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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT DE 63 EQUIPS
INFORMATICS PORTATILS PER DISTRIBUIR ENTRE LES DIFERENTS BIBLIOTEQUES
DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (Contracte derivat de l'acord marc
d'homologació de prove'idors d'equips de lloc de treball per a les entitats que integren
el grup de compra del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
EXPEDIENT 2018/86
El present plec té com a objecte descriure els equipaments, les condicions d'instal ·lació i les
altres prescripcions técniques oportunes.

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE
La Universitat de Barcelona és una de les entitats que integren el grup de compra de l'Acord
Marc d'homologació de prove"idors d'equips de lloc de treball CSUC (Exp. 15/33) que es va
formalitzar el 20 de juny de 2016.
En el context d'aquest acord la Universitat de Barcelona esta interessada en adquirir 63
ordinadors portatils destinats al CRAI.

SEGONA .- CARACTERiSTIQUES TECNIQUES I SERVEIS
Les configuracions basiques deis equips portatils homologats són:
Descripció.éfement
Fabricant
Model
Processador Base
RAM Base
HD Base

Bull Atos

lnforein

Semic

10 Grup

APO

DELL

LENOVO

HP

LENOVO

Toshiba

Latitude E5480

Model
ThinkPadl470

ProBook
640G2

ThinkPad
l470

Tecra
AS0-ClHC

15-7200U

13-7100U

15-6200U

15-7200U

15-6200U

4GB

4GB

8 GB

4GB SATA

4GB

500GB

500GB

256GB
SDD

500GB

500GB

Els requeriments sobre la configuració base homologada sol·licitats perla UB són:
Processador

I5-7200U, I5-6200U o similars

RAM

8GB

HOSSO
Pantalla

250 GB SDD
14"
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SOWindows

Llicéncia OEM Windows 1O Home o
superior amb downgrade a Windows 7
Professional 64

Garantia

4 anys

En relació als serveis homologats descrits en els plecs técnics de l'Acord Marc, la Universitat
de Barcelona sol-licita els serveis de:
Configuració
Altres requeriments no inclosos en la homologació:
Compatibilitat amb OpenGnSys 1.0.4 o superior
Els ordinadors seran lliurats amb mcéncia del sistema operatiu. Les altres llicéncies seran a
carrec de la Universitat.

TERCERA.-.- MOSTRA PER
REQUERIMENTS TECNICS

PREPARACIÓ

IMATGE

MESTRE

VALIDACIÓ

Per tal de preparar la imatge mestre, poder garantir la compatibilitat OpenGnSys i validar les
característiques técniques deis equips, !'empresa que hagi presentat la oferta més avantatjosa
per a la Universitat de Barcelona haura de presentar un equip en un termini no superior als 1O
dies habils a comptar des de l'endema de rebre el requeriment.
Aquest equipament es murara a les persones que es designin, i seran retornats juntament
amb la resta de material addicional, un cop acabi el murament.
L'empresa que hagi presentat la oferta més avantatjosa per a la Universitat de Barcelona
haura de garantir que l'equip presentat, sera idéntic als que es muraran a la UB en cas
d'adjudicació definitiva del contracte .

.

Si en el procés de preparació de la imatge mestre es detecta alguna incompatibilitat técnica
que no pugui ser subsnada pel fabricant o prove"idor, l'Administració, abans de procedir a fer
una nova convocatoria i sempre que sigui possible i amb la conformitat del nou adjudicatari,
podra efectuar una nova adjudicació al licitador o licitadors següents, segons l'ordre de
classificació de les seves ofertes.
L'adjudicatari procedira, sense cost addicional ni alteració deis terminis de lliurament, a
realitzar una copia de la imatge mestres en cada maquina de les imatges mestres que seran
proporcionades per l'Area de TIC de la UB un cop s'hagi formalitzat el contracte.
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QUARTA.- LLIURAMENT DELS EQUIPS

Els ordinadors seran lliurats amb !licencia del sistema operatiu i el programari facilitat pel
fabricant. Les altres !licencies seran a carrec de la Universitat.
Abans de l'inici del desplegament l'adjudicatari facilitara un fitxer EXCEL amb la relació de
MacAddress, S/N CPU i S/N monitor, per a poder ser associat a un número d'identificació
intern UB.
El termini maxim per a iniciar el desplegament deis equips una vegada la UB lliuri els discs
amb les imatges mestres i la relació d'equipaments sera de 1O dies laborables.
El període habil per fer el lliurament deis equips sera de dilluns a divendres, no festius, de 8 a
15 hores.
Els equips es lliuraran a les biblioteques de la Universitat de Barcelona. Es facilitara un llistat
amb el número d'ordinandors portatils i les adreces on s'hauran de lliurar
CINQUENA.- CONDICIONS DEL MANTENIMENT I GARANTIA DELS EQUIPS

Les condicions de garantía i manteniment seran les recollides en les clausula 3.6 deis PPT de
l'Acord Marc.
El termini de garantía exigit perla UB és de 4 anys
En la seva oferta el licitador detallara les condicions de manteniment i gestió de garantia.
Barcelona, 29 de novembre de 2018

Judit Casals
Directora del GRAi
Universitat de Barcelona

