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Adreça de l'activitat

Plec de Tècnic pel subministrament, configuració i posada en
marxa de maquinari informàtic d’usuari (ordinadors PC,
monitors i serveis).
1. Objecte del contracte
1.1.

100 (cent) PCs amb la següent configuració
Model de referència i característiques principals:
HP ProDesk 600 G4 SFF amb monitor de 23”, ratolí i teclat amb ranura
smartcard
2VG42AV PC HP ProDesk 600 G4 modelo base con factor de forma reducido
W6N52AV ENERGY STAR Certified Label
2VH26AV HP ProDesk 600PLA180W SFF Chassis G4
2WJ97AV#ABE Windows 10 Pro 64 SP
2VG48AV Intel Core i5 8500 3.0 2666MHz 6C CPU de 8ena generació
2VH31AV 8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM Memory
3WS98AV 128GB M.2 2280 PCIe NVMe Solid State Drive
2WM20AV#ABE HP USB Business Slim Wired SmartCard CCID Keyboard SP
2VH12AV HP VGA Port
2VH01AV HP Optical Wired Mouse USB
3WS96AV No Intel vPro
2VH24AV 9.5mm DVD-Writer 8/6G3SFF 4G4MT/SFF
2WJ68AV#ABB 3/3/3 (material/labor/onsite) SFF Warranty EURO
2VH18AV Single Unit (Small Form Factor) G4/G5 Packaging
2WJ75AV#ABE HP 600 G4 SFF Country Kit SP
3MW57AV Intel CFL Core i5 Label
ZD011A Entrega estándar HP (Door/Dock) Desktop
1FH46AA HP EliteDisplay E233 58.4 cm (23") Monitor.

o de característiques tècniques equivalents

1.2.

100 (cent) packs de serveis d’instal·lació amb traspàs de dades (es
descriuen més endavant)

1.3.

100 (cent) packs de retirada d’equips antics (es descriuen més
endavant)

Pel que fa tant als PC com als monitors serà imprescindible i caldrà aportar certificació
conforme
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a. Tots els components dels equips (teclat, ratolí, cables, etc.) siguin del mateix
fabricant que el PC i de la mateixa gama de color
b. Compleixen amb la norma ENERGY STAR i aparèixer al cercador de
https://www.energystar.gov/
c. Compleixen amb la qualificació Gold de l’EPEAT que garanteix màxima
sostenibilitat en aparells electrònics http://www.epeat.net/
d. Compleixen amb les certificacions mediambientals IT ECO Declaration i TAA
i caldrà acompanyar l’oferta amb:
e. Una descripció de la garantia específica que s’ofereix dels equips (mínim “Onsite”
NBD –Next Business Day– i durant tres anys)
f. Una declaració del fabricant que certifiqui que la garantia dels equips serà
l’especificada en el punt anterior i que en respon el propi fabricant
Pel que fa als equips PC serà imprescindible que:
a. Els teclats siguin adequats per l’ús del català i del castellà
b. Tinguin al menys







5 ports USB frontals
 dos ports USB 2.0 (un d’ells fast charging o de càrrega ràpida)
 dos ports USB 3.1 (un d’ells fast charging o de càrrega ràpida)
 un port USB 3.1 Type-C Gen2
6 ports USB posteriors
 dos ports USB 2.0
 dos ports USB 3.1 Gen 1
 dos ports USB 3.1 Gen 2
dos ports display port 1.2 i un port VGA

c. Siguin de gama business o superior, per la qual cosa es requereix que el seu
chipset sigui, com a mínim, Intel Q370
Pel que fa als monitors IPS de retroil.luminació de 23 polzades, serà imprescindible que:
a. El contrast estàtic sigui 1000:1 i el dinàmic sigui 5.000.000:1 dinàmic o superior
b. La resolució (bruta) sigui 1920 x 1080 a 60 Hz, Full HD o superior
c. Tinguin com a mínim un connector VGA, un connector HDMI (compatible con
HDCP) i un connector DisplayPort 1.2 (compatible con HDCP)
d. Index de resposta: 5ms
e. Angle de visió: 178º en horitzontal i vertical.
f. Brillantor: 250cd/m2
g. Ajustable en alçada.
h. Acompliment EnergyStar i certificats mediambientals.
Cas que el material ofert (PC, monitor, petit material) no s’ajusti a la marca i model de
referència, cal acompanyar l’oferta d’un Data Sheet (fitxa tècnica del producte) complet
que permeti comparar les característiques de l’equip proposat amb el model de
referència.

2. Període de Garantia
Serà de tres anys (36 mesos), comptat a partir de la formalització del contracte.
Nivell de cobertura Onsite (a casa del client) amb resposta dia següent per part del
fabricant.
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3. Condicions del Servei
Aquest maquinari, i serveis quedaran distribuïts en diferents
l’Ajuntament, sempre dins del terme municipal del Prat de Llobregat.

departaments

de

L’adjudicatari es compromet a:
-

oferir el telèfon i un correu electrònic d'assistència tècnica propi o del fabricant on
poder referir incidències relatives a aquest contracte
proporcionar tot allò necessari perquè des del departament de SiTIC de l’Ajuntament
es puguin reinstal·lar de manera autònoma les imatges base en els equips
subministrats amb la garantia de conservació de totes les llicències software
la retirada d’embalatges i proteccions dels equips nous
etiquetar i inventariar els equips segons les directrius marcades pel departament de
SiTIC de l’Ajuntament
lliurar els equips en un termini màxim de 15 dies a partir de la formalització del
contracte al ritme que s’acordi amb el departament de SiTIC de l’Ajuntament
configurar i posar en marxar els equips en un termini màxim de 2 mesos a partir de
la formalització del contracte, al ritme que s’acordi amb el departament de SiTIC de
l’Ajuntament.
lliurar certificat del fabricant que certifiqui que la garantia dels equips serà de tres
anys i que en respon el propi fabricant

El departament de SiTIC proporcionarà una maqueta per a la seva clonació per cada
família d’equips que es prepararà en un PC de les característiques sol·licitades i que
l’adjudicatari proporcionarà prèviament.
Els packs de serveis d’instal·lació amb traspàs de dades inclouran
 Lliurament dels equips amb tots els components muntats i la imatge preinstal·lada
 Desembalatge dels equips nous
 Posta en marxa
 Comprovació amb l’usuari o l’àrea TIC de l’Ajuntament del correcte funcionament
de l’equipament instal·lat
 Traspàs de dades
 Configuració paràmetres de xarxa
 Configuració del client de correu, les impressores i alta de domini
 Etiquetatge segons les instruccions de l’àrea TIC de l’Ajuntament
 Lliurament de l’inventari amb toles les dades dels nous equips
Els packs de retirada d’equips antics inclouran
 Desinstal·lació de l’equip antic
 Formatat de la informació continguda
 Trasllat a les dependències que indiqui l’Ajuntament o trasllat al punt de reciclatge
El Prat de Llobregat
F_GRPFIRMA_TECNICS
Signat electrònicament
per:
El cap de Secció de
Sistemes Informàtics
Javier Altafulla Tarraga
28/02/2019 11:09
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