Expedient C 05/2018

CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Expedient número: C 05/2018

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT
D’UNA COPIADORA EN MODALITAT DE RÈNTING

Valor estimat contractual: 16.440,00€ IVA exclòs
Finançament: Partida pressupostària 2018.01.920.20300 exercici 2018
Termini: 5 anys
Prórroga: No
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Clàusula 1. Objecte
El present Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les condicions tècniques que ha
de regir el subministrament i manteniment d’una copiadora en modalitat de rènting, per a l’àrea
de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Camp.
El manteniment de l’equip comprèn les reparacions i posades a punt necessàries i el
subministrament dels consumibles que siguin necessaris per a complir amb les finalitats que li
són pròpies.
Clàusula 2. Descripció de les característiques de la copiadora
2.1 Les característiques mínimes que ha de complir la copiadora són les següents:

FUNCIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Unitat principal
Estat
Equip completament nou (no es pot tractar
d’un equip d’exposició ni semi nou)
Funcions principals
Impressió, còpia i escaneig (no cal fax)
Tecnologia
Làser a color
Memòria RAM
4 GB
Unitat de disc dur
250 GB
Connexió de xarxa
Ethernet Gigabit (10/100/1000T)
Entrada de paper
2 safates de 500 fulls (de fins a 300 g/m2)
Safata multi propòsit de 100 fulls
Mides de paper compatibles
1 casset amb mides: A4, A5
1 cassets amb mides: A3, B4, A4, A5
Safata multi propòsit: A3, B4, A4, A5, SRA3
Altres accessoris
1 moble pedestal
Pantalla / Display
Pantalla tàctil per seleccionar les diferents
opcions del dispositiu
Funcions avançades
Retall automàtic de pàgina, supressió de
pàgines en blanc, orientació automàtica,
detecció de color, etc.
Especificacions d’impressió
Velocitat d’impressió
fins a 36 ppm en A4 (b/n i color) fins a 18
ppm en A3 (b/n i color)
Resolució d’impressió
1.200 ppp x 1.200 ppp (b/n i color)
Impressió a doble cara
Automàtica
Impressió directa
Des de USB
Especificacions d’escaneig
Tipus
Escàner de superfície plana i alimentador
automàtic de documents (AAD)
Funcions
Escaneig a doble cara en una sola passada
Especificacions
TWAIN
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Resolució d’escaneig
Velocitat d’escaneig
Reconeixement Òptic de Caràcters (OCR)
Especificacions d’enviament
Destí
Format de fitxer
Especificacions de seguretat
Autenticació

Impressió segura de documents
Especificacions energètiques
Consum en impressió

600 x 600 ppp
fins a 160 ipm (b/n)
OCR incorporat directe
Correu electrònic per Internet (SMTP), SMB
(carpeta en servidor de fitxers), FTP, USB
PDF, JPEG, TIFF, XPS i PDF/A
Inici de sessió a nivell de dispositiu,
autenticació d’usuari, sistema de gestió
d’accés
Impressió segura de documents mitjançant
introducció de codi o similar
Fins a un màxim de 900 W

2.2 Els licitadors no poden oferir maquinaria a amb prestacions inferiors a les requerides en
aquest plec, no s’admetrà en cap cas aquelles ofertes que presentin un model de màquina que
no s’ajusti estrictament a les prestacions mínimes sol·licitades.
2.3 Les millores que es puguin incloure en les ofertes presentades pel licitador voluntàriament
sobre l’objecte del contracte no incrementaran el seu preu final.
2.4 Les màquines a instal·lar han d’admetre en tots els casos el paper reciclat.
2.5 No s’acceptaran ofertes de màquines remanufacturades ni recondicionades. Les màquines
han de ser noves i amb un màxim de dos anys en el mercat.
2.6 Els dipòsits-cartutx oferts hauran de ser originals i no reciclats.
2.7 L’alimentació elèctrica de la màquina serà de 220 – 240 v.
2.8 La màquina ha de portar obligatòriament el sistema d’estalvi energètic i complir amb els
requeriments de consum energètic definits per l’estàndard Energy Star o similar.
2.9 És preceptiu fer constar el fabricant de l’equip.
2.10 La màquina que s’oferti haurà d’ acomplir amb les normatives de la UE en matèria Medi
Ambiental.
2.11 L’equip subministrat haurà de ser compatible amb els softwares de mercat que permeten
controlar els treballs d’impressió per usuari i la gestió i control d’impressions centralitzada.
2.12 La màquina ha de ser compatible, com a mínim, amb els entorns Windows.
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Clàusula 3. Instal·lació
La maquina es deixarà totalment instal·lada i configurada seguint el procediment que el
responsable del contracte determini.
Clàusula 4. Equip de treball
4.1 El contractista designarà un responsable del lliurament del subministrament, que actuarà
com a persona de contacte amb el Consell Comarcal del Baix Camp i serà responsable de
planificar, gestionar i efectuar la comunicació amb els tècnics comarcals.
4.2 Aquest responsable coordinarà íntegrament tot el procés de lliurament i instal·lació dels
nous equips i haurà de tenir capacitat per aportar els recursos que siguin necessaris, actuant
sota la supervisió de la persona designada pel Consell Comarcal del Baix Camp.
Clàusula 5. Prestacions i obligacions del servei de manteniment
5.1 El contractista es fa responsable del manteniment preventiu de la màquina i haurà de
resoldre qualsevol incidència en els terminis establerts.
5.2 El contractista designarà un responsable de manteniment, i si s’escau, de dipòsits-cartutx,
per cada destinatari, amb un número de telèfon i una adreça de correu electrònic de contacte.
5.3 No hi haurà cost pels escanejats realitzats.
5.4 El temps màxim que disposa el contractista per a valorar la incidència o avaria de la màquina
que li hagi estat comunicada per part del destinatari és de 6 hores laborables, a comptar de la
recepció de l’esmentada comunicació.
5.5 El termini màxim de què disposa el contractista per a resoldre la incidència és de 3 jornades
laborals a comptar a partir de la recepció de la incidència.
5.6 Si en el termini màxim de 3 jornades laborals la incidència no està resolta, el contractista
restarà obligat a instal·lar una màquina de substitució de característiques similars a l’avariada
sense càrrec ni cost addicional pel destinatari.
5.7 Serà responsabilitat del proveïdor la provisió de tòner, així quan s’escaigui els dipòsitscartutx, que precisin els equips pel seu funcionament i també la seva retirada amb totes les
garanties de sostenibilitat mediambiental i sense cap cost pel destinatari.
5.8 Les lectures dels comptadors de les màquines són responsabilitat de l’adjudicatari, el qual
les efectuarà de forma mensual i sense cap cost pel destinatari. L’adjudicatari, quan s’escaigui,
podrà proporcionar a l’entitat destinatària un sistema senzill i simple per la transmissió de les
lectures, que en cap cas representarà un cost pel propi destinatari.
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5.9 L’adjudicatari, farà una hora de formació per la màquina instal·lada. La formació serà allà on
la màquina hagi estat instal·lada. Si el destinatari ho considera oportú, no caldrà esgotar el temps
de formació establert.
5.10 En el supòsit de trasllat per necessitats del servei usuari, l’adjudicatari dels lots
d’arrendament amb o sense opció de compra restarà obligat a realitzar el trasllat de l’equip, a
la ubicació comarcal que s’assenyali, amb els seus sistemes operatius i sense cap cost addicional
pel destinatari. En el cas dels adjudicataris, restaran obligats a realitzar el trasllat sempre i quan
siguin els titulars del contracte de manteniment.
Clàusula 6. Termini i Recepció
La màquina es lliurarà a les oficines del Consell Comarcal del Baix Camp, c. Doctor Ferran, 8
43202 Reus. El termini del subministrament de la copiadora serà d’un mes.
Clàusula 7. Localització dels treballs a realitzar
Els treballs de manteniment de la copiadora es durant a terme en la mateixa ubicació del seu
subministrament, al Consell Comarcal del Baix Camp.
Clàusula 8. Mesures de seguretat
L’empresa adjudicatària haurà d’assegurar el compliment de la normativa vigent de prevenció
de riscos per part dels seus treballadors. Aquesta serà responsable del compliment de les
disposicions legals vigents sobre prevenció de riscos laborals que li corresponen.
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