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Aquest fullet informatiu complementa la informació continguda a l’anunci de 
convocatòria de licitació. 

 

Número d’expedient 

13/2013. 

 

Tipus 

Subministrament. 

 

Procediment 

Negociat. 

 

Descripció de l’objecte de la licitació: 

 

Implantació de la digitalització de senyals analògics a un nou sistema VoIP. 
Fase I. Homologació d’una tecnologia per la seva implementació a tota la xarxa 
de metro. Subministrament i posada en servei. 

Els sistemes tecnològics de TMB es regeixen per les directrius del Pla Director 
de Tecnologia de 2010 (PDT) dintre del qual l’actual telefonia es regeix a la 
seva vegada pel Pla Director de Telecomunicacions de 1996. Aquest Pla marca 
la necessitat de digitalitzar els senyals analògics per establir una nova xarxa de 
veu suportada sobre protocols IP i comprèn l’àmbit complet de TMB. Això 
implica tant oficines, com estacions de Metro, operatives de Bus i Centres de 
Control. 

Serà objecte de concurs anar substituint la tecnologia analògica en distintes 
fases per migrar a la tecnologia IP. La licitació s’executarà en varies fases en 
funció dels pressupostos interns de TMB. 

La primera fase d’aquesta primera licitació comprèn una plataforma central de 
telefonia IP, que serà la plataforma base que permetrà organitzar tota la 
migració de la xarxa actual a un sistema VoIP, un sistema de gravació de les 
trucades dels centres de control, les interafaces amb els sistemes existents, la 
migració del Centre de Control de Metro (CCM), el Centre de Seguretat i 
Protecció Civil (CSPC), i el Centre de Suport Telemàtic (CST), aquests tres 
ubicats a l’edifici de Sagrera i el Centre de Control de Metro redundant (CCM2) 
ubicat a la estació de Metro de Sagrada Família. 

La primera fase comprèn també la migració a IP d’un mínim de tres estacions 
de Metro i un mínim de dues oficines o operatives de TMB. 
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Malgrat l’abast d’aquesta primera fase, descrit anteriorment, serà necessari 
presentar un disseny global de la futura xarxa de veu IP. S’haurà de presentar 
també el cost econòmic de la totalitat de la xarxa. 

 

Informació sobre la situació del contractista i con dicions mínimes de 
caràcter econòmic i tècnic: 

 

I. Les empreses que vulguin participar en aquesta licitació hauran de complir 
els següents requeriments: 

 
- Empresa integradora de telefonia IP/TDM. 

- Ubicada a Catalunya. 

- Experiència en implantació de sistemes de telefonia IP en xarxes de mes de 
1000 usuaris. 

- Experiència en entorns industrials. 

- Experiència en integració i coexistència de xarxes multifabricant amb 
especial incidència en AVAYA, CISCO i ALCATEL. 

- Ser partner amb màxima certificació del fabricant en la solució que proposi i 
disposar d’enginyers certificats en la implantació de al solució presentada. 

- Certificats de qualitat ISO9001 i mediambientals ISO14001. 

- Els fabricants, així com els mantenidors, tindran un mínim de 4 empreses 
integradores amb màxima certificació de fabricant, a la zona de Catalunya i 
amb antiguitat de tres anys. 

- Compliran amb les polítiques de Responsabilitat Social Corporativa. 

En aquesta primera fase de selecció de proveïdors no serà necessari que les 
empreses sol·licitants indiquin amb què fabricants es presentaran, però si serà 
necessari que indiquin els fabricants dels que son partners. 

El sol·licitant haurà d’aportar tota la documentació necessària per acreditar el 
compliment dels requeriments de participació. 

 

II. Al mateix temps aportarà la següent documentació administrativa: 

a) Informació general de l’empresa: estructura, organigrama. 

b) Còpia dels comptes anuals i informe de gestió presentats al Registre 
Mercantil corresponents als dos últims anys, així com còpies dels informes 
d'auditoria externa. 
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III. Els criteris de selecció dels licitadors seran els següents: 
 

Seran automàticament descartats els sol·licitants que no acreditin el 
compliment dels requeriments de participació, o no presentin tota la 
documentació exigida anteriorment. 

 

Dels sol·licitants que hagin acreditat el compliment de tots els requisits, TMB 
seleccionarà un màxim de 8 licitadors, d’acord amb els següents criteris:  

 

a) Grau d’experiència en subministraments similars. 
 

b) Anàlisi de la situació econòmica de l'empresa a criteri dels Serveis 
Financers de TMB. 

 

Lloc i data de recepció de les sol·licituds de part icipació . 

 

a) Data límit de recepció de sol·licituds de participació: Fins a les 10 hores del 
dia 21 de maig de 2013. 
 

b) Adreça on s'hauran d'enviar: hauran de ser lliurades en sobre tancat en el 
domicili social de l’empresa contractant. El sobre haurà d'indicar: Unitat de 
Contractació TMB (planta 5-N), Expedient 13/2013, Licitació “Implantació 
de la digitalització dels senyals analògics (VoIP) – Fase I” i el nom de 
l'empresa sol·licitant. 

 
c) Idiomes: únicament s'acceptaran les redactades en català o castellà. 

 


