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1.- Introducció i objecte del contracte

1.1.- Introducció
En organitzacions com els Ajuntaments, amb un conjunt de seus disperses pel territori
municipal, amb un conjunt de treballadors amb requeriments de mobilitat i amb serveis
d’atenció a la ciutadania, el servei d’impressió i multifunció és una eina clau per al seu
funcionament.
Així mateix, seguint la política de mantenir un procés constant de potenciació i
modernització dels seus sistemes informàtics, i amb l‘objectiu de permetre la
racionalització i optimització de l’operació, l’Ajuntament de Cunit requereix del
subministrament dels dispositius d’impressió i multifunció (copia, escàner i fax) i de
l’entorn gràfic (plòters) així com dels serveis de gestió associats per a les seus
corporatives i els usuaris descrits a l’ANNEX 1.
1.2.- Objecte
Aquest Plec de clàusules té per objecte establir les condicions tècniques que regiran el
contracte de subministrament de la contractació del rènting, sense opció a compra,
dels dispositius d’impressió i multifunció (fotocòpies, escàner i fax) així com dels
serveis de gestió associats pels edificis que s’indiquen de manera detallada a l’ANNEX
1 del present plec on es concentren les grans àrees i departaments municipals de
l’Ajuntament, seguint el procés iniciat d’optimització i racionalització dels sistemes
informàtics.
Els objectius principals són:
1.- Optimitzar i homogeneïtzar l’ús dels serveis d’impressió i multifunció.
2.- Reduir i controlar el cost i pressupost de la impressió i còpia.
3.- Ser respectuosos amb les normatives mediambientals (tecnologia verda).
Els serveis associats que cal contemplar són els de provisió, instal·lació, configuració i
manteniment dels dispositius d’impressió i multifunció incloent els accessoris,
consumibles (s’inclou els tòners residuals) i recanvis.
2.- Abast i serveis associats
Els elements mínims que composen la prestació d’aquest contracte són:
-

Subministrament d’equips d’impressió i multifunció, inclosos a l’ANNEX 1 del
present Plec.
Implantació en les corresponents ubicacions, d’acord amb el que es preveu a
l’ANNEX 1 del present Plec.
Formació als tècnics informàtics i/o usuaris/àries de l’Ajuntament.
Assistència telefònica.
Gestió dels consumibles (reposició i reciclatge) i tòners residuals.
Manteniment preventiu i correctiu del maquinària.
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-

Software de monitoratge i gestió dels equips, control gestió de còpies, en
possibilitat d’incloure regles de control i limitacions.
Generació d’informes.
Informes per usuari/ària, centre de cost, per equip i comparativa respecte altres
usuaris/àries del departament.
Garantia dels equips durant la vigència del contracte.

El parc d’impressores que composa la totalitat del subministrament dels dispositius
haurà de ser de nova adquisició que incorpori les últimes tecnologies d’imatge i
impressió.
El nombre total anual de còpies del contracte (impressions i fotocòpies) es preveu de:
•

En blanc i negre: 4.000.000 còpies/impressions

•

En color: 200.000 còpies/impressions

L’Ajuntament de Cunit no queda obligat a fer aquest consum de còpies, només és a
efectes de dimensionar el servei. Es realitzaran el consum de còpies segons
necessitats.
No computa els escanejos.
Serà imprescindible que 2 unitats del model 4 disposin cadascuna d’un terminal
connectat a la multifunció per tal de bloquejar i desbloquejar els dispositius per
targetes prèviament recarregades amb saldo, i que les pugui carregar el personal de
l’Ajuntament. Es lliurarà a l’inici del contracte 300 unitats de targetes per al personal de
les unitats del model 4.
S’avançarà, a l’inici del contracte, un 50% de consumibles d’estoc de tots els
dispositius, per tal de distribuir a tots els equips d’impressió i reduir el temps d’espera,
quan manquen consumibles. Aquests consumibles estan inclosos en el servei de
rènting durant la vigència del contracte.
3.- Descripció funcional dels equips
Hi ha diferents tipus de dispositius previstos amb diferents prestacions per a cada tipus
de dispositius. Aquestes prestacions han estat definides a partir del tipus d’usuari que
les utilitzarà, el tipus de treballs i volums previstos així com les dimensions de la
ubicació on estarà ubicat el dispositiu.
Model 1.- Impressora làser A4 color, impressora departamental compartida de 2 a 5
persones
•
•
•
•
•
•
•

Impressora en Blanc/negre i color.
Velocitat mínima de còpia de 31 pàgines per minut en format A4.
Qualitat d’impressió: 600x600 ppp
Memòria: 1 Gb
1 safata de paper de 550 fulles
Temps primera pàgina B/N inferior a 6,5 segons.
Impressió de fitxers pdf a través de dispositius USB

Model 2.- Impressora làser monocrom A4, impressora departamental compartida de
2 a 5 persones
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•
•
•
•
•
•
•

Impressora en Blanc/negre.
Velocitat mínima de còpia de 41 pàgines per minut en format A4.
Qualitat d’impressió: 1200x1200 ppp
Memòria: 1 Gb
1 safata de paper de 550 fulles
Temps primera pàgina B/N inferior a 6,5 segons.
Impressió de fitxers pdf a través de dispositius USB

Model 3.- Impressora/Fotocopiadora (multifunció) làser monocrom multifunció
departamental
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velocitat mínima de còpia de 41 pàgines per minut en format A4, amb
possibilitat impressió A3
2 safates de paper de 550 fulles
Segona safata de sortida (equips fax).
Entrada manual.
Resolució de lectura de 600 x 600
3Gb memòria
Memòria de disc 320 Gb.
Resolució d’impressora de 1200 x 1200
Escàner color amb destinacions a e-mail, FTP, SMB, client.
Fax aplicable a la xarxa telefònica commutada i centraleta automàtica privada
Peu, moble suport.
Temps primera pàgina en B/N inferior a 5 segons.
Wifi
Detecció automàtica de doble alimentació i eliminació de pàgina en blanc a la
doble cara
Sensor de presència
Generar pdfs amb ocr
Arrancada segura per a evitar que software no autoritzats puguin instal·lar-se
als dispositius
Integració Syslog-SIEM per monitoritzar en temps real les possibles amenaces
de seguretat
Filtrat d’adreces IP i MAC
Connexió USB 2.0 i 3.0
Escàner a doble cara a una passada amb velocitat mínima de 240 ipm (imatges
per minut)
Seguretat antivirus: l’equip haurà de portar incorporat un sistema que el
protegeixi de software maliciós durant l’ús del mateix
Llenguatge d’impressió: PCL6

Model 4.- Impressora/Fotocopiadora (multifunció) làser color/blanc/negre A4/A3,
multifunció per un conjunt de departaments
•
•
•
•
•
•

Velocitat mínima de còpia de 31 pàgines per minut en format A4
2 safates de paper de 550 fulles
Segona safata de sortida (equips fax).
3Gb memòria
Memòria de disc 320 Gb.
Resolució d’impressora de 1200 x 1200
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Escàner color amb destinacions a e-mail, FTP, SMB, client.
Fax, aplicable a la xarxa telefònica commutada i centraleta automàtica privada
Peu, moble suport.
Temps primera pàgina en B/N inferior a 5 segons.
Wifi
Detecció automàtica de doble alimentació i eliminació de pàgina en blanc a la
doble cara
Sensor de presència
Generar pdfs amb ocr
Possibilitat de poder imprimir en blanc i negre si s’ha esgotat els consumibles
de color
Arrancada segura per a evitar que software no autoritzats puguin instal·lar-se
als dispositius
Integració Syslog-SIEM per monitoritzar en temps real les possibles amenaces
de seguretat
Filtrat d’adreces IP i MAC
Connexió USB 2.0 i 3.0
Serà imprescindible, que 2 unitats d’aquest model disposin de terminals
connectats a la multifunció per tal de bloquejar i desbloquejar els dispositius per
targetes prèviament recarregades amb saldo, i que les pugui carregar el
personal de l’Ajuntament.
Escàner a doble cara a una passada amb velocitat mínima de 240 ipm (imatges
per minut)
Llenguatge d’impressió: PCL6, adobe postscript 3 original
Seguretat antivirus: l’equip haurà de portar incorporat un sistema que el
protegeixi de software maliciós durant l’ús del mateix

Model 5.- Equip multifunció de gran format en color A0
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensió de paper màxima: A0 (36”)
Resolució d’impressió: 2400 x 1200 ppp
Disc dur: 500 GB HDD
Memòria: 128 GB RAM
Tecnologia d’impressió: Injecció de tinta per capçal tèrmic
Tipus de tinta: Tinta pigmentada.
Resolució d’escaneig: 1.200 ppp
Amplada d’escaneig: 36”

Funcionalitats generals per a tots els dispositius
Altres funcionalitats més generals que han de complir els dispositius d’impressió i/o
multifunció són:
•
•

Tots els equips d’impressió i multifunció hauran d’imprimir en qualitat làser,
amb un mínim de resolució de 600x600 ppp
Tots els equips d’impressió i multifunció hauran de poder imprimir a doble cara
de forma automàtica
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•
•
•
•
•
•
•
•

Tots els equips multifunció hauran de tenir un alimentador de fulls automàtics
que permeti fer còpies i escanejos a doble cara de manera automàtica
Tots els equips multifunció hauran de poder digitalitzar a color i enviar els
documents digitalitzats a través del sistema de carpeta de xarxa
Les pantalles de control dels equips multifunció hauran de ser tàctils, intuïtives i
similars entre els diferents models
Les pantalles de control dels equips multifunció hauran de poder ser
programables
Tots els equips d’impressió i multifunció hauran d’estar connectats a la xarxa
ethernet 10/100/1000. Pel seu correcte funcionament, cada dispositiu
d’impressió o multifunció tindrà assignat una adreça IP
Tots els equips d’ús compartit hauran d’incloure disc dur intern que permeti
emmagatzemar els treballs i funcions de confidencialitat (impressions privades)
Tots els equips multifunció hauran de garantir escalabilitat futura de cara noves
necessitats
Tots els equips estaran controlats, pel software d’impressió, en la possibilitat
d’incorporar regles de consum i impressió per usuari.

4.- Descripció funcional dels serveis associats
Mitjançant aquest contracte l’Ajuntament podrà realitzar les tasques d’impressió, còpia,
escàner i fax. Els objectius principals que cal aconseguir són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimitzar i racionalitzar el parc de dispositius d’impressió i multifunció reduint i
centralitzant els dispositius on sigui possible
Reduir la complexitat i homogeneïtzar el parc
Impressió des de dispositius mòbils, tablet, smarthphone IOS, Android
Escalabilitat en un futur per poder obtenir noves funcionalitats (autentificació,
confidencialitat, mobilitat, control d’ús...)
Controlar i monitoritzar el parc de dispositius
Disposar de les eines de gestió necessàries per obtenir la informació del servei
en general
Sincronització contra el D.A. primari amb possibilitat de secundari
Possibilitat d’instal·lació accounting en servidor LINUX
Poder establir polítiques d’impressió
Assegurar la qualitat del servei

Addicionalment al subministrament dels dispositius d’impressió i multifunció hi ha una
sèrie de serveis associats a incloure com a part dels treballs a realitzar i que s’indiquen
a continuació.
4.1.- Serveis associats al desplegament
Aquesta fase descriu la instal·lació dels dispositius d’impressió/còpia i posada en
servei. L’adjudicatari programarà la instal·lació, segons el calendari acordat amb
l’ajuntament. El detall del servei a realitzar és el següent:
Instal·lació dels dispositius
•

L’adjudicatari presentarà un pla d’execució de les instal·lacions, configuracions
i formació previstes en la data marcada per l’ajuntament. Podrà variar segons
les necessitats de l’ajuntament
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Subministrament, instal·lació i configuració del parc d’equips d’impressió i
multifunció
Instal·lació física de l’equip a la ubicació acordada, segons indicacions de
l’ajuntament deixant-lo en perfecte funcionament, i dels “drivers” d’impressió en
els usuaris.
Execució dels processos d’instal·lació
Execució dels ajustaments mecànics i elèctrics segons sigui necessari
Execució de qualsevol reparació necessària per tal de què els equips siguin
operatius
Instal·lació d’accessoris
Verificació del voltatge de la línia primària
Connexió dels aparells a la xarxa elèctrica i a la xarxa informàtica
Configuració en xarxa en base a l’adreça IP
Verificació de la funcionalitat del dispositiu, executant el test estàndard
d’impressió

Formació
Es duran a terme les sessions de formació necessàries per aconseguir la deguda
familiarització dels equips tècnics i/o usuaris amb les funcionalitats bàsiques de
funcionament del dispositiu i les tasques diàries de manteniment (càrrega del
consumible), la setmana següent a la instal·lació de les multifuncions i impressores.
L’adjudicatari posarà a disposició de l’ajuntament durant el primer mes, i a temps
parcial, d’un servei de suport extern per a solucionar les incidències de configuració i/o
dubtes en l’ús dels nous dispositius.
4.2.- Serveis associats a la prestació del servei
L’adjudicatari assumirà durant tota la vigència del contracte l’obligació de mantenir en
perfecte estat de funcionament tots els dispositius dels equips subministrats. Els
serveis inclosos referents a la prestació del servei durant la vigència del contracte
seran:
A. Assistència
•
•

Assistència telefònica: per resoldre problemes tècnics, d’ús, administratius i
demanar consumibles
Monitorització remota: s’instal·larà en un servidor o dispositiu el programari per
accedir als comptadors de pàgines, nivell dels consumibles i estat de totes les
impressores/copiadores que permetrà a l’adjudicatari tenir monitorització
remota de les impressores/copiadores, utilitzant protocol HTTP, que servirà per
a gestionar de manera proactiva les avaries i canvis de consumibles i kits de
manteniment

B. Manteniment
• Manteniment correctiu: servei d’assistència in-situ per avaries hardware. S’ha
de tenir en compte l’apartat dels temps de resposta i resolució
• Manteniment preventiu: de manera proactiva es realitzarà el recanvi de totes
aquelles peces que els dispositius requereixen per garantir el correcte
funcionament
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•
•

•

•

•

Garanties de funcionament: l’adjudicatari haurà de garantir que la disponibilitat
de peces de recanvi haurà de ser efectiva al menys durant 3 anys després de
la finalització del servei.
Consumibles:
o Subministrament de consumibles in-situ. El temps màxim de substitució
és de 48 hores
o Canvi dels consumibles defectuosos, prèvia comunicació del personal
de l’Ajuntament. El temps màxim de lliurament és de 48 hores
o Reciclatge de consumibles d’impressió buits
L’empresa adjudicatària es compromet a mantenir els equips instal·lats amb
condicions òptimes de funcionament. Per a què això sigui possible, es
canviaran totes les peces que siguin necessàries, sense cap limitació, perquè
tinguin un funcionament correcte i una bona qualitat d’impressió
El desgast de les peces per l’ús de les màquines no serà suficient perquè
l’empresa deixi de canviar-les sense cap cost. Tampoc podrà eludir el canvi de
les peces quant el seu deteriorament s’hagi produït amb anterioritat al temps
previstos dins dels seus ràtios.
La mà d’obra dels operaris i els desplaçaments (tant per les reparacions, com
pel subministrament de consumibles) no implicarà cap càrrec a l’ajuntament i
les despeses aniran a compte de l’empresa adjudicatària

4.3.- Compliment de mesures ambientals
L’adjudicatari haurà de presentar en detall:
•
•
•

Els mecanismes de gestió i compliment de les normatives ambientals que
implementin en l’operació del servei, en especial els mecanismes pel
reciclatge de consumibles d’impressió
Les característiques tècniques dels equips i consumibles subministrats per
l’adjudicatari en relació amb els mecanismes utilitzats per a la seva
producció i l’impacte mediambiental dels mateixos
L’aparell ha de ser compatibles amb la utilització de paper reciclat

5.- Descripció de funcionalitats específiques
S’indiquen les funcionalitats específiques que com a part del servei s’hauran d’oferir:
•

•
•

Seguretat en la funcionalitat de còpia, escaneig o enviament de fax (només
pels equips multifuncionals):
o PIN d’accés per usuari: codi numèric PIN per usuari pel control d’accés
a fer còpies i escanejar documents o enviament de faxos
o El programa de gestió de PINs identificadors serà únic i es podrà
distribuir als equips de copiat mitjançant un software d’administració
centralitzat a través de la xarxa. La llista de PINs amb noms d’usuari
associats i e-mails romandrà localment a cada màquina
o O utilització del directori actiu de Windows, permetent la impressió
privada que afavoreix la confidencialitat i l’estalvi de paper
Seguretat en la funcionalitat d’impressió (tant pels equips multifuncionals com
amb les impressores), amb la funcionalitat d’impressió privada
Permetre per a cada usuari la selecció de l’equip d’impressió dels diferents
treballs a imprimir
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•

•
•
•

L’empresa adjudicatària s’ocuparà de l’actualització dels divers, ajustant-se al
software corporatiu de l’ajuntament en cada moment, certificant, la seva
idoneïtat amb l’entorn operatiu. També, proveirà a l’ajuntament d’un software
de gestió dels equips instal·lats, que permetrà a l’administrador de la xarxa un
control centralitzat del número de còpies
Permetre establir un límit d’impressions i restricció de funcions per usuari, o
grups d’usuaris (departaments)
Control de número de còpies, resum d’impressió per departaments i per
usuaris.
Impressió entorn Windows. Garantir que des dels servidors d’impressió
Windows 2000, 2003 o superior es podran definir i configurar els diferents
dispositius d’impressió

6.- Gestió del contracte
L’adjudicatari ha de subministrar el programari necessari per garantir la monitorització i
gestió remota dels dispositius i serveis:
•

•

•

Control i gestió dels dispositius i serveis
o Gestió d’alertes (tòner baix, paper encallat...)
o Administració del parc (que permeti la instal·lació i configuració)
o Gestió d’inventari
Generació d’informes (comptadors)
o Generació d’informes consolidats de l’ús de còpies, impressions i
enviament i recepció de fax, etc
o Els informes podran ser programats per ser generats i enviats (email)
automàticament sense requerir d’intervenció d’un operari
Control d’ús (“Accounting”). En un futur la solució ha de poder ampliar-se amb
un programari que permeti realitzar informes d’ús per usuari o grups d’usuaris
dels serveis d’impressió i còpia

7.- Organització i seguiment
El seguiment i control del desenvolupament del contracte requerirà la coordinació entre
la regidoria tic de l’Ajuntament i l’adjudicatari. Per aquest motiu l’adjuntament
designarà un responsable del serveu d’impressió. Per altra banda, l’adjudicatari haurà
d’assignar un gestor del contracte que serà l’interlocutor únic amb el responsable
designat per l’ajuntament
L’adjudicatari haurà d’entregar mensualment els informes de control i seguiment
relatius a la prestació de serveis d’impressió i multifunció. En aquests informes
s’incorporarà la informació corresponent a la facturació del contracte (consum previst
versus consum real en pàgines impreses)
8.- Calendari d’instal·lació de les màquines objecte de contracte
L’Ajuntament de Cunit, mitjançant el responsable del contracte, i un cop formalitzat el
contracte, comunicarà a l’adjudicatari el calendari i la planificació de lliurament i
instal·lació dels dispositius d’impressió i multifunció. En tot cas, hauran de ser lliurats i
instal·lats en el termini màxim d’un mes comptadors des de l’endemà de la
formalització del contracte.
L’esmentada comunicació es durà a terme en el termini màxim de cinc dies hàbils
comptadors a partir del dia següent a la formalització del contracte, sent la forma de
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comunicació mitjançant el corresponent correu electrònic a l’adreça indicada per
l’adjudicatari en el termini de deu dies establerts a l’art. 150.2 de la Llei 9/2017,
de contractes del sector públic (LCSP).
9.-Temps de resposta i resolució d’incidències
Els temps mínims de resposta i resolució d’incidències hauran de ser:
Categoria

Temps màxim resposta

Temps màxim resolució

Greu

3 hores

24 hores

Lleu

4 hores

72 hores

S’entén que el temps de resposta és el temps que transcorre entre l’avís d’una
incidència per part de l’Ajuntament, o la detecció d’aquesta per part de l’adjudicatària i
l’inici de la seva resolució (inici de l’assistència) per part de l’empresa adjudicatària.
S’entén que el temps de resolució és el temps que transcorre entre l’avís d’una
incidència per part de l’Ajuntament, o la detecció d’aquesta per part de l’empresa
adjudicatària i la resolució d’aquesta incidència (finalització de l’assistència) per part de
l’empresa adjudicatària.
Nivell d’avaria:
Greu: es considera greu quan el dispositiu que està parat es troba a les oficines
municipals d’atenció al ciutadà o policia
Lleu: la resta de dispositius que est troben als diferents equipaments municipals.

El present Plec s'incorpora a l'expedient de contractació perquè sigui degudament
informat a l'efecte del qual disposa l'article 116 de la LCSP.

Cunit, a data de signatura electrònica
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ANNEX I
EDIFICI CENTRAL AJUNTAMENT
Planta baixa
OAC

Model 1
1

Presidència
Recursos
Humans
Despatx
regidor
Despatx
alcaldia

Model 2

Model 3
Model 4
2 (1 connexió
amb fax)
1
1

1
1

Planta 1era
Model 1
Secretaria
IntervencióTresoreria
Tributària
Despatx
regidor
Participació i
mediació

Model 2
1

Model 3

Model 4
1

1
1
1

EDIFICI ESPAI JOVE
Vestíbul
Despatx

Model 1
1

Model 2

Model 3

Model 4
1

Model 3

Model 4
1

1

EDIFICI CASAL DE LA GENT GRAN
Vestíbul
Despatx
Regidora

Model 1
1

Model 2
1
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EDIFICI POLICIA LOCAL
Model 1

Model 2

Model 3

OAC
Recepció
Vestíbul
planta
Despatx
regidor

Model 4
1 (1 kit de
fax)

1
1

1º
1

EDIFICI SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT
Model 1
Vestíbul
Despatx
regidor
Despatx
regidor
Obres,
urbanisme i
activitats
Serveis
Tècnics
Despatx TIC 1

Model 2

Model 3

Model 4
1

Model 5

1
1
1

1

EDIFICI REGISTRE CIVIL JUTJAT DE PAU
Model 1

Model 2

Model 3
Model 4
2
(amb
connexió
servei fax)

Model 2

Model 3

Vestíbul

EDIFICI COMPLEX CULTURAL
Model 1
Biblioteca
1
Escola
de 1
formació

Model 4
2
1
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EDIFICI OFICINA DE TURISME
Model 1

Model 2

Oficina
Despatx
Regidor

Model 3

Model 4
1

Model 2

Model 3

Model 4
1

Model 2

Model 3
1

Model 4

Model 3

Model 4

1

EDIFICI LLAR D’INFANTS
Model 1
Vestíbul
EDIFICI SERVEIS SOCIALS
Model 1
Vestíbul
EDIFICI RELACIONS CIUTADANES
Model 1
EA
CAL Cego
Els Jardins
Els Rosers

Model 2
1

1
1
1

EDIFICI RADIO CUNIT
Model 1

Model 2

Model 3

Model 4
1

Model 2

Model 3
1

Model 4

Vestíbul
ARXIU MUNICIPAL
Model 1
Arxiu
TOTALS
Total

Model 1
7

Model 2
16

Model 3
7

Model 4
14

Model 5
1

14

