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1 Objecte 

El present plec de condicions estableix les condicions necessàries per a la licitació de la 

actualització hardware i software de la actual plataforma de comunicacions unificades 

i col·laboració de Mercados de Abastecimientos de Barcelona (Mercabarna). 

Mercabarna disposa d’una plataforma de comunicacions unificades i col·laboració del 

fabricant Unify (Siemens) instal·lada en 2.011 que ofereix serveis de comunicacions a 

tota la unitat alimentaria. Actualment la plataforma proporciona els serveis de 

comunicació a mes de 2.000 usuaris. 

Els diferents fabricants tant dels servidors que suporten les aplicacions com del propi 

software de la plataforma han anunciat la discontinuïtat del suport per a aquesta 

plataforma a partir del juliol de 2.016. 

Amb la finalitat d’assegurar la continuïtat del servei s’ha de procedir a la actualització 

de tota la plataforma hardware i software.  
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2 Plataforma actual 

La actual plataforma inclou mes de 4.000 llicencies dels diferents sistemes. En la taula 

següent es detalla el dimensionament actual. 

 

La actual plataforma hardware es composa de diversos servidors físics. En la següent 

taula es detallen els servidors que la componen: 

 

Descripció Modelo Item Version Licencias actuales
OSCC E V8 CDSS Base OS CC F31505-K127-A32 1
OSCC E V8 CDSS Port OS CC F31505-K127-A12 4
OSCC E V8 User OS CC F31505-K127-A27 12
OSCC E V8 Base Pack Attendant (1A,1U,1Mgr) OS CC F31505-K127-A6 1
OSCC E V8 Attendant Console OS CC F31505-K127-A4 1
OSCC E V8 Associate Desktop OS CC F31505-K127-A3 11
OSCC E V8 Manager OS CC F31505-K127-A17 2
OSCC E V8 Call Director OS CC F31505-K127-A10 1
OpenScape Fusion V1 for MS Outlook Team User OS UC Applic F31505-K120-A4 108
OpenScape Fusion V1 for MS Outlook Base OS UC Applic F31505-K120-A1 1
OpenScape Personal V3 SIP User OS UC Applic F31505-K30-C5 V3 100
OpenScape V3 TTS Port OS UC Applic F31505-K30-C16 V3 4
OpenScape Enterprise V3 Team User OS UC Applic F31505-K30-C12 V3 100
OpenScape UC Application V3 Base OS UC Applic F31505-K30-C1 V3 1
OpenScape V3 Mobile Client OS UC Applic F31505-K30-C15 V3 100
OpenScape Voice V5 Dynamic User OS Voice F31505-K136-A4 V5 4000
OpenScape Voice V5 Base OS Voice F31505-K136-A3 V5 1
OpenScape Voice V5 UC Server OS Voice F31505-K136-A2 V5 1
OpenScape Voice V5 Client Access User OS Voice F31505-K136-A7 V5 100
OpenScape Voice V5 Redundancy OS Voice F31505-K136-A8 V5 1
OS SBC Base OS Voice V7R1 1
OS SBC Sessions OS Voice V7R1 30
OpenScape WebConferencing V1 Server (embedded) OS WebCollab F31505-K131-A3 V1 1
OpenScape WebConferencing V1 Room (embedded) OS WebCollab F31505-K131-A2 V1 10
OpenScape WebConferencing V1 Base (embedded) OS WebCollab F31505-K131-A1 V1 1
Xpr V6 Reports OS XPR F31505-K13-B136 V6 1
Xpr V6 Unified 1User OS XPR F31505-K13-B107 V6 1000
Xpr V6 Media 1-Port OS XPR F31505-K13-B115 V6 180
Xpr V6 Voice 1User OS XPR F31505-K13-B106 V6 2000
Xpr V6 AMIS, RSL OS XPR F31505-K13-B103 V6 1
Xpr V6 Language OS XPR F31505-K13-B102 V6 3
Xpr V6 Base Pkg OS XPR F31505-K13-B101 V6 1

Servidor Marca Modelo N Serie Sistema Operativo
OS UC Applic V3 Fujitsu RX300S6 YL6T020339 Suse Linux 10 SP3

DLS Fujitsu RX300S6 YL6T002136 Suse Linux 10 SP3

OS SBC V7R1 Virtual Virtual
OS WebCollaboration V1 Fujitsu RX300S6 YL6T024132 Win 2008

OS Call Director V8R0 Virtual Virtual Suse Linux 10 SP3

OS CC Enterprise TeleComputer SC5650UP AZGT0480114 Win

OS MediaServer 1 Fujitsu RX300S6 YL6T020340 Suse Linux 10 SP3

OS Media Server 2 Fujitsu RX300S6 YL6T020343 Suse Linux 10 SP3

OSV V5 Nodo 1 - Colocated IBM x3550 M3 794PGS-KD15TZ2 Suse Linux 10 SP3

OSV V5 Nodo 2 - Colocated IBM x3550 M3 794PGS-KD15TY9 Suse Linux 10 SP3

OSV Xpression V6 Fujitsu RX300S6 YL6T024132 Win 2008



 
 

Plec de clàusules tècniques particulars - Actualització de la plataforma de comunicacions unificades de Mercabarna    pag.5 /12 

Addicionalment a la infraestructura centralitzada en els CPD’s, Mercabarna disposa 

dels següents equips distribuïts per seus: 

 

Actualment existeixen connectats als sistemes els següents terminals: 

• OpenStage 15 : 1.326 unitats 

• OpenStage 40: 373 unitats 

• OpenStage 60: 8 unitats 

• Clientes OpenScape Contact Center: 11 clients 

La actual plataforma disposa de dos nodes ubicats a l’interior dels nodes de 

comunicació de Mercabarna, Nodo G0 i Nodo Bancs. La plataforma actual està 

disposada en mode “Collocated”, clúster de capa 2 interconnectada mitjançant fibra 

òptica exclusiva pels serveis de veu. 

  

Marca Modelo N Serie Version
Siemens RG8716 AD004071 R13.31.03.22
Siemens RG8708 AN010755 R13.31.03.22
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3 Plataforma requerida 

A la vista dels requeriments actuals, Mercabarna estableix un nou dimensionament de 

llicències que seran objecte de la actualització. La actualització no ha de englobar totes 

les llicències actuals, a continuació es detallen el número de llicències a actualitzar. 

 

Es mantindran tots els terminals, pla de numeració, direccionalment ip, rutes i la resta 

de configuracions existents en els diferents servidors actuals. 

Els actuals gateways RG8716 y RG8708 es migraran a la nova versió de hardware i 

software OS Branch 500i. 

Mercabarna desitja implementar una plataforma en que tots els servidors objecte 

d’aquesta licitació estiguin virtualitzats. 

Descripción Modelo Item Version Unidades
OSCC E V8 CDSS Base OS CC F31505-K127-A32 1
OSCC E V8 CDSS Port OS CC F31505-K127-A12 4
OSCC E V8 User OS CC F31505-K127-A27 12
OSCC E V8 Base Pack Attendant (1A,1U,1Mgr) OS CC F31505-K127-A6 1
OSCC E V8 Attendant Console OS CC F31505-K127-A4 1
OSCC E V8 Associate Desktop OS CC F31505-K127-A3 11
OSCC E V8 Manager OS CC F31505-K127-A17 2
OSCC E V8 Call Director OS CC F31505-K127-A10 1
OpenScape Fusion V1 for MS Outlook Team User OS UC Applic F31505-K120-A4 108
OpenScape Fusion V1 for MS Outlook Base OS UC Applic F31505-K120-A1 1
OpenScape Personal V3 SIP User OS UC Applic F31505-K30-C5 V3 100
OpenScape V3 TTS Port OS UC Applic F31505-K30-C16 V3 4
OpenScape Enterprise V3 Team User OS UC Applic F31505-K30-C12 V3 100
OpenScape UC Application V3 Base OS UC Applic F31505-K30-C1 V3 1
OpenScape V3 Mobile Client OS UC Applic F31505-K30-C15 V3 100
OpenScape Voice V5 Dynamic User OS Voice F31505-K136-A4 V5 2700
OpenScape Voice V5 Base OS Voice F31505-K136-A3 V5 1
OpenScape Voice V5 UC Server OS Voice F31505-K136-A2 V5 1
OpenScape Voice V5 Client Access User OS Voice F31505-K136-A7 V5 100
OpenScape Voice V5 Redundancy OS Voice F31505-K136-A8 V5 1
OS SBC Base OS Voice V7R1 1
OS SBC Sessions OS Voice V7R1 30
OpenScape WebConferencing V1 Server (embedded) OS WebCollab F31505-K131-A3 V1 1
OpenScape WebConferencing V1 Room (embedded) OS WebCollab F31505-K131-A2 V1 10
OpenScape WebConferencing V1 Base (embedded) OS WebCollab F31505-K131-A1 V1 1
Xpr V6 Reports OS XPR F31505-K13-B136 V6 1
Xpr V6 Unified 1User OS XPR F31505-K13-B107 V6 125
Xpr V6 Media 1-Port OS XPR F31505-K13-B115 V6 180
Xpr V6 Voice 1User OS XPR F31505-K13-B106 V6 150
Xpr V6 AMIS, RSL OS XPR F31505-K13-B103 V6 1
Xpr V6 Language OS XPR F31505-K13-B102 V6 3
Xpr V6 Base Pkg OS XPR F31505-K13-B101 V6 1
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El licitador presentarà una oferta detallada de la solució d’allotjament per a la 

virtualització que consideri mes adequada per allotjar tots els serveis anteriorment 

detallats. Es desitja que tots dos servidors siguin idèntics. 

Per a independitzar completament la plataforma de veu de la xarxa de switching i 

efectuar un balanceig de càrrega de registre entre els servidores, es requerirà el canvi 

en el mode de operació del sistema a mode de servidors geo-separats, clúster de capa 

3. Tots els serveis necessaris per a la implementació d’aquest canvi hauran d’estar 

allotjats als mateixos Host dedicats a la plataforma de telefonia. 

 

4 Requeriments 

4.1 Requeriments tècnics: 

La oferta ha de incloure el subministrament, instal·lació i parametrització de tots els 

elements anomenats en l’apartat 3 d’aquest document, els nous servidors i 

equipament, així com els treballs d’elevació del firmware dels diferents terminals i 

clients de call center connectats a la plataforma. 

S’inclourà en la oferta la contractació dels serveis de Software Assurance ofert  pel 

fabricant Unify (Siemens) de totes les llicències del sistema per un període mínim de 3 

anys. 

En l’oferta s’ha de detallar i complir clarament la recomanació del fabricant a nivell de 

rendiment i capacitats mínimes de les diferents màquines virtuals.  

Els servidors inclouran totes les llicències necessàries per al seu correcte 

funcionament, de sistema operatiu i gestor virtual necessari, Windows, VMWare, etc. 

Es valorarà positivament la reserva de capacitat hardware dels servidors virtuals per a 

futures ampliacions i/o serveis necessaris per a la implementació. 
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4.2 Requeriments de projecte 

Actualment tots els serveis d’explotació de la xarxa de veu i dades de Mercabarna són 

gestionats per la operadora de telecomunicacions Orange. Aquesta empresa seguirà 

prestant els serveis d’explotació i manteniment de la nova plataforma.  

L’adjudicatari haurà de presentar un llistat de requeriments de xarxa per la correcta 

instal·lació dels nous servidors. 

L’adjudicatari realitzarà la instal·lació de la nova plataforma de manera paral·lela sense 

afectar al correcte funcionament de la actual plataforma. Els treballs es poden realitzar 

en horari laboral. 

Els dos nous servidors s’instal·laran  en els nodes de comunicació de Mercabarna, 

Node G0 i Bancs respectivament. Els dos nodes disposen d’espai suficient a l’interior 

dels racks de 19”. L’adjudicatari serà el responsable de la entrega de la nova 

plataforma en el punt d’instal·lació. 

Un cop finalitzada la configuració i posteriors proves de verificació per part de 

Mercabarna i l’equip de treball assignat al projecte s’establirà data per a la migració 

del sistema. Aquesta migració es realitzarà en l’horari que Mercabarna consideri que 

provoca menys impacte sobre el serveis oferts als seus usuaris. 

L’adjudicatari presentarà conjuntament a la oferta de serveis una planificació de Roll-

back per a garantir una marxa enrere en el cas de qualsevol problema o inconvenient.  

 

4.3 Proves d’acceptació y Quality assurance 

Un cop finalitzada i en funcionament tota la instal·lació del software en cadascun dels 

servidors, es realitzaran proves per a confirmar que la elevació de software s’ha 

realitzat adequadament i que tots els equips funcionen correctament i amb les 

versions indicades. 

L’adjudicatari en presència de la propietat demostrarà el perfecte funcionament del 

sistema d’acord amb el que s’estableix en aquestes especificacions. 



 
 

Plec de clàusules tècniques particulars - Actualització de la plataforma de comunicacions unificades de Mercabarna    pag.9 /12 

Un cop acceptades les proves de funcionament per part de Mercabarna s’emetrà la 

acceptació provisional de la instal·lació, lliurant una còpia al adjudicatari, que a l’hora 

farà entrega de tots els certificats de garantia i llicències subministrades. 

La recepció definitiva es realitzarà un cop comprovat el correcte funcionament de tota 

la plataforma  i transcorregut el període d’un any de la recepció  provisional. 

 

4.4 Període de garantia 

Tot l’equipament hardware subministrat així com els treballs realitzats per 

l’adjudicatari inclouran un període de garantia mínima d’un any. Es valorarà 

positivament períodes de garantia superiors als requerits. 

L’adjudicatari especificarà clarament les condicions de la garantia de tots els productes 

subministrats així com el compromís de subministrament de qualsevol tipus de recanvi 

durant al menys 5 anys des de la seva posta en servei. 

 

4.5 Formació 

L’adjudicatari s’encarregarà d’efectuar les accions formatives necessàries per a 

assegurar que l’actual gestor de la xarxa (Orange) i els tècnics que la propietat 

determini disposin dels coneixements necessaris d’aquesta nova plataforma. 

 

4.6  Documentació As-built 

L’adjudicatari un cop finalitzat el projecte, presentarà la documentació específica de 

cadascun dels servidors/serveis instal·lats, mapa de direccionalment ip i credencials 

d’accés als diferents servidors. 
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4.7 Idioma 

L’idioma que es farà servir en la execució del projecte (documentació, eines, 

comunicacions...) serà preferentment el Català i en segon terme el Castellà.  

 

4.8 Lloc de treball 

Mercabarna posarà un lloc de treball a disposició del adjudicatari. Es contempla la 

creació d’accessos remots per a teletreball. 

 

4.9 Calendari 

La duració màxima del projecte es de tres mesos a partir de la signatura del contracte. 

Tenint en compte aquest requeriment, el licitador presentarà una proposta de 

cronograma amb els items  principals del projecte. 

 

4.10 Equip de projecte 

L’adjudicatari anomenarà un cap de projecte encarregat del seguiment de projecte i 

report a Mercabarna. 

Es constituirà un equip de treball sota direcció de Mercabarna format per personal 

propi, personal de la actual empresa encarregada de la explotació i manteniment de la 

xarxa (Orange) i personal del adjudicatari. 

5 Contingut i estructura de la oferta 

La oferta tècnica contindrà tot el detall de subministrament, llicenciament i serveis 

necessaris per a portar a terme la actualització de la plataforma de comunicacions 

unificades i col·laboració de Mercados de Abastecimientos de Barcelona (Mercabarna). 

La oferta s’entregarà en suport paper i en format electrònic (Word, Excel, PowerPoint, 

Office Visio, PDF) i ha de seguir la següent estructura: 
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5.1 Resum executiu 

Resum del continguts més significatius de la proposta del projecte, destacant la 

solució, planificació, recursos i les propostes de millora. 

 

5.2 Solució proposta 

Descripció detallada de la solució proposada per al compliment del que s’especifica en 

aquest plec. 

Detall dels sistemes a actualitzar, l’ordre d’aplicació de les actualitzacions i les 

observacions que consideri oportunes.  

 

5.3 Millores i aportacions tècniques: 

Descripció de las millores i aportacions tècniques proposades pel licitador que es 

considerin per sobre de les descrites específicament en aquest plec i que consideri 

rellevants. 

  

5.4 Proposta de pla de treball i cronograma de projecte. 

Pla de projecte: Detall de la planificació, calendari, fites significatives i organització, 

especificant per a cada una de les fases les activitats que es portaran a terme així com 

les responsabilitats de cada participant. 

Model de gestió de projecte: Descripció detallada de la estructura organitzativa i dels 

procediments de relació amb la direcció de projecte de Mercabarna. 

 

5.5 Proves d’acceptació i Quality Assurance 

Descripció detallada de les proves a realitzar per a la comprovació del correcte 

funcionament de la nova plataforma. 
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5.6 Equip de treball 

Descripció del equip tècnic: Descripció del equip tècnic proposat per al projecte, 

incloent el rol que exercirà durant el projecte. 

Qualificacions del personal tècnic i de gestió: Detall dels perfils i recursos humans que 

participaran al projecte. 

 

5.7 Servei d’assistència durant el període de garantia. 

El licitador ha de detallar el servei d’assistència que prestarà sense cost per a 

Mercabarna durant el període de garantia. Aquest serveis d’assistència inclourà com a 

mínim: 

Resolució d’incidències que siguin degudes a la elevació de versió. Serveis que 

actualment s’estan oferint i després de l’elevació hagin patit un deteriorament. 

Resolució d’incidències relatives al hardware i software de tot l’equipament i 

instal·lació realitzada. 

SLA: S’ha de especificar l’horari d’assistència i els temps de resposta i resolució. 

 

5.8 Annexos 

El licitador adjuntarà la informació addicional que consideri rellevant. 
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