PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
SUCCESSIU I CONTINUAT DE TONERS REMANUFACTURATS PER A IMPRESORES HP
LÀSER AMB DESTINACIÓ A TOTS ELS CENTRES DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT
DE BARCELONA
Barcelona, 8 d’abril de 2019
1. OBJECTE DEL CONTRACTE:
L'objecte del contracte és el subministrament successiu i continuat de tòners
remanufacturats(*)per a impressores HP làser, amb destinació als centres del Consorci Mar Parc
de Salut de Barcelona (en endavant CMPSB), compost per un únic lot que tot seguit es detalla:
-

Lot únic: TONERS REMANUFACTURATS PER IMPRESORES HP LÀSER
-

WEA300 Tòner remanufacturat per a HP LASERJET PRO M426 I M402 model
CF226X

-

WEA256 Tòner lotremanufacturat per a HP LASERJET PRO M400 I M425 model
CF280X

-

WEA203 Tòner remanufacturat per a HP LASERJET P2055 model CE505X

-

Lots: La present licitació està composta per tres articles de característiques similars, els
quals s’han agrupat en un únic lot ja que per operativitat a l’hora de retirar i reciclar els
tòners, es convenient que hi hagi un sol proveïdor. Les propostes hauran de presentarse a la totalitat dels articles del lot.

-

Les descripcions de característiques detallades s'especifiquen a l’Annex I del PPT on es
detalla la descripció dels articles amb els codis CMPSB i consums anuals.

(*)S’entén

com a tòners remanufacturats, aquells tòners preparats a partir de components
reciclats i components nous, elaborats per un fabricant de tòners diferent del propietari de la
marca del Producte Original.

2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’OBLIGAT COMPLIMENT:
Els productes oferts que no compleixin amb tots els requisits d'obligat compliment no seran
valorats. Per tant, serà imprescindible que tots els licitadors aportin la documentació acreditativa
del compliment de les especificacions tècniques següents (d’acord amb l’Annex Tècnic adjunt
que s’haurà de complimentar):
2.1 S’haurà de presentar una fitxa tècnica on es descriguin les característiques de cada un
dels productes oferts, amb la definició exacta de la composició, disseny, estructura i
elements constituents. La informació que s'indica s'haurà de presentar en català i/o
castellà, en format digital.
La fitxa tècnica del producte ha d’incloure:
• Classificació de la substancia o mescla d’acord amb el Reglament (CE) núm.
1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) i (UE) No.453/ 2010 (REACH es
modifica).
• Fitxa de dades de seguretat.
• Precaucions personals, equip de protecció i procediments d’emergència.
• Fitxa de dades de seguretat, manipulació i emmagatzematge.
• Números d’emergència.
• Primers Auxilis.
• Informació Ecològica.
• Composició química del producte.
• Detall d’exposició al producte.
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2.2 Per a tots els articles del lot es demana aportar documentació acreditativa que el tòner
incorpora un xip (el qual controla el número de còpies i informa de la capacitat restant
del tòner).
2.3 Presentació d’una declaració escrita, referent a que tots els articles objecte d’aquesta
licitació estan qualificats com a remanufacturats i lliures de drets de propietat
intel·lectual: L’empresa adjudicatària ha d’obtenir, pel seu compte i càrrec, mitjançant
l’abonament als titulars de patents, models i marques de fabricació, els drets de
cessió, permisos i autoritzacions per a la utilització, bé sigui com a materials,
subministraments, procediments i equips necessaris per a l’execució de l’objecte del
contracte. Per tant, serà responsable de tota classe de reclamacions relatives a la
propietat industrial i comercial dels subministraments que faci, i haurà d’indemnitzar
al CMPSB de tots els danys i perjudicis contractuals que puguin derivar-se per la
interposició de reclamacions. També es farà càrrec de les despeses derivades de les
reclamacions que eventualment puguin dirigir-se contra el CMPSB.
2.4 Presentació d’un certificat i/o document que indiqui que els articles subministrats han
estat omplerts una sola vegada.
2.5 Presentació de les ISO: 9001:2015(1), 14001:2004(2)i 19752:2004(3) del fabricant (no
del distribuïdor) o equivalents. Aquestes ISO són bàsiques per obtenir un producte de
qualitat segons els estàndards del CMPSB, perquè garanteixen: La qualitat i fiabilitat
del producte subministrat, que el producte subministrat serà tractat segons les normes
mediambientals establertes un cop finalitzat el seu cicle de vida i, la darrera, que
verifica el rendiment del tòner monocrom subministrat.
(1)

(2)

(3)

9001:2015:Determina els requisits per a un Sistema de Gestió de la Qualitat.
Abasta tot el procés, des del disseny i el desenvolupament fins a la producció
i distribució de productes i serveis. El seu objectiu general és establir un
sistema per millorar la qualitat i fiabilitat dels productes.
14001:2004: Expressa com establir un Sistema de Gestió Ambiental (SGA)
efectiu buscant reduir els impactes en l'ambient i complir amb la legislació en
matèria ambiental.
19752:2004: Verifica el rendiment dels cartutxos de tòner monocrom. Té com
a objectiu proporcionar una definició detallada i rigorosa del procés de
mesurament per tal de crear criteris clars i objectius per a la comparació del
rendiment dels diferents cartutxos de tòner.

2.6 Declaració sobre la prestació d’un servei gratuït de recollida de cartutxos usats:
Aquest servei inclou el subministrament d’una quantitat al voltant de 100 contenidors
per dipositar els cartutxos usats i la recollida d'aquests cartutxos, com a mínim un cop
al mes, podent-se ampliar aquesta quantitat de contenidors en funció de l’obertura de
noves unitats o serveis. Altrament, el Servei d’Hoteleria podrà sol·licitar al proveïdor
que reposi i retiri aquells contenidors que estiguin plens.
2.7 Documentació que acrediti la compatibilitat de la informació de l’embalatge i
presentació (codi de barres que identifiqui el producte) amb la tecnologia
d’identificació per radiofreqüència (RFID).
2.8 Presentació d’un document on es descriguin els mecanismes i procediments per dur
a terme la reposició de cada tòner defectuós i els canals de comunicació per gestionar
aquests tipus d’incidències.
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3. METODOLOGIA A SEGUIR PER L’AVALUACIÓ DEL RENDIMENT DE TOTS ELS
ARTICLES DEL LOT:
La metodologia a seguir per a la prova de rendiment serà en base al protocol de proves d’esforç
i estrès de tòners establert pel servei tècnic del departament d’informàtica del CMPSB, fent servir
per imprimir, la PÀGINA DE TEST que s’adjunta com a Annex II PPT.

S’estableixen les següents fases d’avaluació:
1. Valoració inicial del tòner:
-

-

Detecció de fuites i/o pèrdues front a cops i sacsejades.
Dificultat d’encaix i extracció del tòner: Frega o força algun component de la
impressora
La impressora reconeix immediatament el tòner un cop instal·lat (o sigui, que
un possible defecte del tòner provoqui un mal funcionament de la impressora i
que no permeti imprimir immediatament)
El tòner porta algun tipus de protecció dins l’embalatge (com ara bosses d’aire,
escuma, poliestirè, altres)

2. Valoració del resultat en la 1ª prova d’esforç després d’imprimir 500 còpies de
la pàgina de test a doble cara:
Verificar:
- Que el tòner no presenti fuites i/o pèrdues de tinta.
- Que el tòner provoqui taques de tinta en els documents
- Que el nivell de temperatura adquirit per la impressora faci que aquesta deixi
d’imprimir
- Que el nivell de temperatura adquirit pel tòner provoqui un mal funcionament
d’aquest.
- Que la dispersió de la tinta sigui la adequada (que sigui uniforme i nítida, que
no deixi zones del test sense imprimir)
3. Valoració del resultat en la 2ª prova d’esforç després d’imprimir 1000 còpies
de la pàgina de test a doble cara:
Verificar:
- Que el tòner no presenti fuites i/o pèrdues de tinta.
- Que el tòner provoqui taques de tinta en els documents
- Que el nivell de temperatura adquirit per la impressora faci que aquesta deixi
d’imprimir
- Que el nivell de temperatura adquirit pel tòner provoqui un mal funcionament
d’aquest.
- Que la dispersió de la tinta sigui la adequada (que sigui uniforme i nítida, que
no deixi zones del test sense imprimir)
4. CONDICIONS DE LLIURAMENT:
Caldrà que es compleixin els requisits que tot seguit es detallen perquè la mercaderia no sigui
retornada:
-

En la proposta el licitador haurà de fer constar la quantitat i la forma en que aniran envasats
els productes oferts.
A l'exterior de l'embalatge haurà de poder identificar clarament, mitjançant una etiqueta o
imprès sobre els mateixos, la quantitat de producte que conté i el nom del producte.

3

S'haurà de complir obligatòriament la data de lliurament de la comanda, en cas que no sigui
possible s'haurà d'avisar al Servei de Logística amb una antelació mínima de 72 hores.
Tot el material s'ha de lliurar a l'adreça consignada en la comanda que podrà ser:
1. Material amb destinació a la nostra plataforma logística, magatzem central CLS:
•

Coordinació Logística Sanitària (CLS). 93 574 82 30
C / Creueta s / n, 08130 Santa Perpètua de la Mogoda, Barcelona,
Horari de lliurament de dilluns a divendres de 8 a 14 hores.

2. Material destinat als nostres centres:
•

Magatzem Hospital del Mar, Passeig Marítim, 25-29, 08003 Barcelona.
Tel. 93 248 30 37. Correu: compres@psmar.cat

•

Magatzem Hospital de l'Esperança, C/ Mare de Déu de la Salut, 15, 08024
Barcelona. Tel. 93 367 41 40. Correu: compres@psmar.cat

•

Magatzem Centre Fòrum, C/ Llull 410, 08019 Barcelona
Tel. 600 402 506. Correu: compres@psmar.cat

•

Magatzem Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López, C/ Prat de la Riba, 171
Recinte Torribera, 08921 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
Tel. 648 20 47 62. Correu: compres@psmar.cat

Horari de lliurament:
•
•

Hivern del 25 de setembre a 23 de juny, de dilluns a dijous de 8 a 14 i els divendres
de 8 a 13 hores
Estiu del 25 de juny al 23 de setembre, de dilluns a dijous de 8 a 13 i els divendres
de 8 a 12 hores.

Albarà de lliurament:
Serà imprescindible per a la recepció del material que cada lliurament (parcial o total) vagi
acompanyat del corresponent albarà de lliurament, el qual haurà de ser validat, i on es podrà
identificar clarament:
•
•
•
•
•

Número de comanda
Nom del producte
Referència de l'article, segons proveïdor
Referència de l'article, segons CMPSB
Quantitat: en nombre d'unitats

Tots els albarans han d'anar valorats.
Tot lliurament no acompanyat del corresponent albarà, serà rebutjat.
Embalatges:
En el cas que determinats articles s’haguessin de portar en palets al Magatzem central del
CMPSB(CLS) per a la seva posterior distribució als centres, les empreses que resultin
adjudicatàries tindran l'obligació que els palets de fusta que s'utilitzin siguin EUR i de qualitat
certificada EPAL (Associació Europea de Palets) i han de portar gravats els logotips
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corresponents, i les seves dimensions seran les d'un palet europeu o euro palet de 800mm
x 1200mm. L'alçada màxima de la càrrega serà de 1,20m.

5. LLIURAMENT DE MOSTRES PER PART DEL LICITADOR:
El CMPSB requerirà la presentació d’una mostra de cada una de les 3 referències. La presentació
d'aquestes, serà d'obligat compliment, i en cas d'incompliment s'exclourà a l'empresa de la
licitació. El termini de lliurament de les mostres esmentades finalitzarà en les mateixes condicions
que finalitzi el termini de presentació de propostes.
Lloc de lliurament de mostres:
Consorci Mar Parc Salut de Barcelona
Servei de Contractació
Horari de 8 a 14 hores
Edifici França
Passeig de la Circumval·lació, 8, 3ª planta
08003 Barcelona
Les mostres hauran d'anar acompanyades amb un únic albarà de lliurament amb la relació de
mostres que es lliuren, indicant número de caixes, i etiquetar-les d'acord amb el model facilitat
en l'Annex 9 del Plec de Clàusules Administratives de la licitació.

6. LOGÍSTICA:
Serà valorat d'acord amb els següents criteris de valoració automàtica en l'apartat de logística
(Annex 4 de PCAP):
•
•

Termini de lliurament
Comanda mínima

7. INFORMACIÓ DE ROTURA DE ESTOC:
Serà valorat d'acord amb els criteris de valoració automàtica en l'apartat de Gestió d’incidències:
Ruptura d’estoc (Annex 4 de PCAP):
L’adjudicatari es compromet a garantir una adequada continuïtat de l'abastiment a tots i cadascun
dels centres destinataris.
En el cas que per part de l'adjudicatari es produís un desproveïment de l'objecte del contracte:
•
•

S’ha de comunicar al departament de logística del CMPSB.
S'ha de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres
empreses d'aquest producte.

8. GESTIÓ DE PRODUCTES DEFECTUOSOS I CONTROL DE QUALITAT:
El proveïdor s’obligarà a la reposició de qualsevol fungible defectuós que es detecti, sense cap
cost per CMPSB, amb independència de la quantitat de tinta romanent dins del tòner defectuós
Seran d’aplicació els següents requeriments addicionals:
•
•

Per a cada tòner defectuós, es confeccionarà un document de diagnosi del problema.
El CMPSB podrà convocar a un Tècnic del proveïdor per a avaluar in situ la naturalesa
del problema.
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•

En cas de subcontactació/ns, s’establirà un únic canal de comunicació amb el proveïdor
adjudicatari per resoldre qualsevol tipus d’incidències.

Amb independència de les incidències que es tramitin per aquesta via, el CMPSB establirà un
mecanisme de control de qualitat dels productes lliurats pel proveïdor, que consisteix en un
control d’avaluació trimestral en base a la prova de rendiment que s’estableix al punt 3 d’aquest
PPT.

9. GARANTÍES DE PRODUCTES I MÀQUINES:
Tots els articles objecte d’aquest licitació disposaran d’un període de garantia mínim de 3 anys,
a partir de la data de remanufacturació.
El CMPSB no acceptarà productes, que en el moment del seu lliurament, la garantia sigui inferior
a 3 anys.
En cas de detectar productes en mal estat, el proveïdor farà la reposició per altres de nous de
les mateixes característiques en un termini no superior a 48h.
Els proveïdors es comprometran a assumir els cost de les reparacions que es produeixin en les
impressores pel mal funcionament dels tòners subministrats. Alternativament, els proveïdors
podran dur a terme les reparacions necessàries per tal d’esmenar aquestes avaries, amb
personal suficientment qualificat, i sense que això suposi cap cost pel CMPSB, tan en concepte
de mà d’obra i desplaçament com en concepte de peces.
En el cas que la avaria no es pugui reparar, el proveïdor es comprometrà a substituir la
impressora avariada per una de les mateixes característiques o superiors i sense que això suposi
cap cost pel CMPSB, en un termini no superior a 48h.

10. DISPOSICIONS GENERALS:
L'adjudicatari queda obligat a prestar l'assessorament tècnic i assistencial necessari per a la
utilització dels productes subministrats.
En cas que l'adjudicatari modifiqués el número de referència o les característiques del producte
per causes tècniques o de millora, haurà de comunicar amb la suficient antelació al Servei de
Logística, presentant el document indicant l'antiga i la nova denominació, assumint l'adjudicatari
qualsevol cost addicional per efectuar el canvi, i sense que suposi cap increment en el preu. Si
les noves característiques del producte no s'adeqüen a les necessitats del CMPSB no hi haurà
compromís per part del mateix per al consum d'aquest producte.
Durant la vigència del contracte, els adjudicataris estaran obligats a proposar substitucions dels
productes o materials seleccionats, per altres que incorporin avantatges o innovacions
tecnològiques que millorin les prestacions o característiques dels adjudicats, sempre que el seu
preu sigui igual o inferior a la inicialment adjudicat i compleixin amb els requisits legals i
administratius de la contractació de l'article inicial.
En tot cas, l'òrgan de contractació, per pròpia iniciativa i amb la conformitat del proveïdor, o a
instància d'aquest, té la facultat d'incloure nous béns del tipus adjudicat o similars quan hi hagi
motius d'interès públic o de nova tecnologia o configuració respecte a els adjudicats, i que la seva
comercialització s'hagi iniciat amb posterioritat a la data límit de presentació d'ofertes, sempre
que el seu preu sigui igual o inferior a l'inicialment adjudicat i compleixi els requisits legals i
administratius determinats en els plecs que regeixen la citada contractació.

Sr. Albert Márquez,
Director de Sistemes d'Informació i Comunicacions
CMPSB
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