SU/11/2019

Memòria tècnica en relació amb el contracte de subministrament i instal·lació
d'equips d'impressió i escaneig de documents, així com del seu servei de
manteniment i el subministrament dels seus consumibles en règim d’arrendament
sense opció de compra (SU/11/2019)

Introducció (presentació de l’empresa)

Resum executiu (solució tècnica, condicions d’execució del subministrament, suport,
instal·lació, formació, etc.)

Recursos Humans i materials (coordinador projecte, logística, tècnics i operadors de
camp, HelpDesk, etc.)
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Equips a subministrar:

Categoria o tipus de model
Equip multifunció d’alta capacitat
Equip multifunció petit

Model proposat

Característiques comunes aplicables a tots els models:

Característica
Tecnologia d'impressió làser (o una altra tecnologia que tingui
millors prestacions i reducció de costos d’impressió que la
tecnologia làser), en blanc i negre i en color amb capacitat per a
copiar, imprimir i escanejar.
Rotació automàtica de la imatge en l’escaneig.
Dúplex per a totes les funcions (còpia, impressió i escaneig).
Opcions de doble cara: una cara a doble cara, doble cara a
doble cara, doble cara a una cara, llibre a doble cara.
Escaneig a doble cara d'una passada.
Sistema d'impressió segura, amb codi d'accés d’usuari i targeta
identificativa MIFARE 1K.
Es podrà fixar un temps màxim de retenció a partir del qual els
treballs seran eliminats de la cua d’impressió.
Formats de sortida de l’escàner: tiff, jpeg, pdf, pdf amb ocr,
pdf/A. Dispositius/ ubicacions de sortida: memòria USB, e-mail,
carpeta SMB, núvol onedrive i sharepoint online.
Funcions d'auditoria d’impressió, almenys informe entre dates
d'impressió per màquina i usuari, tipus de treball (impressió,
còpia o escaneig) i centre de cost. El format de sortida
d’aquests informes serà en format CSV per a la seva integració
en els sistemes de l’Agència.
La solució haurà de permetre establir polítiques que limitin la
impressió d’un usuari i obligar a usar sempre blanc i negre.
Monitorització / gestió dels dispositius mitjançant aplicació web
o aplicació específica habilitada per als administradors del
sistema.
Escaneig de documents a directoris de xarxa, ondrive i
sharepoint online de l’usuari que s’ha identificat a la impressora
multifunció. Per fer-ho accediran a un botó en el display de la
pantalla que permeti enviar el resultat de l’escaneig directament
al onedrive, sharepoint online, recurs de xarxa o adreça de
correu electrònic de l’usuari.
Selecció automàtica de safata en funció del tipus de paper.
Panell LCD tàctil per al control de les funcions.

Disponible
en tots els equips
(Sí / No)
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Impressió des de dispositius mòbils per a usuaris interns i
externs.
Targeta de xarxa inalàmbrica integrada.
Impressió follow you / follow me (impressió centralitzada) per a
usuaris de l’entorn Windows.
Drivers per a Windows 7, Windows 10, Windows 2008 Server,
Mac i Linux, tant de 32 com de 64 bits.
Connexió a xarxa ethernet gigabit 10/100/1000 base-T amb
suport per a protocol TCP/IP (IPV4/IPV6).
Nota: El fet de no tenir disponibles les característiques dels equips esmentats comportarà
l’exclusió de les ofertes.
Característiques particulars per a cada tipus de model:
Equip multifunció d’alta capacitat
Característica
Alimentador automàtic d'originals de doble
cara, amb una capacitat mínima de 100
originals, per a la funció d'escaneig i còpia
de documents, que ha d’admetre
documents amb gramatges de 60 a 128
grs/m2.
Safates de paper ajustable amb capacitat
total mínima de 1000 fulls de 80 grs/m2 que
admetin fins a A3 i gramatges de 60 a 250
grs/m2 reciclat o normal.(2 equips)
Safates de paper amb capacitat total
mínima de 2000 fulls de 80 grs/m2 que
admetin fins a A4 i gramatges de 60 a 250
grs/m2 reciclat o normal. (1 equip amb
finalitzador grapador extern que permeti
grapa simple i doble)
Una safata by-pass o especial per a
sobres, carpetes, transparències i altres
papers especials.
Possibilitat d'intercalar, agrupar i grapar fins
a 20 fulls sota demanda.
Reducció i ampliació automàtica i manual
de la còpia del 25% al 400%
Capacitat d’emmagatzematge: 200 GBytes
(o superior).
Memòria RAM: 4GB (o superior)
Resolució impressió mínima: 1200ppp x
1200ppp.

Disponible
(Sí / No)

Descripció del producte
ofert
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Resolució escaneig mínima: 600ppp x
600ppp.
Capacitat safata de sortida, mínim 200 fulls.
Els nivells de soroll (nivell de pressió
acústica o sonora) no podran ser superiors
a: 75 dB (A) en funcionament i a 50 dB (A)
en espera.
Velocitat tant en B/N com en color:
Impressió/còpia (mínim): 35 ppm format A4.
Velocitat tant en B/N com en color:
Escaneig mínim: 100 ipm A4 (a una cara) /
180 ipm A4 (a doble cara).
Velocitat tant en B/N com en color: Temps
màxim de la primera impressió: 6 segons
en B/N.
Totes elles amb pedestal inclòs amb rodes.
Un dels equips que no tingui l’acabadora
externa també ha de disposar de fax.
Nota: El fet de no tenir disponibles les característiques dels equips esmentats comportarà
l’exclusió de les ofertes.
Equip multifunció petit
Característica
Alimentador automàtic d'originals de doble
cara, amb una capacitat mínima de 100
originals, per a la funció d'escaneig i còpia
de documents amb gramatges de 60 a 125
grs/m2.
Safata de paper amb capacitat total mínima
entre 500 i 1000 fulls de 80 grs/m2 que
admetin fins a A4 i gramatges de 60 a 220
grs/m2 reciclat o normal.
Una safata by-pass o especial per a
sobres, carpetes, transparències i altres
papers especials.
Reducció i ampliació automàtica i manual
de la còpia del 25% al 400%.
Resolució impressió mínima: 1200ppp x
1200ppp.
Resolució escaneig mínima: 600ppp x
600ppp.
Capacitat safata de sortida, mínim 100 fulls.
Memòria RAM: 3 GBytes (o superior)

Disponible
(Sí / No)

Descripció del producte
ofert

SU/11/2019

Atès que són màquines que s’ubicaran en
espais reduïts de treball, el nivell de soroll
tan en funcionament com en repòs ha de
ser baix. La màquina en repòs ha de tenir
un nivell de soroll pràcticament inaudible.
Estimem que els nivells de soroll / pressió
sonora no podran ser superiors a: 60 dB
(A) en funcionament i a 30 dB (A) en
espera pel que fa al nivell de nivells de
soroll / pressió sonora.
Velocitat en B/N: Impressió/còpia (mínim): 35
ppm A4 a una cara.
Velocitat en B/N: Escaneig (mínim): 30 ipm A4
(a una cara) 60 ipm A4 (a doble cara).
Velocitat en B/N: Temps màxim de la primera
impressió: 13 segons en B/N.
Dimensions: amplada màxima 530 mm pedestal
amb rodes inclòs
Les impressores multifunció han de venir amb
pedestal inclòs amb rodes.

Nota: El fet de no tenir disponibles les característiques dels equips esmentats comportarà
l’exclusió de les ofertes.
Oferta tècnica: màxim 30 punts de puntuació qualificables de forma objectiva
Funcions a valorar:

Oferta tècnica no ponderada
Versió cloud de la solució d’impressió i escaneig en tots
els equips
Habilitar un accés en el panell dels equips que permeti a
l’usuari escanejar directament sobre l'adreça de correu
electrònic de l'usuari i el seu onedrive i el seu espai
sharepoint sense necessitat d'introduir la informació
manualment.

Disponible
en tots els
equips
(Sí / No)

Puntuació en
cas d’estar
disponible
4

4

Formats de sortida de l’escàner docx

3

Mateixa pantalla d’usuari en els dos tipus de models
Escalabilitat dins de la modificació contractual inclosa en
el valor estimat del contracte per incloure de forma
integrada en els equips multifunció que l'AGAUR decideixi
la funcionalitat de firma digital i còpia electrònica autèntica
(ENI). S'inclourà via modificació de contracte si es

3

3
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requereix la funcionalitat per part de l'AGAUR

Escalabilitat dins de la modificació contractual inclosa en
el valor estimat del contracte per incloure de forma
integrada funcionalitats d’escaneig intel·ligent de
documents en base al contingut del document o a la seva
tipologia. S'inclourà via modificació de contracte si es
requereix la funcionalitat per part de l'AGAUR.
Visualització de la comptabilitat per usuari i dispositiu de
forma online
Xifrat de la informació del disc dur dels dispositius amb
certificació
Finalitzadora grapadora amb acabat amb quadernet
Els usuaris podran modificar les opcions de finalització
directament des de la pantalla de l'equip multifunció.
Escaneig amb eliminació de pàgina en blanc
Accés remot al dispositiu amb control de la pantalla
Disposar del certificat de seguretat de la informació ISO
27001
Arrencada segura de dispositiu (verificació del firmware
que sigui original del fabricant per evitar modificacions de
tercers que puguin afectar a la seguretat)

3
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Paràmetres per a l’oferta tècnica: màxim 10 punts de puntuació ponderada per
fórmula
Paràmetre licitador
Temps escalfament impressora multifunció
d’alta capacitat (T eMAC )
Temps impressió multifunció d’alta capacitat de
la primera còpia en blanc i negre, a una cara
amb la màquina en repòs (T ipcMAC )
Temps escalfament impressora multifunció
petita (T eMAC )
Temps impressió multifunció petita de la primera
còpia en blanc i negre, a una cara amb la
màquina en repòs (T ipcMP )

Temps (en segons)
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Paràmetre licitador
Sensor de moviment disponible a les màquines
multifunció d’alta capacitat
Sensor de moviment disponible a les màquines
multifunció petites

Normes eco-tecnològiques

[Signatura electrònica representant legal]

Disponible (Sí / No)

