, etc.) .

3.2. Servei post-venta
Dins de la garantia el licitador haurà de disposar del servei tècnic post-venta amb un temps
de resolució d’incidències no superior a 3 dies laborals des de la comunicació de la mateixa.
Li correspon a l’adjudicatari optar per la reparació in situ o la substitució immediata dels
equip per un d’igual o de superiors característiques als descrits al present Plec, per tal de
donar compliments als temps màxims de resolució d’incidències abans previst.
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CLÀUSULA 4. RELACIONS ENTRE LES PARTS
Mentre duri la prestació de serveis, BIT Habitat valorarà lliurement la idoneïtat de les
persones assignades per dur a terme els treballs a realitzar, podent exigir a l’empresa
adjudicatària la substitució de qualsevol d’aquestes en tot moment. L’empresa adjudicatària
haurà d’atendre aquesta exigència en el termini màxim de tres (3) dies.
Els recursos materials que resultin necessaris per a l’acompliment de les funcions
encomanades aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Barcelona, a 18 de novembre de 2018

signatura
__________
càrrec

EXP. 7/2018

