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1. Objecte
L’objecte d’aquest document és l’adquisició de Workstations del model HP Z2 Mini per
a substituir els equips de la sala de control de Bus (CCB) per tal de posar en producció
la nova versió del software del SAE, així com els treballs necessaris per preparar i posar
en producció els equips nous i retirar els actuals.
Cada lloc d’operador de la sala actualment esta integrat per:
-

1 HP Workstation XW4400 amb 2 Monitors HP Z24

-

1 PC EliteDesk amb 1 monitor HP Z24

Aquesta contractació esta enfocada a substituir només la workstation HP XW4400 per
la HP Z2 Mini que ja ha estat provada a la sala amb la nova versió de l’aplicació.
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2. Abast
Es requereix no només el subministrament del hardware sinó també la feina de
maquetar els equips segons instruccions de TMB i fer la posta en marxa dels mateixos,
retirant els equips a substituir, retirant el cablejat sobrant i adequant els llocs de
treball per a que quedin plenament operatius sense cablejat penjant.
La sala esta composta de 23 llocs d’operació que treballen 24x7 i els canvis s’hauran de
fer sense interrompre l’activitat normal de la sala, intentant molestar el menys
possible. Per a aquest menester, els canvis es faran un per un, pivotant l’usuari
d’aquell lloc a una altra estació de treball.

En aquesta adquisició s’inclouen també uns equips de laboratori i reserva que s’hauran
de deixar operatius com si estiguessin en producció per tal de substituir en pocs
minuts el mal funcionament dels llocs operatius.
Els monitors queden fora de l’abast d’aquesta contractació ja que la sala ja disposa de
monitors HP Z24 nous i totalment compatibles amb les workstations sol·licitades. Si
que entra dins d’aquesta contractació la seva connexió i ubicar l’equip darrera d’un
dels monitors.
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3. Descripció de la contractació
3.1.
Unitats

30

Hardware
PN

Descripció

4RX06EA

HP Z2 Mini G4 Performance - Mini - 1 x Core i7 8700 / 3.2 GHz - RAM
16 GB - SSD 512 GB - HP Z Turbo Drive, NVMe - Quadro P1000 4Gb GigE - Win 10 Pro 64 bits - vPro

24

2DW53AA Soporte de montaje de PC HP B300

3.2.

Serveis d’instal.lació

3.2.1.

Fase de Preparació

En la preparació prèvia dels equips, aquests s’hauran de re-instal·lar amb un sistema
operatiu proveït per TMB, actualitzar drivers, posar en domini e instal·lar el software
necessari per a l’aplicació a la que van destinats.
S’estima que tot el procés no excedeix de les 2hores/home i en aquesta fase els
treballs es poden fer en paral·lel.
El proveïdor haurà d’aportar els materials necessaris per a l’execució d’aquests treballs
tals com memòries USB (en aquest cas concret les memòries s’hauran d’esborrar al
finalitzar els treballs per tal de que no hi hagi fuga d’informació de TMB).
TMB proporcionarà els manuals i el software necessaris i en cas necessari, el proveïdor
farà les adequacions necessàries als manuals. Haurà de deixar un manual dels treballs
necessaris per a la substitució d’un equip per un de reserva en cas de mal
funcionament.
3.2.2.

Fase de Posta en Marxa

Tal i com s’ha descrit en l’Abast, els serveis han d’incloure la instal·lació i posta en
marxa dels equips sense interrompre el normal funcionament de la sala i s’hauran
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d’adequar i sanejar tot el cablejat de forma que cada lloc haurà de rebre el vistiplau del
cap de sala respecta a la seva funcionalitat i adequació visual del cablejat.
3.2.3.

Fase Final

Els equips retirats s’hauran de traslladar des de la cotxera de Triangle on s’ubica la sala
del CCB fins a una altra instal·lació de TMB (A determinar) dins de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona.
Els embalatges i material sobrant s’hauran de transportar fins a un Punt Verd per al
seu correcte reciclatge.
L’activació de les garanties que acompanyen a aquests equips s’hauran d’activar per
part del proveïdor, proporcionant el corresponent comprovant a TMB.
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4. Criteris tècnics d’Avaluació
·

És requisit imprescindible per poder proporcionar aquest material ser Partner
Oficial d’HP. S’haurà d’aportar el certificat corresponent.

·

A més a més es requereix demostrar la participació en projectes similars en
sales o usuaris crítics. S’avaluaran les referències aportades essent un criteri
d’Apte o No Apte per a concursar.
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