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1

Objecte del contracte

L’objecte d’aquesta contractació és el subministrament d’equipament informàtic i llicències
d’ofimàtica amb la finalitat de renovar progressivament els equips informàtics de l’Ajuntament
per tal d’adaptar-los als nous requeriments tant del programari estàndard com del corporatiu,
homogeneïtzar l'equipament amb una tecnologia més actual, millorar l'efectivitat i rendiment
del treball dels usuaris i disposar de flexibilitat per atendre les sol·licituds de nou equipament
per part dels diferents serveis de l'Ajuntament.

2
2.1

Característiques de l’equipament a subministrar
Requeriments generals

En aquest apartat es detallen les característiques i requeriments generals que hauran de complir
els diferents equipaments objecte del contracte.


L’ordinador personal i el monitor hauran de ser del mateix fabricant.



L’ordinador portàtil convertible i l’ordinador portàtil lleuger podran ser d'un
fabricant diferent al de l’ordinador personal i el monitor.



Els components hardware dels diferents equipaments hauran d’estar certificats pel
fabricant oficial que subministra l’equipament, garantint el seu correcte
funcionament i prestacions.



Els diferents equipaments hauran de ser de gamma corporativa o professional.



Els diferents equipaments hauran de ser nous, de la mateixa marca i model, i
tindran la mateixa configuració i característiques tècniques. No s’acceptarà
equipament clònic, per tant, els equips proposats hauran de ser de marques amb
reconeixement nacional o internacional, representació oficial en territori espanyol i
amb canals de distribució d’àmbit nacional, com per exemple: Hewlett-Packard,
Dell , Acer, Asus, Lenovo, etcètera.



L'ordinador personal i el monitor hauran d’acoblar-se formant una unitat funcional
integrada. Es subministrarà el suport de muntatge oficial del fabricant que ha de
permetre la instal·lació de l’ordinador a la part posterior del monitor i els accessoris
necessaris per garantir aquesta configuració.
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L'ordinador personal i el monitor hauran de disposar del mateix tipus de connexió
digital DisplayPort o HDMI i es subministrarà el cablejat de menor longitud del
mercat per garantir una configuració el més recollida possible.



Els diferents equipaments hauran d’incloure els accessoris i cablejat necessaris:
adaptadors, cables de vídeo, font d’alimentació externa si s’escau i altre cablejat
necessari per aconseguir totes les funcionalitats de la configuració i que el lloc de
treball quedi completament operatiu.



Per a cada ordinador portàtil convertible es subministrarà una estació d'acoblament
(Docking Station) oficial del fabricant de sobretaula. Haurà de permetre la
connexió digital de l’ordinador al monitor per mitjà de connector DisplayPort o
HDMI, la connexió a la xarxa corporativa per mitjà de connector Gigabit Ethernet
(RJ45), permetre la connexió de dispositius USB com el ratolí o el teclat (mínim 2
ports) i proveir de subministrament elèctric a l’ordinador. Atès que la estació
d’acoblament quedarà fixa en el lloc de treball, inclourà el seu propi adaptador de
corrent, independentment del que es subministra amb l'ordinador portàtil.



Per a cada ordinador portàtil convertible i portàtil lleuger es subministrarà una mini
estació d'acoblament (Docking Station) addicional “de viatge”, de dimensions
reduïdes i que per mitjà de la connexió USB-C permeti disposar de connexió
HDMI, USB-A, i Ethernet.



Els diferents equipaments hauran de complir amb els criteris de sostenibilitat
mediambiental i d’eficiència energètica: fabricació respectuosa amb el medi
ambient amb classificació EPEAT o equivalent, i baix consum energètic amb
certificació estàndard Energy Star.



Els diferents equipaments hauran de ser compatibles amb els sistema operatiu
Windows 10 Professional de 64 bits, pel que es requereix la certificació WHCL
(Windows Hardware Compatibility List).

2.2

Requeriments tècnics mínims

En aquest apartat es detallen les característiques i requeriments tècnics mínims que hauran de
complir els diferents equipaments objecte del contracte.

2.2.1 Ordinadors personals compactes ( 200 unitats )


Factor de forma: equip de mida reduïda amb un volum màxim de 1 litre.



Sistema Operatiu: Windows 10 Professional de 64 bits. Llicència OEM en la BIOS.



Processador: Intel Core i5-8500T.
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Memòria: 8 GB RAM DDR4.



Disc dur: 256 GB SSD M.2.



Targeta gràfica integrada: Intel HD Graphics 630 amb connexió digital DisplayPort
o HDMI.



Targeta de xarxa integrada: Gigabit Ethernet (RJ45) amb Wake-On-Lan.



Connexions USB: com a mínim 4 ports USB repartits entre la part frontal i
posterior, 2 hauran de ser USB 3.0.



Teclat: tipus QWERTY, amb cable i connexió USB, configuració espanyola, tecles
(€, ñ i ç), teclat numèric, indicador de bloqueig de majúscules i del teclat numèric,
de color negre o gris i del mateix fabricant que l’ordinador i la pantalla.



Ratolí: òptic, amb cable i connexió USB, dos botons, rodeta de desplaçament i del
mateix fabricant que l’ordinador i la pantalla.



Manteniment hardware dels ordinadors durant els tres primers anys amb substitució
o reparació de l’equip “on-site”, inclosos els components, desplaçament i ma
d’obra, en menys de 2 dies laborables per part del fabricant o suport tècnic oficial.

2.2.2 Ordinadors portàtils convertibles en tauleta tàctil ( 15 unitats )


Sistema Operatiu: Windows 10 Professional de 64 bits. Llicència OEM en la BIOS.



Processador: Intel Core i5-8350U.



Memòria: 8 GB RAM.



Disc dur: 256 GB SSD.



Targeta gràfica integrada: Intel HD Graphics 620 amb connexió digital DisplayPort
o HDMI.



Pantalla: tecnologia LED, tàctil, mida mínima de 12” i màxima de 14” amb una
resolució mínima FHD de 1920x1080. S'ha de poder desancorar del teclat per a
utilitzar-la independentment (tipus convertibles o 2 en 1).



Connectivitat: Wifi 802.11 a/b/g/n/ac i Bluetooth 4.0



Connexions USB: com a mínim 1 port USB tipus C.



Teclat integrat: tipus QWERTY, configuració espanyola, tecles (€, ñ i ç) i indicador
de bloqueig de majúscules. S'ha de poder separar de la pantalla i el sistema
d'ancoratge haurà de ser magnètic. El teclat ha de ser del mateix fabricant que



Teclat addicional: tipus QWERTY, amb cable i connexió USB, configuració
espanyola, tecles (€, ñ i ç), teclat numèric, indicador de bloqueig de majúscules i
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del teclat numèric, de color negre o gris i del mateix fabricant que l’ordinador.
Estarà connectat de forma permanent a l’estació d’acoblament.


Ratolí integrat: tipus touchpad tàctil amb 2 botons.



Ratolí addicional 1: òptic, amb cable i connexió USB, dos botons, rodeta de
desplaçament. Estarà connectat de forma permanent a l’estació d’acoblament.



Ratolí addicional 2: òptic, sense cables i connexió Bluetooth, dos botons, rodeta de
desplaçament i de mides reduïdes per transportar-se de forma fàcil.



Autonomia de la bateria: mínim 5 hores amb un ús estàndard d’eines ofimàtiques i
navegació per Internet.



Pes: màxim 1,29 Kg amb el teclat separable inclòs.



Bossa de transport d’una mida ajustada al dispositiu que aporti protecció, permeti
ubicar el carregador i el ratolí Bluetooth, i faciliti la mobilitat.



Manteniment hardware dels portàtils durant els tres primers anys amb substitució o
reparació de l’equip “on-site”, inclosos els components, desplaçament i ma d’obra,
en menys de 2 dies laborables per part del fabricant o suport tècnic oficial.

2.2.3 Ordinadors portàtils lleugers ( 10 unitats )


Sistema Operatiu: Windows 10 Professional de 64 bits. Llicència OEM en la BIOS.



Processador: Intel Core i5-8265U.



Memòria: 8 GB RAM DDR4.



Disc dur: 256 GB SSD.



Targeta gràfica integrada: Intel HD Graphics 620 amb connexió digital DisplayPort
o HDMI.



Pantalla: tecnologia LED, tàctil, mida mínima de 13” i màxima de 14” amb una
resolució mínima FHD de 1920x1080.



Connectivitat: Wifi 802.11 a/b/g/n/ac i Bluetooth 4.0



Connexions USB: com a mínim 1 port USB tipus C.



Teclat integrat: tipus QWERTY, configuració espanyola, tecles (€, ñ i ç) i indicador
de bloqueig de majúscules.



Ratolí integrat: tipus touchpad tàctil amb 2 botons.



Ratolí addicional: òptic, amb cable i connexió USB, dos botons, rodeta de
desplaçament.
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Autonomia de la bateria: mínim 5 hores amb un ús estàndard d’eines ofimàtiques i
navegació per Internet.



Pes: màxim 1,29 Kg.



Bossa de transport d’una mida ajustada al dispositiu que aporti protecció, permeti
ubicar el carregador i el ratolí, i faciliti la mobilitat.



Manteniment hardware dels portàtils durant els tres primers anys amb substitució o
reparació de l’equip “on-site”, inclosos els components, desplaçament i ma d’obra,
en menys de 2 dies laborables per part del fabricant o suport tècnic oficial.

2.2.4 Monitors ( 215 unitats )


Pantalla: tecnologia LED, mida mínima de 23” i màxima de 24” amb una resolució
mínima FHD de 1920x1080.



Ergonomia: regulable en alçada i inclinació.



Connectivitat: com a mínim han de disposar d’una connexió digital compatible amb
els ordinadors subministrats (Displayport o HDMI).



Angle de visió: mínim 178º Horitzontal i 178º Vertical.



Color: negre o gris.



Manteniment hardware dels monitors durant els tres primers anys amb substitució o
reparació de l’equip “on-site”, inclosos els components, desplaçament i ma d’obra,
en menys de 2 dies laborables per part del fabricant o suport tècnic oficial.

2.2.5 Llicències de productes Microsoft ( 225 unitats de cada llicència )


Llicència de Microsoft Office Standard 2016: es subministraran 225 llicències
governamentals en format electrònic en un únic Open que caldrà registrar en el
perfil del centre de llicenciament de Microsoft de l’Ajuntament, indicant l’adreça
de correu sistemes@ajmataro.cat. Microsoft identifica aquest tipus de llicència amb
el nom “Office Standard 2016 Government OPEN 1 License No Level” i PartNumber 021-10583.



Llicència d’accés per usuari a Microsoft Exchange Server 2016 (CAL): es
subministraran 225 llicències governamentals en format electrònic en un únic Open
que caldrà registrar en el perfil del centre de llicenciament de Microsoft de
l’Ajuntament, indicant l’adreça de correu sistemes@ajmataro.cat. Microsoft
identifica aquest tipus de llicència amb el nom “Exchange Standard CAL 2016
OLP NL Gov UsrCAL” i Part-Number 381-04430.
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Les ofertes que no compleixin les característiques requerides en els anteriors apartats seran
descartades. A continuació, trobareu un taula a mode de resum amb la indicació dels diferents
elements a subministrar i la quantitat a tenir en compte per elaborar l’oferta econòmica.

Descripció
Ordinador personal compacte + Kit muntatge pel monitor
Ordinador portàtil convertible en tauleta + teclat magnètic
Estació d'acoblament (Docking Station) de sobretaula
Estació d'acoblament de dimensions reduïdes ( viatge )
Ratolí Bluetooth per ordinador convertible en tauleta
Ordinador portàtil lleuger
Ratolí USB òptic per ordinador lleuger
Bossa de transport pels ordinador portàtils convertibles i
lleugers
Teclat i ratolí amb cable i connexió USB
Monitor del mateix fabricant
Llicència de Microsoft Office Standard 2016 amb identificador
021-10583
Llicència d'accés a Exchange Server 2016 amb identificador 38104430
TOTAL màxim sense IVA

3
3.1

Unitats
200
15
15
25
15
10
10

Preu unitari
màxim sense
IVA
500 €
1.300 €
135 €
55 €
40 €
1.000 €
25 €

Total
100.000 €
19.500 €
2.025 €
1.375 €
600 €
10.000 €
250 €

25
215
215

15 €
25 €
140 €

375 €
5.375 €
30.100 €

225

350 €

78.750 €

225

90 €

20.250 €
268.600 €

Característiques generals del contracte
Durada del contracte

El contracte resultant d’aquest procés de contractació tindrà vigència a partir del dia següent a la
seva formalització i fins el 31 de desembre de 2020.

3.2

Import màxim del contracte

L’import màxim del contracte és de 268.600 €, IVA exclòs (325.006 € IVA inclòs).

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC I
LLICÈNCIES D’OFIMÀTICA PER A L’AJUNTAMENT DE MATARÓ
SERVEI DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I TELECOMUNICACIONS | Versió 3.0 | 21.10.2019

Pàgina 7

3.3

Ampliacions i modificacions del contracte

Si l’Ajuntament ho estima necessari, el servei objecte de la present contractació es podrà
modificar i ampliar el seu àmbit, sense superar el 20% de l’import d’adjudicació, segons es
detalla en el següent punt:


Per subministrar ordinadors personals compactes, ordinadors portàtils convertibles,
monitors o llicències addicionals amb les mateixes característiques o superiors dels
subministrats inicialment sense variar les condicions tècniques i econòmiques
adjudicades.

4

Terminis i condicions d’entrega

L’Ajuntament designarà a una persona que serà el responsable tècnic del contracte i exercirà
d’interlocutor amb la empresa adjudicatària.
Atesa la manca d’espai per emmagatzemar tot el material a les dependències del Servei de
Sistemes d’Informació i Telecomunicacions, en endavant SSIT, el responsable de l’Ajuntament
acordarà amb l’adjudicatari una planificació per al subministrament, que es farà de manera
esglaonada amb diverses comandes parcials en les quals s’indicarà; l’equipament a lliurar, el
nombre d’unitats i el punt d’entrega, que podrà ser a les dependències del SSIT o a qualsevol
dels edificis principals de l’Ajuntament. Si bé en cap cas s’excedirà un màxim de cinc
comandes i totes es lliuraran abans del 31 de desembre de 2020.
L’adjudicatari estarà obligat a lliurar els béns objecte del subministrament en un termini
màxim de 30 dies hàbils a comptar des del dia següent a la recepció de la comanda i es
compromet a prendre totes les mesures necessàries, utilitzant els mitjans humans i materials
adequats, per subministrar-lo d'una manera òptima.
Atès que no s’acceptaran lliuraments en el carrer, l’adjudicatari haurà de contemplar el costos
de lliurar el material en el pis, planta i porta que es determini a les comandes que realitzarà el
responsable de l’Ajuntament.
Si durant el trasllat els béns pateixen algun dany, deteriorament o perjudici, seran substituïts i
l'adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap quantitat econòmica per aquest motiu.
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5

Característiques de les ofertes

Amb caràcter general, les ofertes que presentin els proveïdors hauran d’incloure el total dels
serveis i productes sol·licitats d’acord amb el què es descriu en aquest plec.
Independentment de què el proveïdor pugui adjuntar a la seva oferta la informació
complementària que consideri d’interès, l’oferta s’estructurarà obligatòriament amb una graella
de tots els components oferts amb la referència del fabricant, descripció i preu unitari IVA
exclòs.
A l’oferta hi hauran de constar els preus unitaris i totals per a cada un dels productes relacionats
i no seran susceptibles de modificació, per cap causa. El preu portarà incloses totes les despeses
necessàries per a l’execució dels treballs objecte el contracte. Tots els preus hauran de figurar
sense IVA.
Els licitadors hauran d’oferir un únic model de cada element (ordinador d’escriptori, ordinador
portàtil convertible, ordinador portàtil lleuger i monitor). No s’acceptaran diverses
configuracions per oferta. Aquests models oferts hauran de ser actuals i estar disponibles pels
fabricants en el moment de presentar l’oferta. En el cas de que posteriorment, en el moment del
subministrament, algun dels elements oferts s’hagi descatalogat o deixat de subministrar pel
fabricant, es podrà substituir per un altre del mateix fabricant, amb iguals o superiors
característiques tècniques i sense que suposi cap increment del preu ofert. En qualsevol cas,
aquest fet haurà de quedar clarament justificat i haurà de ser acceptat per l’Ajuntament de
Mataró.
No s’acceptaran propostes que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer
clarament allò que l’Ajuntament consideri fonamental per a valorar l’oferta.

6

Criteris de valoració

Els criteris de valoració de les ofertes del present concurs seran estrictament objectius i no hi
haurà cap valoració del tipus subjectiva o de judici de valor.
La valoració total s’ha establert en 100 punts i es reparteixen en base a dos criteris objectius i
automàtics. Donada la conveniència d’obtenir l’equipament al millor preu de mercat les ofertes
es valoraran per criteris econòmics en un 90% i per criteris tècnics en un 10%.
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6.1

Valoració econòmica

El criteri de valoració econòmica tindrà un pes de 90 punts. La puntuació d’aquest criteri
s’atorgarà seguint els paràmetres següents:


L’oferta més econòmica obtindrà 90 punts i la resta es valoraran en base a la
següent fórmula: (A x 90) / B, on A és l’oferta més econòmica i B és l’oferta que es
valora.

6.2

Valoració técnica

Els criteris tècnics tindran un pes màxim de 10 punts. La puntuació d’aquests criteris s’atorgarà
seguint els paràmetres següents:


Obtindran 10 punts aquelles ofertes que ofereixin tot el material del mateix fabricant:
portàtils convertibles, portàtils lleugers, ordinadors personals compactes, monitors,
teclats, ratolins i la resta d’accessoris sol·licitats al plec. L’Ajuntament considera que la
homogeneïtat de tot el material facilita la gestió i disminueix els costos posteriors de
manteniment.

7

Estructura normalitzada de contingut de les ofertes

Les ofertes hauran d’incloure obligatòriament les següents taules independentment de la
informació tècnica addicional que les empreses vulguin aportar.

7.1

Taula resum d’acompliment dels requeriments mínims

El compliment de tots els criteris de la taula resum no eximeix complir la resta de condicions
tècniques descrites en aquest plec tècnic.

Resum del requisit tècnic obligatori
Veure detall al redactat existent en aquest plec.

SI/NO

Pàgina
en la
oferta

Observacions

REQUERIMENTS GENERALS
L’ordinador personal i el monitor hauran de ser del mateix
fabricant.
Els components hardware dels diferents equipaments hauran
d’estar certificats pel fabricant oficial que subministra
l’equipament, garantint el seu correcte funcionament i
prestacions.
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Els diferents equipaments hauran de ser de gamma corporativa
o professional.
Els diferents equipaments hauran de ser nous, de la mateixa
marca i model, i tindran la mateixa configuració i
característiques tècniques. No s’acceptarà equipament clònic,
per tant, els equips proposats hauran de ser de marques amb
reconeixement nacional o internacional, representació oficial
en territori espanyol i amb canals de distribució d’àmbit
nacional, com per exemple: Hewlett-Packard, Dell , Acer,
Asus, Lenovo, etcètera.
L'ordinador personal i el monitor hauran d’acoblar-se formant
una unitat funcional integrada. Es subministrarà el suport de
muntatge oficial del fabricant que ha de permetre la
instal·lació de l’ordinador a la part posterior del monitor i els
accessoris necessaris per garantir aquesta configuració.
L'ordinador personal i el monitor hauran de disposar del
mateix tipus de connexió digital DisplayPort o HDMI i es
subministrarà el cablejat de menor longitud del mercat per
garantir una configuració el més recollida possible.
Els diferents equipaments hauran d’incloure els accessoris i
cablejat necessaris: adaptadors, cables de vídeo, font
d’alimentació externa si s’escau i altre cablejat necessari per
aconseguir totes les funcionalitats de la configuració i que el
lloc de treball quedi completament operatiu.
Per a cada ordinador portàtil convertible es subministrarà una
estació d'acoblament (Docking Station) oficial del fabricant.
Haurà de permetre la connexió digital de l’ordinador al
monitor per mitjà de connector DisplayPort o HDMI, la
connexió a la xarxa corporativa per mitjà de connector Gigabit
Ethernet (RJ45), permetre la connexió de dispositius USB com
el ratolí o el teclat (mínim 2 ports) i proveir de
subministrament elèctric a l’ordinador. Atès que la estació
d’acoblament quedarà fixa en el lloc de treball, inclourà el seu
propi adaptador de corrent, independentment del que es
subministra amb l'ordinador portàtil.
Per a cada ordinador portàtil convertible i portàtil lleuger es
subministrarà una mini estació d'acoblament (Docking
Station) addicional “de viatge”, de dimensions reduïdes i que
per mitjà de la connexió USB-C permeti disposar de connexió
HDMI, USB-A, i Ethernet.
Els diferents equipaments hauran de complir amb els criteris
de sostenibilitat mediambiental i d’eficiència energètica:
fabricació respectuosa amb el medi ambient amb classificació
EPEAT o equivalent, i baix consum energètic amb certificació
estàndard Energy Star.
Els diferents equipaments hauran de ser compatibles amb els
sistema operatiu Windows 10 Professional de 64 bits, pel que
es requereix la certificació WHCL (Windows Hardware
Compatibility List).
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ORDINADORS PERSONALS COMPACTES ( 200 unitats )
Factor de forma: equip de mida reduïda amb un volum màxim
de 1 litre.
Sistema Operatiu: Windows 10 Professional de 64 bits.
Llicència OEM en la BIOS.
Processador: Intel Core i5-8500T.
Memòria: 8 GB DDR4.
Disc dur: 256 GB SSD.
Targeta gràfica integrada: Intel HD Graphics 630 amb
connexió digital DisplayPort o HDMI.
Targeta de xarxa integrada: Gigabit Ethernet (RJ45) amb
Wake-On-Lan.
Connexions USB: com a mínim 4 ports USB repartits entre la
part frontal i posterior, 2 hauran de ser USB 3.0.
Teclat: tipus QWERTY, amb cable i connexió USB,
configuració espanyola, tecles (€, ñ i ç), teclat numèric,
indicador de bloqueig de majúscules i del teclat numèric, de
color negre o gris.
Ratolí: òptic, amb cable i connexió USB, dos botons, rodeta de
desplaçament.
Manteniment hardware dels ordinadors compactes durant els
tres primers anys amb substitució o reparació de l’equip “onsite”, inclosos els components, desplaçament i ma d’obra, en
menys de 2 dies laborables per part del fabricant o suport
tècnic oficial
ORDINADORS PORTÀTILS CONVERTIBLES EN TAULETA TÀCTIL ( 15 UNITATS )
Sistema Operatiu: Windows 10 Professional de 64 bits.
Llicència OEM en la BIOS.
Processador: Intel Core i5-8350U.
Memòria: 8 GB RAM
Disc dur: 256 GB SSD.
Targeta gràfica integrada: Intel HD Graphics 620 amb
connexió digital DisplayPort o HDMI.
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Pantalla: tecnologia LED, tàctil, mida mínima de 12” i
màxima de 14” amb una resolució mínima FHD de
1920x1080. S'ha de poder desancorar del teclat per a utilitzarla independentment (tipus convertibles o 2 en 1).
Connectivitat: Wifi 802.11 a/b/g/n/ac i Bluetooth 4.0
Connexions USB: com a mínim 1 port USB tipus C.
Teclat integrat: tipus QWERTY, configuració espanyola,
tecles (€, ñ i ç) i indicador de bloqueig de majúscules. S'ha de
poder separar de la pantalla i el sistema d'ancoratge haurà de
ser magnètic. El teclat ha de ser del mateix fabricant que el
portàtil convertible.
Teclat addicional: tipus QWERTY, amb cable i connexió
USB, configuració espanyola, tecles (€, ñ i ç), teclat numèric,
indicador de bloqueig de majúscules i del teclat numèric, de
color negre o gris. Estarà connectat de forma permanent a
l’estació d’acoblament.
Ratolí integrat: tipus TouchPad tàctil amb 2 botons.
Ratolí addicional 1: òptic, amb cable i connexió USB, dos
botons, rodeta de desplaçament. Estarà connectat de forma
permanent a l’estació d’acoblament.
Ratolí addicional 2: òptic, sense cables i connexió Bluetooth,
dos botons, rodeta de desplaçament, i de mides reduïdes per
transportar-se de forma fàcil.
Autonomia de la bateria: mínim 5 hores amb un ús estàndard
d’eines ofimàtiques i navegació per Internet.
Pes: màxim 1,29 Kg amb el teclat separable inclòs.
Bossa de transport d’una mida ajustada al dispositiu que aporti
protecció, permeti ubicar el carregador i el ratolí Bluetooth, i
faciliti la mobilitat.
Manteniment hardware dels portàtils convertibles durant els
tres primers anys amb substitució o reparació de l’equip “onsite”, inclosos els components, desplaçament i ma d’obra, en
menys de 2 dies laborables per part del fabricant o suport
tècnic oficial
ORDINADORS PORTÀTILS LLEUGERS ( 10 UNITATS )
Sistema Operatiu: Windows 10 Professional de 64 bits.
Llicència OEM en la BIOS.
Processador: Intel Core i5-8265U.
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Memòria: 8 GB RAM DDR4.
Disc dur: 256 GB SSD.
Targeta gràfica integrada: Intel HD Graphics 620 amb
connexió digital DisplayPort o HDMI.
Pantalla: tecnologia LED, tàctil, mida mínima de 13” i
màxima de 14” amb una resolució mínima FHD de
1920x1080.
Connectivitat: Wifi 802.11 a/b/g/n/ac i Bluetooth 4.0
Connexions USB: com a mínim 1 port USB tipus C.
Teclat integrat: tipus QWERTY, configuració espanyola,
tecles (€, ñ i ç) i indicador de bloqueig de majúscules.
Ratolí addicional : òptic, amb cable i connexió USB, dos
botons, rodeta de desplaçament.
Autonomia de la bateria: mínim 5 hores amb un ús estàndard
d’eines ofimàtiques i navegació per Internet.
Pes: màxim 1,29 Kg.
Bossa de transport d’una mida ajustada al dispositiu que
aporti protecció, permeti ubicar el carregador i el ratolí, i
faciliti la mobilitat.
Manteniment hardware dels portàtils lleugers durant els tres
primers anys amb substitució o reparació de l’equip “onsite”, inclosos els components, desplaçament i ma d’obra, en
menys de 2 dies laborables per part del fabricant o suport
tècnic oficial

MONITORS ( 215 UNITATS )
Pantalla: tecnologia LED, mida mínima de 23” i màxima de
24” amb una resolució mínima FHD de 1920x1080.
Ergonomia: regulable en alçada i inclinació.
Connectivitat: com a mínim han de disposar d’una connexió
digital compatible amb els ordinadors subministrats
(Displayport o HDMI).
Angle de visió: mínim 178º Horitzontal i 178º Vertical.
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Color: negre o gris.
Manteniment hardware dels monitors durant els tres primers
anys amb substitució o reparació de l’equip “on-site”, inclosos
els components, desplaçament i ma d’obra, en menys de 2
dies laborables per part del fabricant o suport tècnic oficial
LLICÈNCIES DE PRODUCTES MICROSOFT ( 225 unitats )
Llicència de Microsoft Office Standard 2016: es
subministraran 225 llicències governamentals en format
electrònic en un únic Open que caldrà registrar en el perfil del
centre de llicenciament de Microsoft de l’Ajuntament,
indicant l’adreça de correu sistemes@ajmataro.cat. Microsoft
identifica aquest tipus de llicència amb el nom “Office
Standard 2016 Government OPEN 1 License No Level” i
Part-Number 021-10583.
Llicència d’accés per usuari a Microsoft Exchange Server
2016 (CAL): es subministraran 225 llicències governamentals
en format electrònic en un únic Open que caldrà registrar en el
perfil del centre de llicenciament de Microsoft de
l’Ajuntament,
indicant
l’adreça
de
correu
sistemes@ajmataro.cat. Microsoft identifica aquest tipus de
llicència amb el nom “Exchange Standard CAL 2016 OLP NL
Gov UsrCAL” i Part-Number 381-04430.

7.2

Graella de components oferts

S’ha d’incloure una graella amb el detall de tot el que hi ha inclòs a la oferta amb la següent
estructura:
P/N o referència
del fabricant

Descripció

Unitats

Preu unitari
sense IVA

Subtotal sense
IVA

nnn-nnn-nnn

Descripció 1

nnn

nnn €

nnn €

nnn-nnn-nnn

Descripció 2

nnn

nnn €

nnn €

nnn-nnn-nnn

Descripció N

nnn

nnn €

nnn €

TOTAL

nnn €

IVA

nnn €

TOTAL + IVA

nnn €
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7.3

Taula resum de criteris de valoració

Criteri de valoració
Veure apartat 7 d’aquest plec

Puntuació
màxima

Valors
possibles
valorable

Criteri

Oferta
licitador

Pàgina en
la oferta

Oferta econòmica

90 punts

---

---

nnn.nnn €

Pàg. N

10 per oferir tot el material del mateix 10 punts
fabricant:
portàtils
convertibles,
portàtils
lleugers,
ordinadors
personals
compactes,
monitors,
teclats, ratolins i la resta d’accessoris
sol·licitats al plec. L’Ajuntament
considera que la homogeneïtat de tot
el material facilita la gestió i
disminueix els costos posteriors de
manteniment.

Sí
No

Sí = 10 punts
No = 0 punts

Sí/No

Pàg. n

Cap del SSIT

Cap de la Secció d’infraestructures

Joan Pau Magro Muñoz

Ferran Moreno Vera
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