Consulta preliminar al mercat formulada pel Consorci Sanitari del
Maresme respecte a la contractació del Servei de Gestió Integral del
Sistema d’Impressió en modalitat servei (SEGISI)

Sistema d’Impressió
Actualment el CSdM disposa d’una part de les impressores amb contracte preu per còpia i una
altra part són equips propis sense cap tipus de contracte de manteniment. L’experiència
d’aquest darrers anys en el pagament de preu per còpia ha estat avaluada com a positiva per
compres i informàtica en quan a servei i ha suposat un estalvi de costos versus els consumibles.
L’objecte d’aquesta consulta preliminar al mercat fa referència a la contractació dels Serveis de
Gestió Integral del Sistema d’ Impressió (SEGISI), que el CSdM té previst realitzar per 4 anys
ampliable opcionalment en un any addicional; és una licitació pel conjunt de dispositius
d’impressió actuals i futurs, en quan ampliació dels llocs de treball.

Objectiu de la consulta
L’objectiu de la consulta és:
-

-

Tenir una referència en quan al preu de la quota fix de la impressora així com el preu
pàgina d’impressió, veure Annex I Característiques del model d’impressió i Annex II Resum inventari i volumetria.
Per aquest motiu, es demana a les empreses que complimentin la taula següent:
Tipus de Model (1) Preu Quota Fix
Preu per Pàgina
Proposta
Impressora
A3MFColorGV
A3MFGranVolum
A4
A4Color
A4MF
(1) Els requeriments tècnics indicats a l’Annex I són orientatius, es tindran en compte
les alternatives que proposin les empreses, sempre que es justifiqui la seva
conveniència.
Rebre propostes de com gestionar l’actual parc en contracte vigent, veure Annex II Resum inventari pendent amortització.
o Recompraria el Parc actual? Si/No
o Quin seria l’impacte en Preu Quota Fix? Si/No. Quantitat?
o Tindria impacte en el Preu per pàgina? Si/No. Quantitat?
o Breu explicació.

Forma de donar resposta a la consulta
Les empreses interessades hauran d’enviar al correu electrònic concurs-impressores@csdm.cat
la resposta a la consulta en el termini màxim de 5 dies laborables a comptar des de la data de
publicació a la plataforma de contractació pública. Es prega que en la resposta s’indiqui un
telèfon i correu electrònic de contacte, per possibles aclariments.

Regulació de la consulta preliminar al mercat
La present consulta preliminar al mercat es realitza a l’empara del previst a l’article 115 de la
Llei de Contractes del Sector Públic. En conseqüència, la consulta es regeix pel que s’estableix
en aquest article i, específicament, per la regulació següent:
El fet d’haver participat a les consultes no genera cap dret a favor de les empreses respecte
l’adjudicació del contracte.
Així mateix, la participació a les consultes no impedeix la participació en el procediment de
contractació que en el seu cas es tramiti.
Les empreses, quan donin resposta a la consulta, poden indicar quins aspectes de la seva
resposta són confidencials. El CSdM es compromet a respectar aquesta confidencialitat.
El CSdM podrà demanar aclariments a les empreses respecte de la informació rebuda com a
resposta a la present consulta.
A partir de les consultes realitzades, el CSdM configurarà els plecs que regeixen la licitació i
establirà les característiques tècniques d’obligat compliment. El CSdM no està obligat a
incorporar en els plecs les propostes que les empreses els facin arribar, sinó que únicament té
el deure d’analitzar totes les respostes i, també, en el cas que en els plecs no es tinguin en
compte els resultats de les consultes realitzades deixar constància dels motius.
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ANNEX I: Requeriments tècnics de les impressores i Multifunció
1. MODEL IMPRESSORA ÚS INDIVIDUAL (A4)
Impressora per ubicar en un despatx. Per ús individual o de poques persones.
























Impressora monocrom de fulls A4
Tecnologia d’impressió Injecció Tinta / Làser / Led.
Velocitat d’impressió mínima 20 ppm.
7 segons com a màxim per la impressió de la primera pàgina
Impressió doble cara automàtic
Safata en forma de calaix i safata multi ús amb sensor de fulls
Possibilitat d’incorporar un segona safata
Connexió USB, Ethernet i Wi-Fi integrat.
Llenguatges d’impressió: PostScript3 (Emulació), PCL5e, PCL5c, PCL6.
Pantalla per a una configuració ràpida i visualització d’events
Les mides de la impressora no pot superar els 47 Cm d’amplada 43 Cm de fondària i els
35 Cm d’alçada.
Resolució de com a mínim 1.200 x 1.200 ppp
Sistema ecològic d’estalvi d’energia.
Driver universal del fabricant
Compatibilitat Windows/Linux/Mac
Consum d’energia màxim TEC 2 kWh per setmana.
Configuració a distància via web de totes les funcionalitats de la impressora:
comportament de les safates, configuració de la xarxa, obviar plana en blanc, impressió
a doble cara,...
Visualització via web dels errors: encallaments, falta de consumible,...
Limitació per contrasenya l’accés tant per URL com des del display (l’usuari no ha de
poder modificar paràmetres de xarxa o d’altres que puguin ser susceptibles
d’incomunicar la impressora)
Capacitat del tòner de com a mínim 10.000 pàgines
Impressora capacitada per imprimir codis de barres.

NOTA IMPORTANT: En moltes ubicacions del CSdM per necessitat del laboratori,
s’imprimeixen uns fulls amb etiquetes. Els models han de suportar la impressió d’aquest
full i cal que siguin compatibles amb l’addició d’una segona safata per aquest tipus de full.
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2. MODEL IMPRESSORA ALT RENDIMENT (A4GranVolum)
Aquestes impressores han de cobrir les necessitats departamentals. En cas de problemes
amb el dispositiu en serveis com el d’urgències s’haurà de donar una solució de manera
ràpida i amb prioritat crítica fins i tot en dies festius i caps de setmana.
El model al ser departamental on la gestió i manteniment diari es durà a càrrec de vàries
persones s’ha de prioritzar la facilitat en el canvi de consumibles i facilitat d’ús i solució de
problemes.
























Impressora monocrom de fulls A4
Tecnologia d’impressió Injecció Tinta / Làser / Led.
Velocitat d’impressió mínima 40 ppm
7 segons com a màxim per la impressió de la primera pàgina
Impressió doble cara automàtic
Safata en forma de calaix i safata multi ús amb sensor de fulls
Possibilitat d’incorporar un segona safata
Connexió USB, Ethernet i Wi-Fi integrat
Llenguatges d’impressió: PostScript3 (Emulació), PCL5e, PCL5c, PCL6.
Pantalla per a una configuració ràpida i visualització d’events
Les mides de la impressora no pot superar els 47 Cm d’amplada 50 Cm de fondària i els
42 Cm d’alçada (25 cm més d’alçada en el cas de doble safata)
Resolució de com a mínim 1.200 x 1.200 ppp
Sistema ecològic d’estalvi d’energia.
Driver universal del fabricant
Compatibilitat Windows/Linux/Mac
Consum d’energia màxim TEC 2 kWh per setmana.
Configuració a distància via web de totes les funcionalitats de la impressora:
comportament de les safates, configuració de la xarxa, obviar plana en blanc, impressió
a doble cara,...
Visualització via web dels errors: encallaments, falta de consumible,...
Limitació per contrasenya l’accés tant per URL com des del display (l’usuari no ha de
poder modificar paràmetres de xarxa o d’altres que puguin ser susceptibles
d’incomunicar la impressora)
Capacitat del tòner de com a mínim 18.000 pàgines
Impressora capacitada per imprimir codis de barres.

NOTA IMPORTANT: En moltes ubicacions del CSdM per necessitat del laboratori,
s’imprimeixen uns fulls amb etiquetes. Els models han de suportar la impressió d’aquest
full i cal que siguin compatibles amb l’addició d’una segona safata per aquest tipus de full.
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3. MODEL IMPRESSORA A COLOR (A4COLOR)

Impressora que s’usarà per imprimir gràfics o proves mèdiques a color amb imatges incrustades.





















Impressora a color de fulls A4
Tecnologia d’impressió Injecció Tinta / Làser / Led.
Velocitat d’impressió mínima 24 ppm.
10 segons com a màxim per la impressió de la primera pàgina
Impressió doble cara automàtic
Safata en forma de calaix i safata multi ús amb sensor de fulls
Possibilitat d’incorporar un segona safata
Connexió USB, Ethernet i Wi-Fi opcional.
Llenguatges d’impressió: PostScript3 (Emulació), PCL5e, PCL5c, PCL6.
Pantalla per a una configuració ràpida i visualització d’events
Les mides de la impressora no pot superar els 50 Cm d’amplada 55 Cm de fondària i els
40 Cm d’alçada.
Resolució de com a mínim 1.200 x 1.200 ppp
Sistema ecològic d’estalvi d’energia.
Driver universal del fabricant
Compatibilitat Windows/Linux/Mac
Consum d’energia màxim TEC 2,5 kWh per setmana.
Configuració a distància via web de totes les funcionalitats de la impressora:
comportament de les safates, configuració de la xarxa, obviar plana en blanc, impressió
a doble cara,...
Visualització via web dels errors: encallaments, falta de consumible,...
Limitació per contrasenya l’accés tant per URL com des del display (l’usuari no ha de
poder modificar paràmetres de xarxa o d’altres que puguin ser susceptibles
d’incomunicar la impressora)
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4. MODEL MULTIFUNCIÓ (A4MF)
Impressora ubicada en departaments petits on es necessari poder escanejar, fotocopiar i en
alguns casos enviament i recepció de FAX:

































Resolució del escàner 600ppp
Escanejat a color.
Alimentador ADF.
Escaneig a doble cara.
Enviament del document escanejat al correu en format PDF, STICK USB o CIFS.
Capacitat per a fotocopiar.
Funcionalitat de FAX (en X dispositius).
Connexió USB, Ethernet i Wi-Fi.
Consum d’energia màxim TEC 3 kWh per setmana.
Les mides de la impressora no pot superar els 48 cm d’amplada 50 cm de fondària i els
59 cm d’alçada. Per a mides superiors l’equip haurà de passar homologació del CSdM,
podent ser descartat pel seu volum.
Impressió monocrom de fulls A4
Tecnologia d’impressió Injecció Tinta / Làser / Led.
Velocitat d’impressió mínima 20 ppm.
9 segons com a màxim per la impressió de la primera pàgina.
Impressió doble cara automàtic
Safata en forma de calaix i safata multi ús amb sensor de fulls
Possibilitat d’incorporar un segona safata
Llenguatges d’impressió: PostScript3 (Emulació), PCL5e, PCL5c, PCL6.
Pantalla per a una configuració ràpida i visualització d’events
Resolució de com a mínim 1.200 x 1.200 ppp
Sistema ecològic d’estalvi d’energia.
Driver universal del fabricant
Compatibilitat Windows/Linux/Mac
Configuració a distància via web de totes les funcionalitats de la impressora:
comportament de les safates, configuració de la xarxa, obviar plana en blanc, impressió
a doble cara,...
Visualització via web dels errors: encallaments, falta de consumible,...
Limitació per contrasenya l’accés tant per URL com des del display (l’usuari no ha de
poder modificar paràmetres de xarxa o d’altres que puguin ser susceptibles
d’incomunicar la impressora)
Memòria RAM de com a mínim 1Gb
Disc dur de com a mínim 32Gb
Possibilitat de configuració d’impressió mitjançant tarja de proximitat (les mateixes que
tenen els usuaris actualment que disposen de xip NFC) i gestió d’usuaris amb follow me.
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NOTA IMPORTANT: En moltes ubicacions del CSdM per necessitat del laboratori,
s’imprimeixen uns fulls amb etiquetes. Els models han de suportar la impressió d’aquest
full i cal que siguin compatibles amb l’addició d’una segona safata per aquest tipus de full.
5. MODEL MULTIFUNCIÓ GRAN (A3MFGranVolum)
Impressora ubicada en departaments on es necessari poder imprimir en fulls A3 i A4 escanejar,
fotocopiar i en alguns casos enviament i recepció de FAX:































Impressora monocrom de fulls A4 i A3
Tecnologia d’impressió Injecció Tinta / Làser / Led.
Velocitat d’impressió mínima 45 ppm monocrom en A4.
6 segons com a màxim per la impressió de la primera pàgina
Impressió doble cara automàtic
Safata en forma de calaix
Possibilitat d’incorporar més safates
Connexió USB, Ethernet i possibilitat de Wi-Fi
Llenguatges d’impressió: PostScript3 (Emulació), PCL5e, PCL5c, PCL6.
Pantalla tàctil per a una configuració ràpida i visualització d’events
Resolució de com a mínim 1200 x 1.200 ppp
Resolució del escàner 600ppp
Escanejat a color i blanc i negre
Alimentador ADF
Escaneig a doble cara tant A4 com A3.
Enviament del document a USB o CIFS escanejat al correu en format PDF.
Capacitat per a fotocopiar.
Funcionalitat de FAX (segons necessitats: Gestió Econòmica)
Sistema ecològic d’estalvi d’energia.
Driver universal del fabricant
Compatibilitat Windows/Linux/Mac
Consum d’energia màxim TEC 3 kWh per setmana.
Configuració a distància via web de totes les funcionalitats de la impressora:
comportament de les safates, configuració de la xarxa, obviar plana en blanc, impressió
a doble cara,...
Visualització via web dels errors: encallaments, falta de consumible,...
Limitació per contrasenya l’accés tant per URL com des del display (l’usuari no ha de
poder modificar paràmetres de xarxa o d’altres que puguin ser susceptibles
d’incomunicar la impressora)
El dispositiu ha de venir amb moble.
Capacitat de càrrega de paper: 500 fulls per calaix
Possibilitat de configuració d’impressió mitjançant tarja de proximitat (les mateixes que
tenen els usuaris actualment que disposen de xip NFC) i gestió d’usuaris amb follow me.
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6. MODEL MULTIFUNCIO GRAN A COLOR (A3MFColorGV)
Impressora ubicada en departaments on es necessari poder imprimir en fulls A3 i A4 a color,
escanejar, fotocopiar i en alguns casos enviament i recepció de FAX:






























Impressora a color de fulls A4 i A3
Tecnologia d’impressió Injecció Tinta / Làser / Led.
Velocitat d’impressió mínima 45 ppm monocrom en A4
6 segons com a màxim per la impressió de la primera pàgina
Impressió doble cara automàtic
Safata en forma de calaix
Possibilitat d’incorporar més safates
Connexió USB, Ethernet i possibilitat de Wi-Fi
Llenguatges d’impressió: PostScript3 (Emulació), PCL5e, PCL5c, PCL6.
Pantalla tàctil per a una configuració ràpida i visualització d’events
Resolució de com a mínim 1200 x 1.200 ppp
Resolució del escàner 600ppp
Escanejat a color i blanc i negre
Alimentador ADF
Escaneig a doble cara tant A4 com A3 (es valora: en una única passada).
Enviament del document a USB o CIFS escanejat al correu en format PDF.
Capacitat per a fotocopiar.
Funcionalitat de FAX (segons necessitats: Direcció, Compres)
Sistema ecològic d’estalvi d’energia.
Driver universal del fabricant
Compatibilitat Windows/Linux/Mac
Consum d’energia màxim TEC 3 kWh per setmana.
Configuració a distància via web de totes les funcionalitats de la impressora:
comportament de les safates, configuració de la xarxa, obviar plana en blanc, impressió
a doble cara,...
Visualització via web dels errors: encallaments, falta de consumible,...
Possibilitat de configuració d’impressió mitjançant tarja de proximitat (les mateixes que
tenen els usuaris actualment que disposen de xip NFC) i gestió d’usuaris amb follow me.
Limitació per contrasenya l’accés tant per URL com des del display (l’usuari no ha de
poder modificar paràmetres de xarxa o d’altres que puguin ser susceptibles
d’incomunicar la impressora)
El dispositiu ha de venir amb moble.
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ANNEX II: Resum inventari impressores i volumetria estimada
(Darrera actualització 17/05/2019)
Tipus Impressora
A3MFColorGV
A3MFGranVolum
A4
A4Color
A4GranVolum
A4MF
Total

Núm.
5
16
246
4
48
25
344

Pàg/Mes
33.065
95.681
164.584
4.603
256.736
62.361
617.030

ANNEX III: Resum de costos d’amortització
Equipament que disposem actualment en contracte de pagament per pàgina o pendent
d’amortizació:

Tipus
Model
A3MFColorGVES8473
A4GranvolumES7131
A4GranvolumES7131
A4
ES4132
A4
ES4131
Total (sense IVA)
Total (amb IVA)

Total Mesos
30/9/2019
Número a 30/09/2019 Quota
Amortització
6
88
75
6.600,00 €
3
24
23
552,00 €
10
180
12,1
2.178,00 €
66
1.366
7,25
9.903,50 €
8
120
6,2
744,00 €
93
19.977,50 €
24.172,78 €
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