PRESCRIPCIONS CONTRACTE DE SERVEI MANTENIMENT I NETEJA IMPRESSORA XEROX
COLOR 550
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
Prestació del servei de manteniment i neteja de la màquina XEROX COLOR 550 situada a la Impremta
Municipal de l'Ajuntament de Granollers, i inclourà, el subministrament originals de tots els elements
necessaris pel correcte funcionament de l'equip multifunció (peces de recanvi, tòner, cartutxos, tambor o
làmina fotosensible), mà d’obra i desplaçaments, independentment de la distància que existeixi entre el
centre de suport de l’adjudicatari i la impremta municipal
El contracte inclou:
-

-

serveis d’assistència tècnica “in-situ”
la substitució de peces i la reposició de tots els elements, fungibles i/o consumibles, que
hauran de ser sempre originals o expressament recomanats pel fabricant de l’equip,
necessaris pel correcte funcionament de la màquina
Gestió de la recollida certificada dels consumibles usats per part de l’adjudicatari.
Programari de gestió i monitorització de control del servei remot i formació del mateix als
tècnics

2 - DESCRIPCIÓ DE L'EQUIP MULTIFUNCIÓ
Impressora XEROX Color 550 que combina qualitat d'imatge, gestió del paper i acabat professional amb
uns processos de producció eficaços, segurs i flexibles, amb les característiques següents:
·

·

Velocitats de còpia i impressió:
A4 50/60 ppm en color i 55/65 ppm en negre
A3 25/30 ppm en color i 27/33 ppm en negre
SRA3: 22/27 ppm en color, 25/29 ppm en negre
Qualitat d'imatge 2400 x 2400 ppp

·

Tóner d'emulsió agregada (EA) de baixa fusió.

·

Impressió automàtica a doble cara fins 176 gr/m2 de paper estucat o mate

·

Safata SRA3

·

Registre cara/dors +/- 1,2 mm

·

Ajust mode satinat millorat.

·

Quatre safates de paper internes per a paper estucat i no estucat fins 220 g/m2

·

Impressió automàtica a dues cares fins 176 g/m2

·

Servidor de color integrado Xerox Fiery

·

Sistema remot i compatible amb la xarxa actualment instal·lada a l'Ajuntament de Granollers, que
permet el diagnòstic i reparació, atès que genera avisos al servei tècnic en cas d'avaria de l'equip
o falta de consumible.
El fabricant posa a disposició dels clients el seu Programa de Reciclatge a través del web:
http://www.xerox.es/about-xerox/recycling/eses.html.

·

El volum de còpies màximes estimat anual és de:
- A3/A4 color 110.000
- A3/A4 negre 25.000
El preu per còpia màxim és el següent:
DIN A4/A3 color :
preu 0,081800 euros + 21% d'IVA
DIN A4/A3 Negre:

preu 0,011600 euros + 21 % d'IVA
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El consum estimat per 12 mesos és el següent:
110.000 còpies color x 0,081800 = 8.998 €
25.000 còpies negre x 0,011600 = 290 €
Total anual: 9.288 € + 1.950,48 € (21% IVA) = 11.238,48 €
El preu màxim d’aquesta licitació per a 2 anys és de 18.576 € més 3.900,96 € en concepte d’IVA, el que
fa un total de 22.476,96 €.
3. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT
El servei de manteniment serà de tres tipus: manteniment correctiu de la maquina, manteniment
preventiu de la maquina i manteniment del programari, segons les condicions que es detallen a
continuació:
3.1. Manteniment correctiu de la màquina:
El manteniment correctiu del maquinari consisteix en la reparació d’avaries o funcionament defectuos de
la màquina i implica l’obligació de reparar o substituir, si fos necessari, els components o peces
afectades.
La Impremta Municipal ha de comunicar a l’adjudicatari, a partir del mateix moment que en constati
l’existència, les avaries o el mal funcionament. Aquesta comunicació es podrà fer per mitjà d’un telèfon
únic de contacte, una adreça de correu electrònic o un formulari accessible amb el navegador web,
facilitats per l’adjudicatari.
Independentment del procediment explicat al punt anterior, serà obligatori que la màquina permeti el
control telemàtic del seu estat, mitjançant la seva connexió a Internet, emetent un missatge de
requeriment d’assistència quan el nivell de tòner sigui baix; o bé, quan esdevingui alguna situació
anòmala que requereixi la intervenció de l’adjudicatari.
L’adjudicatari ha de garantir un horari de recepció de la comunicació de les avaries que haurà de ser,
com a mínim, el següent: de dilluns a divendres totes les setmanes de l’any, de 8:00 a 15:00 hores.
El temps de resposta, definit com el període màxim de temps entre la notificació de l’avaria i la resposta
d’un tècnic especialitzat, haurà de ser de 8 hores laborables. Aquest temps s’ha de comptar a partir del
moment en què l’adjudicatari rebi la comunicació de l’avaria. Si la comunicació es rep fora de l’horari de
servei contractat, el temps de resposta comença a comptar a partir del començament de l’horari de servei
del dia hàbil següent.
Les intervencions correctives en cas d’avaria es realitzaran in situ i en l’horari laboral de la Impremta
Municipal de dilluns a divendres, de 8:00 a15:00. Excepcionalment, la Impremta Municipal podrà
sol·licitar la prestació del servei fora de l’horari anterior.
El temps de resolució, definit com el període màxim de temps entre la notificació de l’avaria i la posta en
correcte funcionament de l’equip serà de 24 hores laborables. Només es podrà superar aquest termini en
cas justificat i prèvia notificació a la Impremta Municipal.
Es reposarà els cartutxs de tòner quan el seu nivell sigui baix, i en cas de què no existeixi cartutx de
reposició a la impremta, es deixarà un segon cartutx sense encetar al responsable. El subministrament
de tòner es farà a ser possible automàticament mitjançant la informació del control remot i si això no fos
possible, prèvia sol·licitud per part de l'Ajuntament de Granollers per telèfon o correu electrònic. El termini
màxim per a subministrar aquests consumibles serà de 5 dies hàbils a partir del moment de la
confirmació d´enviament.
El subministrament de tòner es realitzarà sempre que calgui, independentment del grau d’utilització de
l’equip multifunció, no podent l’adjudicatari incloure cap sobrecost per grau d’utilització.
La intervenció correctiva acaba en el moment en que l’equip en reparació funcioni correctament.
3.2. Manteniment preventiu
El manteniment preventiu del maquinari consisteix en una revisió anual, dins de l’horari laboral normal.
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El manteniment preventiu inclou la neteja i la posada a punt de la impressora i, en general, la
comprovació del bon estat de funcionament.
Si durant les operacions de manteniment preventiu es constata una avaria o un mal funcionament, ha de
procedir directament a fer les operacions previstes per al manteniment correctiu.
L’adjudicatari pot fer el manteniment preventiu aprofitant les intervencions que es facin pel manteniment
correctiu. Altrament, les revisions preventives s’han de fer en els dies i en les hores que indiqui la
Impremta Municipal, amb l’objecte d’interferir el mínim possible en l’activitat normal. En qualsevol
actuació realitzada, es deixarà un albarà al qual constin les dades de l’actuació i les dades del tècnic que
l'ha realitzat.
3.3. Manteniment de programari
A petició del Servei d'informàtica, caldrà dur a terme un procés de revisió i actualització del programari
associat a la impressora objecte del contracte, per tal de mantenir al dia les versions dels programes i
instal·lar altres opcions que es creguin necessàries.
3.4. Lectures de còpies dels equips
Durant la setmana següent a la data de signatura del contracte l’adjudicatari realitzarà la lectura per a
determinar el nombre de còpies inicial del contracte. En aquesta primera inspecció l’adjudicatari
enganxarà en una zona visible un adhesiu amb les dades de contacte de l’adjudicatari (telèfon, fax, mail,
portal electrònic) per a donar avís de les avaries.
Durant la primera setmana del mes, l’adjudicatari haurà de realitzar la lectura del nombre de fotocòpies
realitzades a l’efecte d’emetre les corresponents factures. Per a dur el seguiment de la facturació, el
contractista haurà d’enviar en el mateix termini, a través de correu electrònic al responsable de contracte,
amb qualsevol suport digital, les lectures de cada màquina introduïdes en un full de càlcul.
Sempre que es produeixi una actuació del contractista, ja sigui per la realització de manteniment
preventiu o correctiu, haurà d’emetre una ordre de treball a la qual s’inclogui com a mínim la informació
següent:
 Data.


Característiques de l’avaria/actuació.



Material de recanvi.



Revisions realitzades.



Pròxima revisió.

4.- DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte serà de 2 anys. El contracte serà prorrogable de mutu acord i de forma expressa per períodes
anuals fins a un màxim de 2 anualitats
5- ACCIONS PER A UNA CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE
•
•
•

•

El servei objecte del contracte es desenvoluparà respectant les normes sociolaborals vigents a
Espanya i en la Unió Europea, i de l'Organització Internacional del Treball.
En la determinació del pressupost del contracte s'haurà de tindre en compte el salari base i totes
aquelles retribucions establertes en el conveni, pactes o contractes laborals que resultin de
l'aplicació al contracte.
En el desenvolupament del servei objecte del contracte s’hauran d’adoptar, en tot cas, les
mesures previstes en matèria de seguretat i salut en el treball, i les mesures necessàries per
evitar que de l’execució del contracte es puguin derivar danys al personal municipal o a la
ciutadania en general.
L'empresa adjudicatària en el moment de formalitzar el contracte, acreditarà mitjançant
declaració responsable l'afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones treballadores
destinades a l'execució del contracte. Aquesta obligació s'estendrà a tot el personal
subcontractat per l'empresa adjudicatària principal.
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•
•
•

En tot cas s’haurà de respectar el principi de no discriminació per raó de gènere i s’haurà d’evitar
l’ús del llenguatge i imatges sexistes, que es fa extensiu a la documentació que presenti el/s
licitador/s.
A l'inici de l’execució del contracte l'empresa adjudicatària haurà de presentar un Pla d'igualtat
entre homes i dones durant l'execució del contracte, en els termes que estableix la Llei orgànica
3/2017 sobre la igualtat efectiva entre homes i dones.
L’empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment tots els requisits de gestió ambiental
que disposa l'Ajuntament de Granollers, amb el propòsit d’utilitzar productes de baix consum de
recursos i materials, reduir les emissions contaminants, i minimitzar la generació de residus i
incentivar la seva valorització energètica, així com l’economia circular.

Finalment, aquest Plec de prescripcions tècniques particular s’ha confeccionat tenint en compte allò
previst a la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb diversitat funcional, així
com els criteris d'accessibilitat universal i de disseny universal o disseny per a totes les persones, tal com
són definits en la legislació vigent.
A Granollers,

JORGE
CARRASCO
MORILLA

Signat digitalment
per JORGE
CARRASCO MORILLA
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