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Plec de prescripcions tècniques particulars del contracte de subministrament
d’un sistema de test de xarxes de telefonia mòbil apte per a 5G.
Amb la presentació de l’oferta, l’empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques
establertes en aquest plec, que tenen la consideració d’especificacions mínimes i d’obligat
compliment.
1. Objecte del contracte o necessitat a cobrir
El present Plec té per objecte establir les prescripcions tècniques particulars que regiran el
subministrament d’un sistema de transmissió de radiofreqüència que implementi una estació
base local 5G-IoT Release 16 que operi al rang de freqüències fins a 6 GHz i una estació base
local LTE Release 14, definint així les seves qualitats.
Aquest equip és necessari per a renovar l’equipament docent del laboratori de comunicacions
mòbils de l’Escola Tècnica Superior d´Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona
(ETSETB) de la Universitat Politècnica de Catalunya.
2. Activitats i funcions de l’empresa contractista
Les funcions que ha d’assumir l’empresa contractista són les següents:
-

Subministrar el producte en temps i forma.

L’oferta que presenti l’empresa licitadora haurà d’abastar la totalitat de les activitats i funcions
especificades en el present plec i al Plec de Clàusules Administratives Particulars, essent totes
elles obligatòries per a l’admissió de les propostes.
3. Requeriments tècnics generals obligatoris de la prestació i o rendiment o
exigències funcionals de la prestació
L’empresa contractista disposarà dels suficients mitjans tècnics, materials qualitatius i
personals per a desenvolupar les tasques objecte d’aquest contracte.
La prestació regulada en el present plec haurà d’ajustar-se, almenys, als següents requisits
tècnics, sens perjudici dels paràmetres a valorar mitjançant els criteris d’adjudicació establerts:
x

Sistema basat en un PC integrat que sigui plug and play.
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• Sistema operatiu basat en LINUX Fedora.
• Capacitat per suportar totes les bandes de freqüència FDD i TDD per provar freqüències
personalitzades en sub-6GHz.
• Proves LTE i 5GNR en mode Non Stand Alone, compatible amb qualsevol equip d'usuari
i configuracions avançades.
• Capacitat per suportar MIMO 4x4 i carrier agregation.
• Capacitat d'actuar com a eNodeB, gNodeB, ng-eNodeB, EPC i 5GC compatible amb
3GPP per fer proves funcionals i de rendiment de dispositius NR, LTE, LTE-A, LTE-M i
NB-IoT.
• El sistema ha d'incloure un servidor IMS integrat i una porta d'enllaç eMBMS per a proves
de VoLTE i eMBM.
• L'estació ha d'oferir la funcionalitat de banda base tant per a una xarxa interna com per
a una xarxa externa.
• Capacitat per 3 PCIe SDR 2x2 cards
• Ha d’incloure 5 SIM cards per a test.
x

Software amb llicència flotant o servidor de llicències.

Garantia: 1any
Termini de lliurament: 3 mesos
4. Formes de seguiment i control de l’execució de les condicions
L’empresa contractista ha de designar una persona responsable a qui encarregar la gestió de
l’execució del contracte i que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d’aquest plec,
tractant directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les
tasques indicades en aquest plec amb la persona interlocutora designada per l’òrgan de
contractació.

5. Documentació tècnica a aportar per les empreses licitadores
Les especificacions tècniques proposades per l’empresa licitadora en la seva oferta
esdevindran condicions d’obligat compliment al llarg de l’execució del contracte si aquesta
esdevé l’adjudicatària.
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A fi d’acreditar el compliment de cada especificació tècnica exigida en aquest plec, només
l’empresa adjudicatària haurà d’aportar la documentació següent:
-

Fitxa tècnica del producte
Matriu de compliment dels requeriments i característiques tècniques

La Responsable del contracte,

2022.03.22
16:18:59 +01'00'
Anna Umbert
Barcelona, 17 de març de 2022
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