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INTRODUCCIÓ
L’objecte d’aquest contracte és l’adquisició de maquinari client, per els centres de primària
l’ABS Sagrada Família i ABS Gaudí del Consorci Sanitari Integral (en endavant CSI), així com
de l’assistència tècnica dins del període de garantia que s’estableixi.
Aquest equipament es distribuirà en un únic lot
Codi del material
PC2019W10
PO2017N

Descripció

Quantitat

Equips Client

41

Portàtils Normal

4

L’oferta es farà per la totalitat dels codis detallats en el lot. No s’acceptaran en cap cas ofertes
parcials que no comprenguin tots els equips del lot.
L’oferta presentada no podrà ser superior a l’import total de la licitació del lot, ni podrà
sobrepassar els imports unitaris dels articles que composen cada lot.
A tots els efectes, s’entendrà que en l’oferta i en els preus proposats per l’adjudicatari
s’inclouen totes les despeses que hagi de realitzar per al compliment del contracte, com són
transport, taxes, treballs accessoris i auxiliars i tota classe de tributs, així també com la garantia
d’ells.
Per cada lot, els licitadors hauran de complimentar l’Annex 3 Especificacions Tècniques,
aportant les fitxes tècniques necessàries del fabricant, així com qualsevol altre documentació
tècnica necessària, que permeti validar els requeriments que el CSI detalla en aquest plec, i la
seva ubicació dins de la documentació aportada. En cas que falti aquesta informació, el
licitador quedarà exclòs.
No es podran oferir equips on, mitjançant una autorització de tercers fabricants, permetin
vendre els seus equips posant la marca del licitador. Tampoc es podran oferir equips que no
siguin fabricants mundialment reconeguts, ni equips clònics. Es demana que tots els equips
siguin nous i idèntics.

1. ABAST DEL SERVEI
S’estableixen les següents ubicacions de subministrament dins del CSI:
Ubicació

Direcció

Hospital Dos de Maig i ABS Sagrada C/Dos de Maig, 301
Família i Gaudí
08025 Barcelona

2. PC2019W10 – Equips client
Característiques tècniques mínimes d’obligat acompliment:
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Equip de qualitat corporativa, marca registrada.
Sistema operatiu Windows 10 Professional de 64 bits. No s’acceptarà cap altre.
Caldrà proporcionar les url de descàrrega dels diferents drivers necessaris per el bon
funcionament de l’equip. Especificar url de cada driver.
Proporcionar url del fabricant on descarregar, sense cost econòmic, les darreres
actualitzacions del software i hardware de l’equip
Ordinador Sobretaula en format SFF
Processador Intel de 8ª Generació i5 8400
Xipset Intel B360
8 Gb de Memòria RAM DDR4 2666
Disc Principal SSD de 240Gb
Disc Secundari de 1 TB SATA 6G
Lector Grabador DVDRW
Targeta Grafica Integrada Intel® UHD Graphics 630 amb connectors VGA, HDMI i
DisplayPort amb opció a connexió i visualització de dos monitors independents sense
adaptadors
1 Targeta de Xarxa Gigabit Ethernet Realtek RTL8111HN, Wake on LAN®
Ports Frontals : 2 x USB 3.0 / 2 x USB 3.1 Gen 2 / Microphone / Combo audio/ mic jack
/ 7-in-1 card reader
Ports Posteriors : 2 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / 1 x Serial / 1 x Ethernet (RJ45) / 1 x VGA
/ 1 x DisplayPort / 1 x HDMI
Eslots de Expansio :
o Slot 1: PCIe 3.0 x16
o Slot 2: PCIe 3.0 x1
Teclat i ratolí òptic de 2 botons amb roda de desplaçament USB del mateix fabricant
que l’equip client PC2019W10
Mides màximes 100 x 304.4 x 274.8 mm
Disposar de certificació ENERGY STAR® o equivalent
Disposar de certificació EPEAT o similar
Garantia Original de fabricant de 4 Anys On Site, NBD, a comptar des de la data de
recepció

3. PO2017N – Portàtils Normals
Les característiques mínimes dels portàtils normals d’obligat acompliment:
•
•
•
•
•
•
•

Equip de qualitat corporativa, marca registrada.
Pantalla 15,6" HD amb retroalimentació LED, 1366 x 768. No s’admetran altres
polsades
Processador Intel Core i5 8265U / 1.6 GHz
Sistema operatiu Windows 10 Professional de 64 bits. No s’acceptarà cap altre.
Caldrà proporcionar les url de descàrrega dels diferents drivers necessaris per el
bon funcionament de l’equip. Especificar url de cada driver.
Proporcionar url del fabricant on descarregar, sense cost econòmic, les darreres
actualitzacions del software i hardware de l’equip
BIOS desenvolupada pel fabricant de l’equip. Protecció automatitzada de la BIOS.
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Mínim 8 Gb de Memòria DDR4, ampliable a 32 Gb
Disc Dur 256Gb SSD SATA 3, 6Gb/s
Comunicacions Ethernet (targeta de xarxa 10/100/1000);
Estàndard Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac
Ports i Connectors: 1 USB 3.1 Type-C Gen 1 (Power delivery, DisplayPort); 1 USB
3.1 Gen 1; 1 USB 3.0; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 auricular i micròfon; 1 AC alimentació
Ratolí òptic de 2 botons amb roda de desplaçament USB. Longitud del cable i
dimensions per PC i no per portàtil. Mateix fabricant que l’equip PO2017N
Durada mínima bateria: 12h
Wake on LAN
Disposar de certificació Energy Star o equivalent
Certificació EPEAT o similar
Disposar de certificacions CE Declaration / GS Certifacte / TCO Certificat / ISO
9001 en Fabricació o similar
Garantia de 3 anys In Situ, NBD, original del fabricant, a comptar des de la data de
recepció

4. GARANTIES
Totes les garanties de les que són objecte el material d’aquest plec, que començarà el mateix
dia de recepció de l’equip, hauran de ser registrades i tramitades per l’adjudicatari.
Cadascun dels equips, del qual és objecte aquesta licitació, tindran la garantia, materials,
desplaçament i mà d’obra inclosos sense cost per al CSI. El manteniment correctiu, tècniclegal, i totes les operacions necessàries per a la reparació d'avaries, defectes dels equips,
incloses totes les peces de recanvi, també quedaran incloses durant el període de garantia
L’adjudicatari ha de disposar i proporcionar un servei d’atenció telefònica i una persona de
contacte per tal de poder gestionar les incidències relacionades.
En cas que no s’especifiqui un SLA més restrictiu, el temps de resposta, definit com el període
màxim de temps entre la notificació de l’avaria i la resposta d’un tècnic especialitzat, serà de 8h
laborables. El temps de resolució, definit com el període màxim de temps entre la notificació de
l’avaria i la posta en correcte funcionament de l’equip, ja sigui per resolució de l’avaria o per
substitució del material, no ha de ser superior a 48h laborables.
En cas necessari, ja sigui per la naturalesa de l’avaria, o quan la reparació no es pugui realitzar
en el termini establert, l’adjudicatari reemplaçarà l’equip per un altre de característiques iguals o
superiors.
En el cas de que un equip deixi de funcionar dintre de les dues primeres setmanes de garantia
es procedirà a la substitució completa, independentment de quin sigui el component afectat.
En cas de substitució del disc dur o de substitució de tot l’equip, l’adjudicatari traspassarà el
contingut del disc dur, sempre que sigui possible, o instal·larà la imatge de disc dur amb la
configuració de software corresponent.
El material a utilitzar per les reparacions ha de ser de mateixa marca i model que en els equips
originals. En cas de que no fos possible, ha de ser un component de substitució de
característiques iguals o superiors que permeti l’ús del mateix software que per la resta
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d’equips o bé l’adjudicatari haurà de lliurar un equip de característiques anàlogues o superiors
en correcte funcionament.
El CSI podrà fer ampliacions en els equips amb components de l’adjudicatari o d’altres
proveïdors sense perdre el dret a rebre aquest servei de garantia, i entenent, que aquestes
ampliacions i les reparacions de les mateixes no estaran incloses en aquest servei de garantia

5. MAQUETACIÓ
L’adjudicatari haurà d’entregar un equip PC2019W10 al CSI, que instal·larà el sistema operatiu
amb els drivers de les url de descàrrega proporcionats per l’adjudicatari de cada lot.
L’adjudicatari haurà d’haver detallat la url en qüestió de tots els drivers requerits per al bon
funcionament de cada equip.
A més el CSI instal·larà el software corporatiu. L’equip configurat i personalitzat per a CSI
s’anomenarà maqueta màster. L’adjudicatari, haurà de realitzar el desplegament de la maqueta
màster en aquells equips en els que s’indiqui que cal realitzar maquetació. Opcionalment, el
CSI podrà decidir no desplegar imatge en alguns centres en els que ja es disposi de tecnologia
de desplegament de imatges per xarxa.
Es crearan un màxim de 3 maquetes mestra, per cada element del lot, amb el software que el
CSI utilitza habitualment, amb l’actualització al sistema de desplegament d’imatges del CSI.
Configuració mitjançant carpetes de xarxa, instal·lació d’utilitats bàsiques, impressores, etc.

6. SUBMINISTRAMENT
A mida que el CSI vagi requerint dels equips referits en aquesta licitació, anirà creant
comandes que enviarà a l’adjudicatari per l’entrega d’aquest material.
Els horaris de recepció del material són de 9h – 14h, de dilluns a divendres. No s’acceptaran
lliuraments fora d’aquest horari.
El cost del transport del material fins al seu punt de destí en el CSI va a càrrec de l’adjudicatari.
Els equips han d’estar convenientment embalats per tal de que aquests arribin en les millors
condicions. Qualsevol desperfecte, ocasionat durant el seu trasllat, anirà a càrrec del licitador.
Els embalatges i cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert
El temps d’entrega de la primera comanda no ha de ser superior a un mes, incloent la maqueta
de l’equip, si és necessària.
Per l’entrega dels equips en comandes posteriors, el temps de recepció, amb la maqueta si
s’escau, no ha de ser superior als 15 dies laborables.
En cas de que el fabricant deixi de fabricar els models adjudicats, l’adjudicatari ha de
proporcionar els equips més similars possibles, dins la mateixa marca, amb prestacions iguals
o superiors el model adjudicat, i pel mateix preu de l’actual expedient. Si és necessari, s’haurà
de fer una nova maqueta donant suport, si s’escau, per adaptar el nou equip a les necessitats
del CSI.
L’adjudicatari haurà d’avisar d’aquest canvi amb dos mesos d’antelació al CSI i realitzar
aquesta modificació amb la prèvia aprovació del CSI. Si les condicions no es compleixen, el
CSI pot optar per rescindir el contracte.
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El CSI es reserva el dret de realitzar una inspecció tècnica i física abans d’acceptar la recepció.
Serà motiu de resolució del contracte el resultat negatiu de la inspecció.

7. DOCUMENTACIÓ DE LLIURAMENT
La documentació, haurà de presentar-se en format electrònic emprant com a format de la
documentació l’estàndard PDF i el format Microsoft Office 2010.

7.1 Documentació de l’entrega del material
Amb cada entrega, la documentació dels diferents equips proporcionats inclourà un llistat on
s’hi detalli:
Data d’entrega
Dades i CIF del licitador
Dades i CIF del CSI
Número de comanda del CSI
Marca
Model
MAC Address
Serial Number
Centre d’enviament
Aquesta informació s’ha d’enviar per correu electrònic al Cap de Suport del CSI, i ha de poder
disposar-ne d’ella com a màxim 7 dies després de la recepció del material entregat en cada
moment, per poder anar formalitzant les actes de recepció.

8. SUPORT CONFIGURACIÓ

8.2 Suport i configuració
Per tots els lots objecte d’aquest plec, és imprescindible i obligatori que el material, i software
associat, ofert pel licitador sigui completament compatible amb tots els aplicatius i la
infraestructura utilitzats en el CSI.
A més, l’adjudicatari haurà de donar suport en la configuració, segons requisits del CSI si és
necessari, per tal de que el comportament dels dispositius s’ajusti als aplicatius i la
infraestructura en els que s’empraran els diferents aparells, si s’escau.

9. QUALITAT I MEDIAMBIENT
El material de la present licitació ha de ser conforme, en el moment del lliurament, amb la
normativa vigent de la Unió Europea i de l’Estat pel que fa a aspectes de qualitat, ergonomia,
medi ambient, estalvi energètic, compatibilitat electromagnètica, reducció de la radiació emesa i
seguretat, així com a normatives de disseny, fabricació, embalatge i etiquetatge.
Han de respectar uns principis ambientals generals que poden incloure tant l’activitat del
fabricant, com els materials emprats, i que s’hauran de respectar durant tota la vigència de la
licitació.
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