AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA (AGAUR)

Plec de prescripcions tècniques de la contractació del subministrament, mitjançant
arrendament sense opció de compra de 6 equips multifunció per a l’Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
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Criteris quantificables de forma objectiva i mitjançant fórmula
12.1.1.Oferta econòmica: 60 punts de puntuació ponderada per fórmula
12.1.2 Oferta tècnica: 30 punts de puntuació qualificables de forma
objectiva
12.1.3 Oferta tècnica: 10 punts de puntuació ponderada per fórmula
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1. Antecedents
L’AGAUR actualment té un model d’impressió i escaneig basat en la inversió (compra
d’equipaments). Aquest model es vol canviar pels següents motius:
Necessitat de disposar dels equips d’impressió, escaneig i fotocòpia mes adients a
les necessitats de l’Agència en cada moment. Evitar l’obsolescència tant en
funcionalitats com en consumibles i tecnologies d’impressió.
Necessitat d’equips multifuncions potents que garanteixin el màxim de connectivitat,
eficiència i amb un cost d’ús reduït.
Disposar d’una major flexibilitat en el canvi, retirada i incorporació de màquines. A
mesura que sorgeixin noves necessitats, disposar d’un sistema àgil de renovació
dels equips.
Per donar compliment a aquestes necessitats d’una forma eficient és necessari canviar a un
model d’arrendament d’equips.
2. Objecte
L'objecte de la prestació és el subministrament i instal·lació d'equips d'impressió i escaneig
de documents destinats a les dependències de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de
Recerca, Passeig Lluís Companys, 23, 08010 de Barcelona, així com el seu servei de
manteniment i el subministrament dels seus consumibles en règim d’arrendament sense
opció de compra.
El compromís de manteniment és per a tota la durada del contracte i inclou totes les peces,
mà d’obra, desplaçaments i consumibles amb resolució d’incidències.
L’objectiu de la prestació implica assolir les fites següents:
Subministrar equips multifunció en règim d’arrendament per a la durada total del
contracte.
Presentar un servei de manteniment integral basat en un arrendament mensual i en
un preu fix per còpia.
Reduir i controlar el cost i pressupost de la impressió i còpia.
Tenir la capacitat d’establir polítiques d’impressió.
Integració de l’escaneig de documents en els sistema de fitxers i el núvol corporatiu
de l’agència.
Optimitzar i centralitzar els dispositius multifunció per tal de racionalitzar el seu ús
segons les necessitats de l’Agència.
Flexibilitzar el servei d’impressió i escaneig a les futures necessitats de l’Agència.
Aprofundir en la connectivitat i en l’ús de noves tecnologies (com ara la impressió de
documents en el núvol, l’ús de tecnologies follow you o follow me, la impressió des
de dispositius mòbils).
Incorporar la identificació basada en l’ús de les targetes MIFARE 1k que ja disposa el
personal de l’Agència.
Obtenir informació de l’ús de les màquines en format estadístic i amb extraccions de
dades per integrar-les en els sistemes de reporting de l’Agència.
Aprofundir en la eco-tecnologia i promoure l’ús responsable segons les normatives
mediambientals.
Establir mesures de gestió del canvi, com ara fer formacions als usuaris i
proporcionar manuals de funcionament.
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-

Aprofundir en la integració amb el tractament documental d’arxiu necessari per a la
gestió de l’administració electrònica.
Permetre que la tasca d’impressió, còpia o escaneig només es pugui realitzar en
presència de l’usuari, quan ho indiqui amb la seva targeta o credencial que
l’identifiqui.
Mantenir en un equipament el servei de fax de l’Agència.

El present plec regula les condicions tècniques que han de regir el contracte de prestació de
les activitats a dalt esmentades.
3. Durada del contracte
El termini de durada del contracte és de 4 anys, a comptar des de la data de formalització
del contracte.
A la finalització del contracte, l’empresa adjudicatària ha de retirar tots els equipaments en el
termini de 30 dies naturals. Alhora, s’ha de comprometre a col·laborar i a coordinar-se amb
l’AGAUR per tal de no interrompre la prestació del servei d’impressió corporatiu durant el
període de transició a l’empresa proveïdora entrant.
4. Descripció dels equips a proporcionar
Tot l’equipament a subministrar serà obligatòriament de nova adquisició, sense ús previ i
sense components reconstruïts, del mateix fabricant i ha d’assegurar que no hi haurà risc
d'obsolescència tecnològica durant el període de vigència màxima del contracte.
Els equip hauran de ser completament nous i vigents en el mercat. Hauran de ser
subministrats amb els embalatges i precintes de fàbrica. No s’acceptaran màquines
remanufacturades ni rea-condicionades.
Els equips a subministrar els cataloguem en tres categories o tipus de model:
Equips multifunció d’alta capacitat
Equips multifunció petits
Els equips multifunció a subministrar hauran de complir, com a mínim, amb totes les
característiques comunes i particulars que es detallen a continuació:
4.1. Característiques comunes aplicables a tots els models
a) 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.
b) Rotació automàtica de la imatge en l’escaneig.
c) Dúplex per a totes les funcions (còpia, impressió i escaneig).
d) Opcions de doble cara: una cara a doble cara, doble cara a doble cara, doble
cara a una cara, llibre a doble cara.
e) Escaneig a doble cara d'una passada.
f) Sistema d'impressió segura, amb codi d'accés d’usuari i targeta identificativa
MIFARE 1K.
g) Es podrà fixar un temps màxim de retenció a partir del qual els treballs seran
eliminats de la cua d’impressió.
h) 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.
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i)

j)
k)
l)

m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

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.
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).

4.2. Característiques particulars per a cada tipus de model
4.2.1. Equips multifunció d’alta capacitat
Total: 3 equips.
Els equips multifunció color i B/N a subministrar han de complir, com a mínim,
amb totes les característiques següents:
a) 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.
b) 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)
c) 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)
d) Una safata by-pass o especial per a sobres, carpetes, transparències i altres
papers especials.
e) Possibilitat d'intercalar, agrupar i grapar fins a 20 fulls sota demanda.
f) Reducció i ampliació automàtica i manual de la còpia del 25% al 400%
g) Capacitat d’emmagatzematge: 200 GBytes (o superior).
h) Memòria RAM: 4GB (o superior).
i) Resolució impressió mínima: 1200ppp x 1200ppp.
j) Resolució escaneig mínima: 600ppp x 600ppp.
k) Capacitat safata de sortida, mínim 200 fulls.
l) 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.

Página 4 de 12

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Francesc Xavier
Buendia Catasús 23/04/2019

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0DG8UXX82DG3PBRALHRNOEAR3QVDLVUV*
0DG8UXX82DG3PBRALHRNOEAR3QVDLVUV

Data creació còpia:
10/05/2019 09:54:21
Data caducitat còpia:
10/05/2029 00:00:00
Pàgina 4 de 12

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA (AGAUR)

m) Velocitat tant en B/N com en color:
▪ Impressió/còpia (mínim): 35 ppm format A4.
▪ Escaneig mínim: 100 ipm A4 (a una cara) / 180 ipm A4 (a doble cara).
▪ Temps màxim de la primera impressió: 6 segons en B/N.
n) Totes elles amb pedestal inclòs amb rodes.
o) Un dels equips que no tingui l’acabadora externa també ha de disposar de
fax.

4.2.2. Equips multifunció petits
Total: 3 equips.
Els equips multifunció color i B/N a subministrar han de complir, com a mínim,
amb totes les característiques següents:
a) 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.
b) 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.
c) Una safata by-pass o especial per a sobres, carpetes, transparències i altres
papers especials.
d) Reducció i ampliació automàtica i manual de la còpia del 25% al 400%.
e) Resolució impressió mínima: 1200ppp x 1200ppp.
f) Resolució escaneig mínima: 600ppp x 600ppp.
g) Capacitat safata de sortida, mínim 100 fulls.
h) Memòria RAM: 3 GBytes (o superior)
i) 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.
j) Velocitat en B/N:
▪ Impressió/còpia (mínim): 35 ppm A4 a una cara.
▪ Escaneig (mínim): 30 ipm A4 (a una cara) 60 ipm A4 (a doble cara).
▪ Temps màxim de la primera impressió: 13 segons en B/N.
k) Dimensions: amplada màxima 530 mm pedestal amb rodes inclòs
l) Les impressores multifunció han de venir amb pedestal inclòs amb rodes.

5. Valor estimat del contracte i condicions de modificació
5.1 El mètode de càlcul per determinar l’import del valor estimat del contracte resulta de la
previsió d’impressions i còpies, l’estimació del cost d’arrendament i el cost per còpia en B/N i
color segons l’estudi de preus de mercat realitzat i un 8% addicional per a possibles
modificacions.
A continuació especifiquem el càlcul que hem emprat per determinar aquest valor estimat
del contracte:
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Previsió de còpies i impressions per a 4 anys

Total real dels últims 4 anys
Reducció estimada del 30 %
Total estimat d’impressions
i còpies per als pròxims 4
anys

B/N
1.190.035
357.010

Color
187.375
56.212

833.025

131.163

Previsió del cost de l’arrendament durant 4 anys

Categoria de l’equip

Unitats

Cost unitari
mensual
estimat
(sense IVA)

Cost anual
estimat
(sense
IVA)

Cost total
4 anys
(sense IVA)

Multifunció alta capacitat

3

154

5.544,00 €

22.176,00 €

Multifunció petita

3

89

3.204,00 €

12.816,00 €
34.992,00 €

Estimació del cost per còpies (segons el volum de còpies estimat per a 4 anys)
Estimació
anual
cost per
còpia
(sense
IVA)

Estimació

Estimació

cost per
còpia

còpies

B/N

0,006

833.025

1.249,54 €

Color

0,06

131.163

1.967,45 €

Tipus de còpia

Estimació total 4
anys
cost per còpia x
estimació còpies
(sense IVA)
4.998,15 €
7.869,78 €
12.867,93 €

Aquestes estimacions són merament estimatives i no implicarà cap obligació contractual en
l’oferta econòmica que pugui fer l’empresa proveïdora. La realitat d’impressions i còpies que
es produeixin en el període del contracte seran l’objecte de la facturació del preu per còpia
que proposi el proveïdor.
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Estimació del cost del contracte (Previsió del cost de l’arrendament + estimació del
cost per còpies)
Cost arrendament

Cost còpies

(sense IVA)

(sense IVA)

34.992,00 €

12.867,93 €

Estimació del cost del
contracte
(sense IVA)
47.859,93 €

Valor estimat del contracte (VEC)
VEC = Estimació del cost del contracte + 8% de possibles modificacions
Estimació del cost
del contracte
(sense IVA)

+ 8% de
modificacions
(sense IVA)

47.859,93 €

3.828,79 €

Valor estimat del
contracte (sense
IVA)

Valor estimat del
contracte (IVA
inclòs)

51.688,72 €

62.543,36 €

Segons aquest càlcul, el valor estimat del contracte és de 51.688,72 euros, IVA exclòs.
5.2 Modificacions
Un cop vist el canvi de model dels sistemes d’impressió i escaneig a un model lligat a l’oferta
de serveis per programari ens porta a preveure un 8% addicional previst per a possibles
canvis que poden implicar una modificació contractual si es produeix la necessitat
d’incorporar un servei o procediment automatitzat addicional als ja requerits en aquest plec.
Alguns d’aquests serveis són objecte de valoració en aquest plec, però no són
d’implementació immediata degut a que aquests serveis necessiten de les adequacions
corresponents al marc particular de la implantació de l’administració electrònica a nivell de
l’agència i a nivell corporatiu.
Per tant, aquesta modificació serà susceptible d’aplicació quan els serveis que s’ofereixin
integrats amb les màquines esdevinguin una necessitat per a l’agència donat el canvi en
l’entorn tecnològic i funcional que es pugui requerir els propers anys.
En cas que l’AGAUR identifiqui noves necessitats que impactin en l’entorn tecnològic o
funcional dels dispositius multifunció, es podran contractar els serveis que, de forma
integrada amb els dispositius, donin resposta a les necessitats del moment.
L’import total a aplicar en la modificació contractual no pot superar el 8% d’increment de la
estimació del cost del contracte.
6. Instal·lació i posada en marxa
La data límit de lliurament de l’equipament i posada en marxa del sistema serà de 3
setmanes a partir de la formalització del contracte.
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El subministrament ha d’incloure el trasllat, la instal·lació i la configuració de tot l’equipament
a les instal·lacions de l’AGAUR.
Així mateix, s’haurà de prestar l'assistència tècnica necessària per a la configuració i el
funcionament correcte del maquinari i del programari una vegada instal·lat i deixar-lo en
plenes condicions de funcionament. La posada en funcionament inclou la configuració de les
targetes MIFARE 1k, les cues d’impressió follow me / follow you i les opcions d’escaneig a
xarxa per perfil d’usuari.
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'AGAUR.
Els equips hauran d’estar configurats per defecte amb impressió a A4 i B/N dúplex.
Se subministraran els manuals i guies d’ús dels equipaments per al personal de l’Agència.
S’haurà de fer formació presencial de com a mínim 6 sessions d’1 hora destinada a usuaris
finals del servei, amb explicació sobre la utilització dels nous equips i el programari de gestió
subministrat.
Es farà formació presencial de com a mínim 1 jornada destinada a usuaris tècnics del servei,
amb explicació del funcionament del software i la seva explotació, així com de la
configuració dels equips, connectivitat, controladors d'impressió, gestió d'usuaris, perfils,
permisos i funcionalitats completes dels equips i del programari de gestió.
7. Servei de manteniment i consumibles
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 vigència 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 en un termini
de 72 hores, descomptats dissabtes i festius.
En cas d'avaria o parada dels equips per una incidència tècnica, el temps màxim de
resposta del servei tècnic serà d’un dia 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 3 dies, 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 l’apartat 4 d’aquest
plec.
Les reparacions i manteniment de les màquines es realitzaran en horari d'oficina, de dilluns
a divendres de 9,00h a 14,00h.
Gestió de consumibles
El subministrament dels consumibles de les diferents màquines es farà de forma automàtica,
mantenint un estoc per a cadascuna d’elles d’un mínim d’un lot de consumibles.
Els consumibles hauran de ser nous i originals del fabricant.
En la proposta econòmica estaran inclosos tots els serveis, formacions i tasques
necessàries per al subministrament i manteniment dels equips, d’acord amb les
especificacions descrites en aquest plec.
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8. Garanties
Els equips hauran de disposar de garantia durant tota la vida del contracte, a comptar des
de l’acte formal de recepció. Estaran inclosos tots els conceptes com manteniment, recanvis,
ma d’obra, transports, desplaçaments, etc.
L’adjudicatari respondrà de la correcta prestació dels serveis inclosos en aquesta garantia i
durant la seva vigència.
9. Documentació tècnica
El contractista haurà de presentar amb l’oferta tècnica un document amb la descripció
tècnica detallada de les característiques dels equips ofertats, d’acord amb el model
normalitzat.
S’haurà d’aportar la declaració responsable del fabricant certificant que els equipaments
proposats compleixen amb tots els requeriments tècnics i els indicats en els criteris de
valoració tècnica, així com el compliment de seguretat d’organismes internacionals.
L’adjudicatari designarà un responsable del servei que serà l’interlocutor amb l’AGAUR per a
tot el relacionat amb l’objecte d’aquesta contractació durant el període de vigència del
contracte.
Per part de l’AGAUR s’assignarà un responsable del contracte que vetllarà pel seu
compliment i farà el seguiment de la correcta prestació del servei.
10. Normes eco-tecnològiques
a) Les màquines han de portar obligatòriament el sistema d’estalvi energètic i complir
amb els requeriments de consum energètic definits per l’estàndard Energy Star.
b) Les màquines hauran de complir amb les normatives UE en matèria Medi Ambiental.
c) Les màquines tindran el mecanisme d’estalvi d’energia d’activació automàtica, de
baix soroll, en mode operació i en mode stand-by.
d) Cal disposar de l’ecoetiqueta Àngel Blau o Cigne Nòrdic.
Aquestes característiques tindran la consideració de condicions essencials i especials
d’execució del contracte.

11. Facturació
El període de facturació serà mensual, per mensualitats vençudes mitjançant transferència a
30 dies data factura.
Serà objecte de facturació diferenciada l’arrendament/manteniment dels equips i el servei
d’impressió/còpia, generant una factura mensual per cada concepte.
En la factura d’arrendament / manteniment / impressió, còpia s’indicarà el número de sèrie,
model i preu unitari de l’arrendament.
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12. Criteris de valoració de les ofertes
12.1 Criteris quantificables de forma objectiva i mitjançant fórmula

12.1.1 Oferta econòmica (mitjançant fórmula): Màxim 60 punts
o

Puntuació arrendament: Màxim 30 punts
Pa=(30*mina)/Ofa
On Pa serà la puntuació arrendament, mina és l’oferta mínima
d’arrendament presentada a la licitació i Ofa l’oferta
d’arrendament corresponent al licitador que es valora.

o

Puntuació preu còpia: Màxim 30 punts
o

B/N: Puntuació màxima: 20 punts
Pb/n=(20*minb/n)/Ofb/n
On Pb/n serà la puntuació preu còpia blanc i negre, minb/n
és l’oferta mínima de preu còpia blanc i negre
presentada a la licitació i Ofb/n l’oferta de preu còpia
blanc i negre corresponent al licitador que es valora.

o

Color: Puntuació màxima: 10 punts
Pc=(10*minc)/Ofc
On Pc serà la puntuació preu còpia color, minc és l’oferta
mínima de preu còpia color presentada a la licitació i Ofc
l’oferta de preu còpia color corresponent al licitador que
es valora.

Total punts oferta econòmica = Pa + Pb/n + Pc
Els punts es comptabilitzaran a efectes de valoració de l’oferta econòmica sempre i quan els
imports d’arrendament i els preus còpia pels totals estimats de còpies i impressions no
superin l’import de 47.859,93 euros, sense IVA.
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12.1.2 Oferta tècnica: 30 punts de puntuació qualificables de forma objectiva

Oferta tècnica no ponderada
Versió cloud de la solució d’impressió i escaneig en tots els equips

Puntuació
4

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.

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 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

3

3

3
2
2
1
1
1
1
1

Arrencada segura de dispositiu (verificació del firmware que sigui original del
fabricant per evitar modificacions de tercers que puguin afectar a la seguretat)

1

12.1.3 Oferta tècnica: 10 punts de puntuació ponderada per fórmula

Elements i característiques a valorar de forma ponderada per formula per a cada tipologia
d’impressora multifunció.
Impressores multifunció d’alta capacitat (5 punts)
Puntuació del temps d’impressió de la primera còpia a 1 cara, B/N i A4 amb la màquina en
repòs multifunció d’alta capacitat (PtpcMAC) Màxim 5 punts.
PtpcMAC = (4*mintpcMAC)/OftpcMAC
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On PtpcMAC serà la puntuació preu còpia blanc i negre, mintpcMAC és l’oferta mínima de temps
d’impressió de la primera còpia a 1 cara i B/N des de la màquina en repòs i OftpcMAC és
l’oferta de temps d’impressió de la primera còpia a 1 cara i B/N amb la màquina en repòs
multifunció d’alta capacitat corresponent al licitador que es valora (tots els valors en segons).
OftpcMAC = TeMAC + TipcMAC
On TeMAC és el temps d’escalfament de la impressora multifunció d’alta capacitat des de
repòs i TipcMAC és el temps en segons en que la impressora multifunció realitza la impressió
de la primera còpia a 1 cara i B/N.
Si la impressora multifunció d’alta capacitat disposa de sensor de moviment, es sumarà un
punt a la puntuació (PtpcMAC), per tant PtpcMAC = PtpcMAC + 1 si s’acredita la disponibilitat de
sensor de moviment.

Impressores multifunció petites (5 punts)
Puntuació del temps d’impressió de la primera còpia a 1 cara, B/N i A4 amb la màquina en
repòs multifunció petites (PtpcMP) Màxim 5 punts.
PtpcMP = (4*mintpcMP)/OftpcMP
On PtpcMP serà la puntuació preu còpia blanc i negre, mintpcMP és l’oferta mínima de temps
d’impressió de la primera còpia a 1 cara i B/N des de la màquina en repòs i OftpcMP és l’oferta
de temps d’impressió de la primera còpia a 1 cara i B/N amb la màquina en repòs multifunció
petita corresponent al licitador que es valora.
OftpcMP = TeMP + TipcMP
On TeMP és el temps d’escalfament de la impressora multifunció petita des de repòs i
TipcMP és el temps en segons en que la impressora multifunció petita realitza la impressió de
la primera còpia a 1 cara i B/N.
Si la impressora multifunció d’alta capacitat disposa de sensor de moviment, es sumarà un
punt a la puntuació (PtpcMP), per tant PtpcMP = PtpcMP + 1 si s’acredita la disponibilitat de sensor
de moviment.

F. Xavier Buendía Catasús
Director de l’Àrea de Tecnologies de la Informació
i les Comunicacions

Barcelona, 23 d’abril de 2019

Página 12 de 12

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Francesc Xavier
Buendia Catasús 23/04/2019

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0DG8UXX82DG3PBRALHRNOEAR3QVDLVUV*
0DG8UXX82DG3PBRALHRNOEAR3QVDLVUV

Data creació còpia:
10/05/2019 09:54:21
Data caducitat còpia:
10/05/2029 00:00:00
Pàgina 12 de 12

