SERVEI / UNITAT:

ITOTS / CST

DATA: 03/07/2019

Subministrament d'equips informàtics i components relacionats amb el lloc de treball

ASSUMPTE:

SUBMINISTRAMENTS

TIPUS:

Descripció de l’obra, servei o subministrament (ha de coincidir amb el camp Dades Bàsiques introduïdes a SAP)
La present contractació té per objecte el subministrament d'equipament microinformàtic i altres relacionats amb el "Lloc de
Treball" per a un període d'1 any.
- Subministrament inicial d'equips i instal·lació ("Renove") amb l'objectiu de substituir els equips obsolets de la planta
ofimàtica de TMB:


145 CPU estàndards i 145 monitors estàndards



15 CPU edició gràfica i 15 monitors edició gràfica



40 ThinClients



20 Portàtils

- Subministrament d'equips per a nous llocs de treball o adequació dels actuals ("Degoteig") en dos parts:
A) Subministrament inicial:
o

20 CPU estàndards i 20 monitors estàndards

o

2 CPU edició gràfica i 20 monitors edició gràfica

o

10 Portàtils

B) Subministrament durant la resta de durada del contracte
o

37 CPU estàndards i 46 monitors estàndards

o

3 CPU edició gràfica i 38 monitors edició gràfica

o

15 Portàtils

En resum, l’equipament es el següent:
Subministrament
inicial i instal·lació

Subministrament
inicial
(sense instal·lació)

Resta d’equips
(sense instal·lació)

CPU estàndards

145

20

37

Monitor 24"

145

20

46

CPU edició gràfica

15

2

3

Monitor 24" EG

15

20

38

Portàtils

20

10

15

ThinClient

40

Descripció

Servei Renove

1

Descripció de la necessitat -Art. 28- (ha de coincidir amb el camp Justificació de la Compra introduïdes a SAP)
Aquesta contractació està orientada a:
-

La renovació d'equips per obsolescència.
Subministrament d'equips per a nous llocs de treball o adequació dels actuals. D'aquí en endavant, "degoteig d'equips".

S'inclouen les tasques d'emmagatzematge, la logística de transport de l'equipament i el seu lliurament segons criteri de TMB.
L’adjudicatari haurà d'assumir les tasques definides al plec i fer-ne el seguiment, resoldre les incidències que puguin sorgir i
realitzar les tasques d'administració necessàries per tal de garantir la continuïtat del servei i la consecució dels objectius de
qualitat.

Justificació Insuficiència de Medis (nomès per serveis) - Art. 116. 4.fNo aplica

Pressupost Base de Licitació -Art 100- (IVA Inclòs)
El Pressupost Base de Licitació es de 339.928,23 €.

Lots

SI

NO

(Justificar si no hi ha lots) -Art 99.3-

Es sol·licita un únic subministrament per tal d’abaratir preus a l’hora d’adjudicar tots els components que apareixen al plec
d’aquesta oferta.
La divisió en lots comporta una problemàtica d’assignació de responsabilitats en front incidències i peticions, que afectarà
negativament a la disponibilitat dels sistemes i a la correcta execució dels serveis.

Període d’Execució
Un (1) any.

Conclusió:

Es sol·licita el suministrament dels equips i la contractació del servei, per a un termini
d'execució d’un any, amb un valor estimat (VEC) de 337.118,90 € (valor sense IVA)
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