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1. OBJECTE DEL CONTRACTE
El present Plec de Prescripcions Tècniques té com a objectiu la contractació, mitjançant
procediment obert, del subministrament, en règim d’adquisició, i manteniment
d’impressores pel Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (en endavant,
CSSV).

2. SITUACIÓ DEL CENTRE
Actualment, el CSSV disposa de 31 equips, que són 28 impressores i 3
multifuncionals. D’aquests 31 equips hi trobem 9 models diferents. Per aquest motiu,
el CSSV ha realitzat un estudi amb una empresa externa per determinar la necessitat
real d’impressores i el cost que això suposava. Amb aquesta licitació es pretén reduir
l’elevat nombre d’impressores de què disposa el CSSV per les que siguin estrictament
necessàries i útils.

3. SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT IMPRESSORES
La principal prestació serà el subministrament, en règim d’adquisició, de les
impressores que el CSSV necessita i el manteniment d’aquestes.
Anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària el transport i col·locació de les impressores
al lloc indicat pel CSSV. L’empresa adjudicatària col·locarà, instal·larà i posarà en
funcionament totes les impressores objecte del contracte, els seus accessoris, el
muntatge a les taules i la configuració de la xarxa, d’acord amb les indicacions del
Departament d’Informàtica del CSSV. Per tant, serà obligació essencial d’execució
que l’empresa adjudicatària realitzi el muntatge, la instal·lació i la configuració de tots
els equips, els seus accessoris i la configuració de la xarxa.

3.1. IMPRESSORES
L’empresa adjudicatària subministrarà les impressores necessàries pel CSSV. Com a
resultat de l’estudi realitzat sobre la necessitat real del CSSV, l’empresa adjudicatària
haurà de subministrar les impressores següents:
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Tipus d’impressora
Impressora
Equip multifuncional monocrom

Nombre d’unitats que es
necessitaran
4
7

Preu unitari màxim
(sense IVA)
520,00 €
1.202,14 €

Serà obligació essencial del contracte que l’empresa adjudicatària proporcioni al
CSSV el tipus d’impressores descrites en aquest apartat, en cap cas podrà sol·licitar
unes impressores que no compleixin les funcions descrites en el present plec. D’altra
banda, serà condició essencial d’execució que les impressores siguin noves, no de
segona mà.
L’empresa adjudicatària haurà d’instal·lar les impressores i deixar-les en ple
funcionament a la ubicació especifica que indiqui el CSSV.
Estarà inclòs en el preu del contracte la instal·lació i configuració inicial, la instal·lació
completa del hardware inicial i en re-ubicacions, les actualitzacions de firmware, les
actualitzacions de drivers, les actualitzacions i servei dels softwares i la personalització
de tasques i panells de control durant tota la vigència del contracte.

3.1.1. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Les característiques tècniques de les impressores que l’empresa adjudicatària
subministrarà al CSSV seran, com a mínim, les següents:
Impressora
Tecnologia: LÀSER monocrom
Velocitat (BN): mín. 43 ppm
Velocitat 1ª pàgina: mín. 4,3 seg.
Resolució màxima d’impressió:
mín. 1200 x 1200 dpi
Interfície estàndard: Ethernet 10
base-T/100 base-TX/1000 baseT, USB2.0 Tipo B, USB Host 2.0
Memòria estàndard: mín. 2 GB

Format paper: A4, A5, A6, B4, B5, B6
Gramatge: 52-220 (gr/m2)
Mides An x La x AI (mm): 375x412x311
Capacitat estàndard paper: mín. 1x500fulls + 100
bypass
Llenguatge d’impressora estàndard: PCL5e, PCL6,
PostScript 3 (emulació), Impressió directa de PDF
(emulació)

Equip multifuncional monocrom
Tecnologia: LÀSER monocrom

Capacitat paper, com a mínim: 1 safata de paper
de 550 fulls de format paper de A4, A5, A6, B5, B6
Velocitat (BN/Color): mín. 35 Gramatge paper-Safates: 52-220 (gr/m2)
ppm
Velocitat 1ª pàgina: mín. 5,4 Doble cara: estàndard
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seg.
Resolució màxima d’impressió:
mín. 1200 x 1200 dpi
Interfície estàndard: Ethernet 10
base-T/100
base-TX/1000
base-T, USB Host 2.0
Memòria estàndard: mín. 2 GB
Disc Dur: mín. 320 GB
Format paper: A4, A5, A6, B5,
B6

Panell: Tàctil amb SO Android de 10,1 polzades,
com a mínim.
Llenguatge d’impressora estàndard: PCL5e, PCL6,
PostScript 3 (emulació), Impressió directa de PDF
(emulació)
Escàner: Color i doble cara d’una sola passada.
Mides An x LA x AI (mm): 476x442x510
Hi ha d’haver safates separades per paper A4 i per
paper A3.

*Un dels equips multifunció monocrom haurà de contenir, a més de la safata de paper
de 550 fulls de format paper (de A4, A5, A6, B5, B6), una safata addicional de paper.
En l’oferta econòmica, els licitadors hauran de presentar les fitxes tècniques i
fotografies de les impressores i equips multifunció ofertats.
El sistema d’impressió de les impressores multifuncionals englobarà:
-

Lector de targetes USB/SD.

-

Escaneig a e-mail. Mitjançant aquesta funcionalitat es podran enviar documents
escanejats directament per e-mail com a arxiu adjunt. L’adreça de e-mail de destí
es podrà seleccionar a la llibreta d’adreces de l’equip o emplenar manualment.

-

Formats d’escaneig. S’escanejarà en format PDF i en format Word.

-

PDF cercable amb OCR. Es disposarà de la opció de OCR, això implica que es
podrà escanejar un document i convertir-lo en PDF amb capacitat de cerca. Es
podrà cercar per contingut o bé copiar i enganxar la informació del document.

-

Pantalla Android. La pantalla de les impressores multifuncionals tindrà el sistema
operatiu Android.

-

Pantalla d’informació ecològica. Es tracta d’una pantalla emergent d’informació
sobre medi ambient que registra el número de pàgines impreses i identifica les
reduccions aconseguides amb l’ús de la impressió dúplex.

L’empresa adjudicatària controlarà les impressores i els equips multifunció a través de
monitoratge remot.
Serà obligació essencial del contracte que l’empresa adjudicatària instal·li un sistema
de comunicació automàtica dels equips, que englobarà la petició automàtica de
consumibles amb el seu enviament automàtic al CSSV, l’enviament automàtic de
comptadors i l’enviament automàtic d’alertes tècniques. D’aquesta manera, en totes
5
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aquestes tasques no serà necessària la intervenció del personal del Departament
d’Informàtica del CSSV sinó que les gestionarà l’empresa adjudicatària directament.

3.2. MANTENIMENT IMPRESSORES
L’empresa adjudicatària haurà de realitzar el manteniment preventiu i correctiu de les
impressores que subministri al CSSV. El cost d’aquest manteniment anirà a càrrec de
l’empresa adjudicatària i estarà inclòs en el preu per còpia. No es cobrarà un cost pel
manteniment sinó que dins del preu per còpia de les impressores està inclòs el servei
de manteniment de les impressores i el servei de reposició dels tòners de totes les
impressores.
El cost dels recanvis necessaris de la impressora estaran inclosos en el preu del
contracte, ja que formen part del manteniment de les impressores.
En l’oferta tècnica, els licitadors presentaran un calendari amb el Pla de Manteniment
que realitzaran als equips ofertats.

3.2.1. INCIDÈNCIES
Els equips hauran d’enviar automàticament les alertes tècniques a l’empresa
adjudicatària. Per tant, el CSSV no caldrà que comuniqui les alertes o incidències que hi
pugui haver en els equips perquè es realitzarà de manera automàtica. En el supòsit
que per força major no sigui possible la comunicació d’incidències de manera
automàtica (com per exemple l’equip multifunció no tingui connexió), el CSSV tindrà a
la seva disposició un telèfon de contacte per poder comunicar la incidència.
Les incidències/avaries es classificaran en tres tipus:
-

Nivell 1: Avaria que provoca problemes intermitents de funcionament. El
temps de presència física al Centre serà, com a màxim, de quatre hores
des de l’avís. L’empresa adjudicatària disposarà d’un tècnic on-line per a
resoldre dubtes i donar resposta per les incidències de primer nivell dels
equips.

-

Nivell 2: Avaria crítica o màquina parada. El temps de presència física al
Centre serà, com a màxim, de dues hores des de l’avís.

-

Nivell 3: En el cas d’avaria crítica i que no es disposin de peces per a
resoldre la incidència al moment, es posarà un equip de substitució amb
les mateixes característiques que l’equip avariat en el termini màxim de
6
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les 24 hores següents des de que es tingui coneixement que no es
disposin de les peces per resoldre la incidència al moment. Per aquest
motiu, serà obligació essencial del contracte i condició especial
d’execució que l’empresa que resulti adjudicatària, posi a disposició del
servei una seu al municipi de Vilafranca del Penedès per tal d’assolir
aquest termini màxim que s’ha establert en aquest apartat.
A la clàusula 30 del quadre de característiques específiques es regula el règim de
penalitats

per

incompliment

de

la

resposta

davant

els

diferents

nivells

d’incidències/avaries.
L’empresa adjudicatària assessorarà, resoldrà consultes i donarà suport al Departament
d’Informàtica del CSSV amb totes les tasques i aspectes que tinguin relació amb
l’objecte del contracte.

3.3. PREVISIONS DE CONSUM
En funció de les dades extretes de l’any 2019, s’ha estimat el consum de còpies
següent:
Consum còpies mensual en B/N

Consum còpies anual en B/N

22.650 pàgines

271.800 pàgines

Els consums que consten en el present plec són orientatius, i per tant, que s’assoleixi
o no el consum previst anirà a risc i ventura del contractista.
El cost màxim de les còpies serà el següent:
CÒPIES B/N
Sense IVA
IVA inclòs
0,0065
0,0077
euros
euros
L’empresa adjudicatària proporcionarà els tòners que el CSSV pugui necessitar, ja que
està inclòs en l’objecte del contracte i no suposarà cap cost addicional pel CSSV. Els
tòners/consumibles a subministrar seran originals i correspondran amb la marca de
qualitat de la impressora. Mitjançant la comunicació automàtica dels equips, l’empresa
adjudicatària s’encarregarà de la petició automàtica de consumibles. Això implica la
petició dels consumibles, el transport i la posterior retirada dels consumibles buits. El
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termini màxim de reposició dels consumibles serà de dos dies des de la finalització dels
consumibles instal·lats.

3.4. SISTEMA DE GESTIÓ DELS RESIDUS
L’empresa adjudicatària aplicarà el sistema per a la gestió dels residus (consumibles)
generats establert en aquest apartat.
Es disposarà d’un sistema establert perquè el CSSV pugui gestionar els residus derivats
des tòners usats. El sistema consistirà en entregar una caixa de reciclatge en aquelles
ubicacions que el CSSV determini, perquè els usuaris deixin dins del recipient
exclusivament els consumibles gastats dels equips que es disposin. Una vegada la caixa
està plena, el CSSV es posarà en contacte amb l’empresa adjudicatària per sol·licitar la
retirada del recipient ple i, a la vegada, l’entrega d’un nou recipient. L’empresa
adjudicatària retirarà la caixa de consumibles buits i la guardarà al seu magatzem fins
que tramiti la seva retirada amb el gestor homologat de residus.
Serà condició especial d’execució la correcte gestió dels residus de conformitat amb
l’establert en aquesta clàusula. En aquets cas, l’entitat contractant en qualsevol moment
pot demanar a l’empresa adjudicatària un informe d’haver actuat correctament en relació
a la gestió dels residus.

4. PLA DE FORMACIÓ
L’empresa adjudicatària realitzarà un Pla de Formació al Centre que inclourà una
formació pels treballadors i una formació pel responsable del Departament
d’Informàtica. La formació es realitzarà de manera presencial al CSSV. Respecte a la
formació dels treballadors, haurà de ser una formació molt bàsica sobre les principals
funcionalitats dels equips (copiadora, escàner, impressora, panell de l’equip...).
Respecte a la formació del responsable del Departament d’Informàtica, haurà de ser
una formació sobre configuracions avançades de paràmetres dels dispositius,
instal·lació de controladors i la configuració de paràmetres per defecte.
En l’oferta tècnica, els licitadors presentaran el Pla de Formació que implementaran al
CSSV, indicant el nombre de sessions que es realitzaran anualment i el seu contingut.
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5. PLA DE SEGUIMENT
L’empresa adjudicatària realitzarà un Pla de Seguiment en el que indicarà el nivell
d’implementació i execució, el nivell de servei, els punts de millora, les noves
necessitats no cobertes, les desviacions, les noves accions sobre nous processos
detectats, les accions correctores (a nivell funcional, econòmic...), estadístiques de
servei i compliment SLA’s (nivell de servei acordat), el seguiment i evolució
comparativa de l’impacte mediambiental, el seguiment de mesures aplicades en els
diferents processos i el seu resultat.
L’empresa adjudicatària es reunirà semestralment amb el CSSV per presentar
l’informe elaborat i planificar les diferents accions a realitzar.

6. TERMINI DE GARANTIA
Totes les impressores hauran de tenir la garantia legal de 5 anys, a comptar des de la
posada en funcionament de les impressores, tot valorant-se garanties superiors sense
incrementar el preu del producte.
Quan les impressores subministrades i col·locades presentin vicis, defectes de material,
funcionament defectuós que impedeixi la seva correcta funció, l’adjudicatari es
compromet a la seva substitució immediata. Les despeses en que incorri l’empresa
adjudicatària, tant de material com de mà d’obra, per substitució o reparació seran a
càrrec de l’empresa adjudicatària.

7. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
L’empresa adjudicatària designarà un responsable que serà la persona de contacte amb
el CSSV. La persona de contacte del CSSV serà el responsable del Departament
d’Informàtica del CSSV.

8. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
6.1. En l’oferta tècnica (Sobre B), els licitadors hauran de presentar:
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-

El Pla de Manteniment, que inclogui un calendari de manteniment dels equips
ofertats.

-

El Pla de Formació, indicant el nombre de sessions que es realitzaran anualment
i el seu contingut.

-

El Pla de Seguiment.

-

Les mesures de gestió ambiental que s’aplicaran en l’execució del contracte.

-

Les fitxes tècniques i fotografies de les impressores i dels equips multifunció
ofertats.

-

Indicar la direcció de la seu que el licitador posarà a disposició del contracte al
municipi de Vilafranca del Penedès per tal d’assolir els terminis de resolució
d’incidències.

6.2. En l’oferta econòmica (Sobre C), els licitadors hauran de presentar:
-

El preu individual sense IVA de la impressora i de l’equip multifunció monocrom.

-

El cost per còpia B/N de les impressores i equips multifunció, cal remarcar que
dins d’aquest cost s’inclourà el manteniment de les impressores i els
consumibles (tòners).

-

Indicació del termini de reposició dels consumibles.
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