
 
 

Consultes i Respostes Expedient HSJD 1/11   
 
 

1.-  En la página 7 es mencionen dos nous equips Catalyst 6500 con a nucli del nou       

edifici. 

• Aquests equips s’han de subministrar en el present expedient?  

  NO  

• Poden portar un model de supervisora diferent al mencionat si es 

superior?   

NO  

2.- Si es decideix incloure els equips de core del nou edifici seria considerat una 

millora? 

                       NO S’HAN D’INCLOURE. ELS EQUIPS DE CORE JA EXISTEIXEN. 

Desplegar la comunicación entre plantes i core en 10G seria considerat una 

millora? 

                         SI 

 Infraestructura de sistemes 

• Si és necessari incorporar servidors per aixecar serveis de Operadora o 

de gestió de Xarxa s’han d’incorporar els servidors i Sistemes operatius 

necessaris? 

                         SI, EN CAS NECESSARI. 

Sistema de ToIP 

• Demaneu tres auriculars per posición d’operadora. Això significa que hi 

hauran tres persones diferents a cada posició d’operadora? Es necessari 

incorporar un telefon diferent per cadascuna d’elles? 

                            1 POSICIO D’OPERADORA = 1 TERMINAL = 1 AURICULAR  

• Es demanen 24 ports analògics. Estan tots ells en la mateixa ubicació 

física? Preguntem això per veure si es poden agregar  en un mateix equip 

o és necessari posar equips individuals de 2 o 4 ports.ç 

      INDIFERENT 

• El sistema de tarificació CHAR te capacitat per 2500 usuaris però té les 

llicències necessaries per monitoritzar aquests usuaris o es necessari 

tenir-les en compte. 

VALORAR-LES (INDICANT DE MANERA ESPECIFICA AQUESTA PARTIDA) 

3.- Hi ha dos servidors de CHAR diferents? Hi ha alguna raó per a això? 

Es tracta d’una diferenciació històrica corporativa, ja que el Parc Sanitaria de Sant Boi 

disposa d’una plataforma independent de l’Hospital MaternoInfantil, i allà es va disposar 

d’una plataforma ToIP Cisco. En qualsevol cas, es vol disposar d’un únic sistema de 

tarificació per al sistema de veu en conjunt de l’hospital materno-infantil d’Esplugues de 

Llobregat (pàgina 24 del Plec). 



4.- De què llicenciament es disposa a la plataforma OCS de Microsoft? Aquesta 

plataforma actualment només està integrada amb la centraleta de Aastra, això és 

correcte? Seria valorable la integració amb aquesta plataforma per dotar a la 

solució de comunicacions unificades? 

SÍ, és valorable, s’indica com a opcional (pàgina 24 del Plec). 

 

5.- És correcta la sol · licitud de 0 terminals de gamma alta? 

SÍ 

6.- Es demana la "Instal · lació dels cascos en els terminals de l'operadora i 

terminals programari".A quins terminals software es fa referència? 

     A qualsevol que es pugui valorar, si es valores s’hauria de tenir en compte. 

 

7.- Incloent les actualitzacions de programari per cobrir vulnerabilitats detectades 

del sistema i les noves versions. Atès que emprarem infraestructura existent, cal 

incloure aquest manteniment de Major Release? 

 S’ha de tenir en compte i valorar tot el que es prevegi adient. 

 

8.- A la taula de dimensionament es sol · liciten 6 auriculars. No veiem clar com 

combina aquest punt amb el requisit de tres auriculars per posició d'operadora i 

es demanen 10 posicions d’operadora. 

  És tracta d’un error, s’haurien de valorar 10 auriculars (1 per operadora). 

 

9.- En la configuració de cap-secretària es considera que el cap disposarà d'un 

terminal de gamma mitjana mentre que la secretària disposarà d'un terminal de 

gamma alta. És correcte? 

No s’especifiquen gammes dels terminals cap-secretaria, només que es suportin les 

funcionalitats 

 

10.- Què terminals requereixen de llicència de missatgeria vocal? Atès el plec, pot 

semblar que només ho requereixen els de gamma mitjana i alta 

         Es sol·licita valoració com a opcional, sense estar relacionat directament amb les 

gammes de terminals.. 

 

11.- El sistema actual de Cisco Unity es troba integrat amb els servidors de 

correu?En cas negatiu, ¿Quin tipus de servidor de correu és? 

 

Encara no s’ha realitzat integració, però està prevista (Microsoft Exchange). 

 

12.- Si ja existeixen els equips de core podem asumir que tenen la configuració 

seguent o similar? 



a. Equip modular de 9 slots amb supervisora 10g 
i. 2 moduls de 48 ports 10/100/1000 
ii. 1 modul de 48 ports SFP 

iii. Configuració en xassís virtual 
iv. Doble Font Alimentació 

Sí, segons el mòduls i configuracions que ja apareixen al PLEC (aquesta informació es 
detalla al PLEC) 

 

b. Podem fer-lo servir per insertar moduls de servei, per exemple mòduls 
controladors wifi? 

És possible instal·lar  mòduls de controladora WiFi 

c. Podem fer-lo servir per desplegar moduls 10G per conectar amb les 
plantes? 

És possible instal·lar mòduls de ports 10G per a la connexió dels armaris de planta. 

13.-  Es necessita ampliar el número de llicències del Contact Center actual per afegir 
els llocs de treball d’operadora indicats als amidaments. 

 Si, valorar. 

14.- Quina versió i modalitat del sistema CHAR hi ha instal·lat? 

 
Versió 4.2.0.1272 

 
15.-  Les 24 extensions analògiques es distribuiran a les plantes des del CPD de forma 

que només hem d’incloure un gateway de ports analògics de 24 ports al CPD, o 
bé tindrem que disgregar aquest equip a les sales tècniques de planta en 
gateways de menors ports. 

 
Només un. 

 
16.-   A la taula d’amidaments de veu s’indiquen 6 auriculars, però a la descripció del 

terminal d’operadora s’indica que es necessiten 3 auriculars per lloc de treball, 
això vol dir que realment s’han de subministrar i instal·lar 66 auriculars. 

 
1 auricular per operadora. 

 
17.-   De quin sistema de correu disposa el client? Per poder ofertar llicències de 

missatgeria unificada correctes. 
 

Exchange 
 
18.-   L’actual sistema de veu ja disposa de connexió amb el servidor LDAP, AD o 

altre? per poder integrar el directori telefònic als terminals. 
 

Si 
 
19.-   Quin nivell de classe PoE es necessita per port al Switch? Es necessari contar 

15.4W a tots els ports del Switch d’Accés. 
 

La classe PoE vindrà marcada pel terminal, antena WiFi o dispositiu PoE oferta en 
funció de les característiques tècniques definides al Plec. 

 



20.-    S’han d’ofertar els fuetons de coure i fibra tant per usuaris, com punts d’accés i 
enllaços de fibra al CPD? 

 
     Valorar opcionalment. 
 
 
21.-  Respecto la puntuación técnica (Sobre B – 45 puntos) : Es posible conocer el 

desglose con el que se realizará la asignación de estos 45 puntos? 
  

El desglose és, Proposta Tècnica 45%: 
-          Solució tècnica  
-          Plan de implantació i migració 
-          Plan de probes 
-          Plan de formació 
-          Plan de manteniment 
-          Millores 

 
 
22.-       Respecto las posibles dudas técnicas a nivel de detalle en cuanto diseño del  
equipamiento a ofertar y detalle a nivel de servicios, sería posible mantener algún tipo de 
reunión técnica para poder comentar estas dudas?  Existe otro formato posible  de 
aclaración de dudas? 
 

Es convoca reunió el dia 20 de gener del 2012 a les 11 hores en el  Hall del Edifici 
Principal: 
 Hospital Sant Joan de Déu,  
Passeig Sant Joan de Déu nº 2,  
08950 Esplugues de Llobregat,  
 
Molt Important : Confirmar Assistència al Tel. 93 253 18 22 (Sacac) 

 

 

 

 

 

 

 


