Respostas dadas a certas cuestións formuladas por empresas respecto dos pregos
da contratación administrativa dos servizos de telefonía e acceso á Internet e o
subministro de electrónica de rede para a Administración do Parlamento de Galicia

Cuestión 1)
No Párrafo [6] do Prego de prescricións técnicas se indica o seguinte:

Consulta: Entendemos que neste párrafo se está a pedir que se inclúan os dispositivos
particulares dos parlamentarios (BYOD) na plataforma MDM. Para poder preparar a
oferta necesitaríase coñecer o número de dispositivos que sería necesario incluír, xa que
non se indica no prego.

Resposta:
Para a solución MDM indícase que se conta co AirWatch Orange Management Suite para
90 dispositivos. Ademais, tamén se conta con 2 certificados (wildcard) comodín
(*.parlamentodegalicia.gal e *.parlamentodegalicia.es) e que é preciso manter (punto
[182] do PPT). A través do MDM só se xestionarán os 90 teléfonos móbiles corporativos.

Non obstante, para a solución de control de acceso (para a xestión dos dispositivos
particulares dos parlamentarios, do persoal ao servizo do Parlamento, xornalistas e
visitas) estímase unha necesidade dunhas 2.000 licenzas para dar soporte aos
dispositivos BYOD.

Cuestión 2)
Volumetría de móbil:
Na volumetría móbil indicada no Párrafo [195] do Prego de prescricións técnicas indicáse
o seguinte:

Consulta: Nesta volumetría se indica o consumo de datos en itinerancia, pero non se
detalla o consumo de datos en territorio nacional. Se indica soamente que hay 81
dispositivos con “Datos Internet”. Necesitaríase que se aclarase o consumo de datos en
territorio nacional, ao igual que se fai con o de itinerancia.

Resposta:
No punto [189] do PPT indícase: Tarifa plana de datos (2 GB mensuais) sen custo
adicional por excesos, para os 81 dispositivos con Datos Internet

Cuestión 3)
¿Poderían facilitar o detalle das zonas xeográficas da chamadas en itinerancia e
chamadas internacionais?

Resposta:
O detalle dos consumos pasados sobre estes aspectos non se consideran indicativos nin
relevantes dos posibles consumos que se poidan realizar no futuro, considerando
suficientes a este respecto os datos reflictidos na táboa 8 do prego de prescricións
técnicas (páxina 157660 do BOPG nº 690, do 12-08-2016)

