PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE DE MONITORATGE TÈCNIC PER LA SOCIETAT
MERCANTIL CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA.

EXPEDIENT NÚM. 1906OS03

1. DESCRIPCIÓ DELS MONITORS DE VÍDEO A SUBMINISTRAR
L’objecte d’aquesta concurrència és la contractació, per part de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals, SA del subministrament de monitoratge tècnic per equipar el nou
estudi d’alta definició del CPA del mitjà televisió de la CCMA, SA.
El detall del subministrament és el següent:



4 monitors SD/HD/3G-SDI multi format de 16,5”
4 monitors dobles enrackables (cada unitat ha d’allotjar 2 monitors de 9” cada un)

9"

9"

Tot l’equipament ha de complir amb els requeriments que es detallen a continuació.
2. REQUERIMENTS TÈCNICS D’OBLIGAT COMPLIMENT
2.1 Especificacions generals de l’equipament:



Tots els monitors han de ser nous i no descatalogats.
Tots els monitors oferts han de ser de la mateix marca.

2.2 Requeriments específics per als monitors de 16,5”













Pantalla LCD amb tecnologia IPS
Monitor de 16,5” Full HD
Resolució 1920x1080 (16:9)
Àrea de display: 365,8(H)x205,7(V) mm
Luminància 450 cd/m2 o superior
Angle de visió ampli (IPS), 178º(H)/178º(V)
Profunditat de color 1.07 (10 bit)
Monitor de Forma d’Ona i Vectoscopi visualitzables
Display de Codi de Temps
Opció de UMD
Densitat de píxels de 0,1905mm
Possibilitat de visualització del nivell d’àudio








Ràtio de contrast: 1400:1
Dimensions del monitor: 445 x 264 x 78,4 mm
Possibilitat d’ús del canal monocrom blau
Connectors d’entrada:
o DVI-I
o BNC(Analog)
o BNC (SDI A/B Channel)
o HDMI
Connectors de sortida:
o BNC (Analog)
o BNC(3G/HD/SD-SDI) (A/B Channel)

El monitor que compleix amb els requeriments anteriorment esmentats i que la
CCMA, SA. estableix com equip de referència és el TVLogic LVM-171A, si bé el
licitador podrà oferir un model equivalent o superior.
2.3 Requeriments específics per als monitors dobles, enrackables de 9”

















Pantalla LCD
Monitors de 9” Full HD
Resolució 1920x1080 (16:9)
Luminància 400 cd/m2 o superior
Angle de visió ampli (IPS), 176º(H)/176º(V)
Profunditat de color 16,7M
Monitor de Forma d’Ona i Vectoscopi visualitzables
Display de Codi de Temps
Opció de UMD
Densitat de píxels de 0,103 mm
Possibilitat de visualització del nivell d’àudio
Dimensions dels monitor dobles: 480,2 x 175 x 47,4 mm
Possibilitat d’ús del canal monocrom blau
Connectors d’entrada per cada pantalla:
o HDMI
o BNC (SDI A/B Channel)
o BNC(CVBS)
Connectors de sortida per pantalla:
o BNC SDI

El monitor que compleix amb els requeriments anteriorment esmentats i que la
CCMA, SA. estableix com equip de referència és el TVLogic RKM-290A, si bé el
licitador podrà oferir un model equivalent o superior.
4. GARANTIA I SERVEI POSTVENDA
El material objecte d’aquesta licitació haurà d’estar cobert per una garantia de tres anys
de durada per defectes de fabricació a partir de la recepció del material i una garantia de

subministrament de recanvis de 5 anys des de el moment que es deixin de fabricar els
equips.
El licitador haurà de garantir l’existència en l’estat espanyol d’un servei tècnic oficial que
pugui oferir el servei de postvenda, reparació, subministrament i venda de recanvis.

5. ACCEPTACIÓ
Es realitzarà l’acceptació del sistema un cop lliurat l’equipament a les instal·lacions de la
CCMA, SA a Sant Joan Despí, i s’hagi comprovat el compliment de tots els requeriments
obligatoris i especificacions descrites en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

Barcelona, juny de 2019.

