PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA,
DE 4 EQUIPS MULTIFUNCIÓ I UN ESCÀNER PER A L’OFICINA ANTIFRAU DE
CATALUNYA (Expedient número: C_2018_0004_O)

1. Objecte del contracte.
El contracte té per objecte el subministrament, en règim d’arrendament sense opció de
compra, de quatre equips multifunció (fotocopiadora, impressora i escàner) i d’un
escàner per a la seu de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
2. Característiques tècniques dels equips:
2.1. Equips multifunció:
Els equips multifunció a subministrar hauran de complir, com a mínim, amb totes les
característiques següents:
-

Tecnologia d'impressió làser, en blanc i negre i en color amb capacitat per a
copiar, imprimir i escanejar
Dúplex per a totes les funcions (còpia, impressió i escaneig)
Alimentador automàtic d'originals de doble cara, amb una capacitat mínima de
100 originals, per a la funció d'escaneig i còpia de documents.
Escaneig a doble cara d'una passada
Dues safates de paper amb capacitat de 500 fulls de 80 grs/m2 mínim que
admetin fins a A3
Una safata by-pass per a sobres, carpetes, transparències i altres papers
especials
Selecció automàtica de safata en funció del tipus de paper
Format de paper d’A3 a A6 amb gramatge de 60 a 250 grs/m2 reciclat o normal
Sistema d'impressió segura, amb codi d'accés d'usuari autentificat contra LDAP
corporatiu i/o tarja identificativa
Funcions d'auditoria d’impressió, almenys informe entre dates d'impressió per
màquina i usuari
Suport per a protocol SNMP per monitoritzar dispositius
Possibilitat d'intercalar, agrupar i grapar fins a 20 fulls sota demanda
Rotació automàtica de la imatge en l’escaneig
Reducció i ampliació automàtica i manual de la còpia del 25% al 400%
Opcions doble cara: una cara a doble cara, doble cara a doble cara, doble cara
a una cara, llibre a doble cara
Formats de sortida de l’escàner: tiff, jpeg, pdf, pdf amb ocr, memòria USB, email i carpeta SMB
Connexió a xarxa ethernet gigabit 10/100/1000 base-T amb suport per a
protocol TCP/IP (IPV4/IPV6)
Resolució impressió: 1200ppp x 1200ppp
Resolució escaneig: 600ppp x 600ppp
Velocitat impressió: 30 ppm A4 – 15 ppm A3
Velocitat escaneig: 50 ppm A4

-

Drivers per a Windows 7, Windows 10, Windows 2008 Server, Mac i Linux, tant
de 32 com de 64 bits

2.2 Equip escàner:
L’equip ofert haurà de complir, amb caràcter de mínims, les característiques següents:
-

Escaneig en color
Escaneig a doble cara d'una passada
Resolució escaneig: 600ppp x 600ppp
Velocitat d’escaneig: 100 ppm en A4
Alimentador automàtic amb una capacitat de 500 originals
Format de paper admès d’A3 a A6, amb gramatge de 30 a 200 grams/m2
Formats de sortida jpeg, pdf i pdf amb ocr
Detecció de l’orientació del text i rotació automàtica de la imatge en l’escaneig
Detector de mida de paper
Detector de grapes
Detector d'alimentació doble
Corrector automàtic d'alimentació desviada
Eliminació de pàgines en blanc
Drivers per a Windows 7, Windows 10 i Linux, tant de 32 com de 64 bits
Software d’escaneig inclòs

3. Altres característiques dels equips.
Tot l’equipament a subministrar serà obligatòriament de nova adquisició, sense ús
previ i sense components reconstruïts, i ha d’assegurar que no hi haurà risc
d'obsolescència tecnològica durant el període de vigència màxima del contracte.

4. Trasllat, instal·lació i posada en marxa.
El subministrament ha d’incloure el trasllat i la instal·lació de tot l’equipament així com
la retirada dels equips a substituir de les instal·lacions de l'Oficina.
Així mateix, s’haurà de prestar l'assistència tècnica necessària per a la configuració i el
funcionament correcte del maquinari una vegada instal·lat, i deixar-lo en plenes
condicions de funcionament.
Amb caràcter previ a l’adjudicació, es podrà exigir una demostració i/o prova de
l’equipament ofert, per tal de verificar la seva adaptabilitat a les necessitats d'ús de
l'Oficina Antifrau de Catalunya, i que no es presentin problemes de connexió amb els
sistemes corporatius.

5. Manteniment.
L'empresa adjudicatària ha de prestar el servei tècnic de manteniment i ha de reparar
qualsevol avaria o anomalia que pateixin els equips durant la vida del contracte, sent al
seu càrrec totes les despeses, entre d’altres, i a títol merament enunciatiu,
desplaçaments, mà d'obra, peces, recanvis, tòner i consumibles i qualsevol altre cost

afegit que pogués produir-se, així com la substitució de la màquina en cas d'avaria no
reparable, ja sigui amb caràcter temporal o definitiu.
En cas d'avaria o parada dels equips per una incidència tècnica, el temps màxim de
resposta del servei tècnic serà de 24 hores des de la notificació del mateix,
descomptats dissabtes i festius.
Un cop iniciada la reparació, el temps de finalització de la mateixa amb operativitat
total de la màquina, no podrà ser superior a 72 hores, descomptats dissabtes i festius.
Si no és possible la posada en marxa de la màquina en aquest termini, s'ha de
substituir per una altra màquina de forma temporal o definitiva. En cas que sigui una
substitució definitiva, la màquina de substitució haurà de ser una màquina de nova
adquisició sense ús previ i sense components reconstruïts, en els mateixos termes que
s’estableix a la clàusula 3 d’aquest Plec.
Les reparacions i manteniment de les màquines es realitzaran en horari d'oficina, de
dilluns a divendres no festius, de 9h a 19h.

