PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT PER
ALS NOUS ESPAIS PER A SERVEIS DE PROXIMITAT I PER A LA INNOVACIÓ
EMPRESARIAL AL CENTRE DE SERVEIS EMPRESARIALS DE CAN GAVARRA..
LOT 2: EQUIPAMENT INFORMÀTIC
Les característiques tècniques de l’equipament a subministrar són les següents:
Definició
L’objecte del lot 2 del concurs és la dotació d’equipament informàtic als nous espais per a
serveis de proximitat i per a la innovació empresarial del Centre de Serveis Empresarials de Can
Gavarra. L’equipmament informàtic previst dotarà de 15 ordinadors portàtils l’aula de formació
empresarial juntament amb una pantalla de televisió.
Característiques generals :
Les característiques mínimes que ha de tenir l’equipament informàtic a ofertar estan definides a
l’annex de característiques facilitat en el plec.
Característiques específiques :
1. 15 ORDINADORS PORTÀTILS
Subministre de 15 ordinadors portàtils Hp 350G1 o similar amb les següents característiques:
Processador

Core i5-5200U - 2.2GHz

RAM

4Gb

Disc

HDU 500GB

DVD

Supermulti

Pantalla

15.6" 1366x768 (HD)

Tarja Gràfica

Intel HD Graphics 5500

Sistema Operatiu

Windows 7

SOFTWARE:
Els 15 ordinadors portaran instal.lat I configurat el següent software:
Software

Micrososft Offce 2013 Standard Open

Software

Deep Freeze

SERVEIS:
També s’inclou els següents serveis:




Instal.lació i posta en marxa en el lloc de treball
Configuració dels equips en Xarxa (IP, carpetes de xarxa….)
Configuració de les impresores.

GARANTIA:
La garantia prevista al plec de 2 anys inclou el servei de Pick up & Return, és a dir, en cas
d’avaria s’inclou la reposició de l’ordinador per un de nou.
2. TELEVISIÓ DE 55’
Subministrament i instal.lació de TV LED de 55’ a l’aula de formació.
Inclou l’execució de la instal·lació elèctrica vista amb tub d’acer des de la caixa de derivació fins
a la part posterior de la TV on s’instal.larà un endoll de superfície per la TV (6ml).

ELEMENTS:


Una caixa de connexions de superfície situada a la part inferior de la TV (a 1m)
tipus LITE de VISION o de característiques similars. Inclou els mòduls per
connectar l’ordinador amb entrada de VGA, USB, so i endoll. Inclou el tub d’acer
des de la TV fins a la caixa.



Un conjunt de cables (5m) HDMI, VGA/SO i alimentació.



Suport de la televisió serà des del sostre, ancorat a biga de fusta laminada. Ha de
permetre inclinació 15 º cap avall i 45 º lateralment.



TV model LG 55LB5820 o de característiques similars:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Color: Negre
Pantalla: (inch): 55’
Resolució: Full HD
Tecnologia: LCD/LED
Connexions (Nº HDMI): 3
Connexions (Nº USB): 1
Connexions (Nº Euroconectors): 1
USB: Reproductor
So (Watis): 20
So (Nº de altaveus): 2
Tecnologia de so: Infinite 3D Surround / Dolby® Digital
Classe energètica: A

Embalatge, Transport i Muntatge, Distribució a cadascun dels espais i retirada de l’embalatge
El transport dels productes fins el seu punt de destinació anirà a càrrec de l'empresa
subministradora.
Qualsevol desperfecte en els productes, ocasionat durant el seu trasllat, anirà a càrrec del
proveïdors.
La distrubució fins a la seva ubicació definitiva serà a càrrec dels poveïdors.
La retitrada de tots els embalatges serà a càrrec dels proveïdors.
Polinyà, 15 de Setembre de 2015
Sandra ribas i Serra
Arquitecta Municipal

