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1. INTRODUCCIÓ
L’objecte d’aquest plec és la renovació de la contractació dels serveis de gestió i manteniment
del parc d’impressores del Consorci Sanitari Integral (en endavant CSI).

2. OBJECTE DEL PLEC
El plec es troba format per un únic lot, l’objectiu del qual és la renovació del servei d’impressió,
que comporti els següents beneficis:












Millorar la productivitat mitjançant la introducció de nova tecnologia i funcionalitats.
Millorar i simplificar l'administració i manteniment del parc d’impressió a través d'avançades
eines de gestió remota i un servei de gestió presencial.
Visibilitat dels costos d'impressió.
Minimitzar els intervals d'interrupció de servei establint un acord de manteniment integral
“tot inclòs”, amb compromís d'atenció i penalitzacions.
Assignació d’un responsable en el licitador en base a un assessorament continuat que
permeti un assegurament dels SLA’s descrits en el plec.
Optimització contínua, liderada per el responsable del licitador, amb l’objectiu de
desenvolupar plans correctius i preventius durant la durada del servei.
Col·laboració total amb Sistemes del CSI per assegurar la no interrupció del servei
d’impressió davant qualsevol problema en el servei
Facturació distribuïda per centres de cost
Assessorament i gestió de la finalització del contracte.
Sostenibilitat en el procés amb garanties d’estalvi energètic i mesures mediambientals.
Servei de retirada de consumibles (Llei General de Residus 10/1998).

L’adjudicatari proporcionarà el servei integral d’impressió amb una quota fixa per l’amortització
de l’equipament i la posada en marxa del servei tal com es detalla en el present plec, i un
pagament variable segons cost per pàgina (CPP) b/n i color pel consum, sense costos extres
aplicables.
3. SITUACIÓ ACTUAL
A continuació es mostren els diferents centres on s’haurà d’oferir el servei d’impressió.
Ubicació
Hospital General d'Hospitalet (HGH)
i Hospital Sociosanitari (HSS)
Hospital Sant Joan Despí Moisès
Broggi (HBL)
Hospital Dos de Maig (HDM) i ABS
Sagrada Família i Gaudí (ABS BCN)
ABS Collblanc
ABS La Torrassa i CAE La Torrassa
CAE Cornellà

Direcció
Av. de Josep Molins 29-41
08906 L'Hospitalet de Llobregat
c/ Jacint Verdaguer, 90
08970- Sant Joan Despí
C/Dos de Maig, 301
08025 Barcelona
c/ Creu Roja, 18
08904 L’Hospitalet de Llobregat
Ronda la Torrassa, 151-153
08903 L’Hospitalet de Llobregat
C. de Bellaterra, 41

08940 Cornellà de Llobregat
CAE Sant Feliu
Residència Francisco Padilla
Residència Collblanc

Rambla Marquesa de Castellvell 98-100
08980 Sant Feliu de Llobregat
Av. de l'Electricitat, 35-43
08906 L’Hospitalet de Llobregat
Riera Blanca, 18-20
08904 L’Hospitalet de Llobregat

El CSI, però, és una entitat dinàmica cosa que implica la possibilitat d’obrir nous centres,
agrupar-ne d’existents, trasllats, obres, situacions d’emergència, de forma que el dimensionat
inicial pot veure’s modificat durant el transcurs del contracte segons les necessitats i
l’adjudicatari també s’hi haurà d’adaptar a cada situació.
3.1 Parc d’Impressió actual
En l’Annex 1 s’inclou un recull de l’actual parc d’impressores i multifuncions, amb les seves
funcionalitats, que és el parc mínim a garantir i mantenir, inicialment. Aquestes funcionalitats
són els equips que tenen el color activat, així com els que, ara per ara, utilitzen Din A3 i els que
tenen l’opció de fax activa. També es detalla els equips a afegir en l’inici d’aquest nou contracte
i un llistat amb els comptadors per màquina que, aproximadament, fan per mes (gener i febrer
2019)
Les ubicacions es troben definides en els plànols que s’adjunten (Annex 2), la codificació dels
quals fa referència a la següent taula:
Codi
Dispositiu
A
B
C
D
E
F

Descripció
Monousuari b/n
Multiusuari color
Multifunció color
Multifunció color
Multiusuari b/n
Multifunció b/n

Model HP
actual
M401
X451
X476
M700
M506
M527

Quantitats actuals
instal.lades
809
29
18
38
54
52

Quantitats
a afegir (Annex 1)
15
2
1
7

S’ha de tenir en compte que aquestes quantitats i especificacions podrien haver-se vist
modificades des del moment de l’escriptura del plec fins la seva publicació, de forma que un
cop adjudicada la licitació l’adjudicatari haurà de revisar-ne els detalls.
A més, durant tot el període de contractació pactat, aquestes quantitats, ubicacions i models
poden variar, fent que el parc proporcionat per l’adjudicatari s’hagi d’adaptar a les necessitats
d’impressió que el CSI pugui anar tenint
D’igual forma, puntualment, per motius de sobrecàrrega o emergència es pot requerir del
subministrament d’algun dels equipaments oferts per un període de temps concret.

A part d’aquestes quantitats i ubicacions, en cada un dels centres, també han d’haver-hi equips
de back up. Els mínims requerits per centre són:
Ubicació

Back up
2 x Tipus A
1 x resta de models que hi hagi en el centre

HGH i HSS
HBL

2 x Tipus A
1 x resta de models que hi hagi en el centre

HDM i ABS BCN

2 x Tipus A
1 x resta de models que hi hagi en el centre

ABS Collblanc
ABS La Torrassa i CAE La Torrassa
CAE Cornellà

1 x cada models que hi hagi en el centre excepte Tipus D
1 x cada models que hi hagi en el centre excepte Tipus D
1 x cada models que hi hagi en el centre excepte Tipus D

CAE Sant Feliu

1 x cada models que hi hagi en el centre excepte Tipus D

Residència Francisco Padilla

1 x Tipus A

Residència Collblanc

1 x Tipus A

Aquestes quantitats podran veure’s modificades, a l’alta o la baixa, durant el contracte sempre i
quan permeti complir els SLAs i no provocar interrupció en cap moment.
3.2 Volums d’impressió
L’evolució del nombre de còpies anuals durant el contracte actual és la següent:
Volum anual actual
B/N

2016

2017

12.760.357

13.832.189

14.367.884

2.697.165

286.519

267.258

299.395

56.696

Color

2018 2019 (fins febrer inclòs)

Aquests volums, juntament amb la informació de l’Annex 1, han de permetre realitzar els
càlculs necessaris per completar l’oferta econòmica d’aquesta licitació, sempre tenint en
compte que són dades orientatives i que l’objectiu és la reducció dels costos del servei
d’impressió, com una tasca més dins de la millora continua que es demana en aquest plec.
Com a volums estimats per l’elaboració de l’oferta econòmica s’agafaran els volums de l’any
2018
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Les empreses presentaran les especificacions tècniques dels equipaments ofertats segons el
fabricant.
Per als nous equips, donades les diferents necessitats existents en el CSI, s’ha establert que
com a màxim han d’haver-hi 5 diferents tipus de dispositius. Del quadre de l’apartat 3 (Parc
d’impressió actual) el codi E (multiusuari b/n) queda afegit al codi A.

Codi Dispositiu
A (el codi E queda inclós en el A)
B
C
D

Descripció
Monousuari b/n
Multiusuari color
Multifunció color Din A4
Multifunció color Din A3

Quantitats a instal.lar
809 + 54 (equips codi E) + 15
29
18 + 2
38 +1

F

Multifunció b/n Din A4

52 + 7

Pot haver-hi algun cas en concret en el que la impressió a color necessiti de matisos que les
impressores ofertes no obtinguin. Per aquestes situacions, l’adjudicatari haurà de proporcionar
un model que s’adeqüi, tot i que no encaixi amb els sis models ofertats originalment i l’haurà de
gestionar igual que tota la resta.
4.1 Especificacions Generals
A continuació es defineixen una sèrie de requeriments generals i particulars que els dispositius
han de complir, com a mínim, fet que no exclou que les empreses licitadores puguin presentar
equipaments millors en prestacions i gamma, i aquest fet sigui puntuat dins la valoració tècnica.
Per a la valoració dels equipaments, s’haurà de complimentar els paràmetres que estan
descrits a l’Annex 6, tant a nivell d’especificacions tècniques com d’estalvi energètic (criteris
objectius a incloure en el sobre C), aportant els valors demanats i indicant on es poden
consultar dins de les característiques de l’equip proporcionades pel fabricant (fitxes tècniques
del fabricant per cada equip també a proporcionar dins del sobre C)
Com a característiques comuns de mínim acompliment:








b/n i impressió dúplex configurada per defecte
Llenguatges d’impressió: PCL6 i Postscript 3 o emulació
Sistemes operatius suportats: Windows 10 (32 i 64 bits), Windows 7 (32 i 64 bits), Windows
XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 i SUSE Enterprise
Linux 10 (veure Annex 3 Entorns tecnològics)
Aplicacions suportades: Citrix XenDesktop, Citrix XenApp i SAP ERP 6.0.
Connectivitat: Un connector USB 2.0 i tarja ethernet 10/100 base TX
Certificacions: Energy Star o equivalent
I en els models C, D i F, per la part de l’escaneig:






Safata de càrrega automàtica: obligatòria
Enviament d’escanejos a carpeta: Mitjançant protocol CIFS
Enviament d’escanejos a correu electrònic: Mitjançant SMTP
Llibreta de direccions de correus electrònics: Amb capacitat mínima per a 20 direccions

Respecte a les especificacions particulars del següent apartat a tenir en compte que:
 A nivell dels consums energètics es considera el mode espera o preparat quan la
impressora o multifunció està en línia, activa i preparada per rebre dades i imprimir-les.
El mode repòs és el que es considera quan l’equip no ha rebut cap tasca d’impressió
en cert temps i, automàticament, entra en mode baix consum. D’aquest mode sortirà
quan se li enviï una nova impressió o bé es toqui alguna opció en el panell de l’equip.
 Quan es fa referència a valors aproximats (aprox) no pot excedir el 5% per excès
4.2 Especificacions Particulars
4.2.1 Equip tipus A - Equip monousuari b/n
L’equip tipus A és un aparell de sobretaula en el que ha de ser prioritari:
 La mida de l’aparell



La velocitat del primer full

L’equip presentat pel licitador ha de complir els següents requisits mínims:
 Consumible: La impressora ha de ser en blanc i negre.
 Tecnologia làser
 Mides màximes (amplada, profunditat, alçada): 418mm x 421mm x 342mm
 Consum d’energia mig imprimint: màxim 750w
 Consum d’energia en mode espera o preparat: aprox 30w
 Consum d’energia en mode repòs: aprox 0,2w
 Capacitat de càrrega a la safata: 250 fulls mínim
 Mides de paper suportades: A4 i A5
 Memòria 512Mb
 Capacitat mínima del tòner/cartutx: 9.000 fulls.
 Velocitat del primer full: Inferior a 7s.
 Velocitat d’impressió contínua mínima: 43 pàgines per minut
 Volum mensual d’ús recomanat: 15.000 fulls
4.2.2 Equip tipus B - Equip multiusuari color
L’equip presentat pel licitador ha de complir amb els següents requisits mínims:














Consumible: La impressora ha de ser en color, tot i que ha de ser possible, de forma
centralitzada per tots els equips tipus B, el bloqueig de les funcions de color. Per defecte
haurà d’imprimir en b/n en cada ocasió.
Mides màximes (amplada, profunditat, alçada) aprox: 530mm x 532mm x 470mm
Consum d’energia mig imprimint: aprox 680w
Consum d’energia en mode espera o preparat: aprox 80w
Consum d’energia en mode repòs: aprox 2,4w
Capacitat de càrrega a la safata: 500 fulls mínim
Mides de paper suportades: A4 i A5
Memòria 512Mb
Capacitat mínima del tòner/cartutx en b/n: 9.000 fulls
Velocitat del primer full: Inferior a 9s.
Velocitat d’impressió contínua en b/n mínima: 40 pàgines per minut
Volum mensual d’ús recomanat: 6.000 fulls
4.2.3 Equip tipus C - Equip multifunció color Din A4

L’equip tipus C és un aparell en xarxa tipus A4 multifunció, que ha de complir:
 Possibilitat d’impressió en b/n i en color
 Possibilitat d’escaneig
 Possibilitat de realitzar fotocòpies
 Possibilitat d’enviar i rebre fax (la quantitat mínima de multifuncions que han de tenir fax es
troben en l’Annex 1)
A més cal que l’equip presentat pel licitador compleixi amb els següents requisits mínims:




Consumible: La impressora ha de ser en color, tot i que ha de ser possible, de forma
centralitzada per tots els equips tipus C, el bloqueig de les funcions de color. Per defecte
haurà d’imprimir en b/n en cada ocasió.
Tecnologia làser













Mides màximes (amplada, profunditat, alçada) aprox: 564mm x 533mm x 648mm
Consum d’energia mig imprimint: aprox 752w
Consum d’energia en mode espera o preparat: aprox 100w
Consum d’energia en mode repòs: aprox 2,6w
Capacitat de càrrega a la safata: 500 fulls mínim
Mides de paper suportades mínimes: A4 i A5
Memòria 2Gb
Capacitat mínima del tòner/cartutx en b/n: 11.000 fulls
Velocitat del primer full: Inferior a 9s.
Velocitat d’impressió contínua en b/n mínima: 35 pàgines per minut
Volum mensual d’ús recomanat: 15.000 fulls

Pel que fa a les funcions d’escaneig, cal que l’equip compleixi amb els següents requisits
mínims:
 Velocitat d’escaneig en b/n 300dpi: 40 ppm/ipm
 Velocitat d’escaneig en color 300dpi: 40 ppm/ipm
 Format d’escaneig suportat mínim: A4 i A5
 Capacitat de la safata de càrrega automàtica: 75 fulls mínim

4.2.4 Equip tipus D - Equip multifunció color din A3
L’equip tipus D és un aparell en xarxa tipus A4 i A3 multifunció, que ha de complir:
 Possibilitat d’escaneig
 Possibilitat de realitzar fotocòpies
 Possibilitat d’impressió en b/n i en color
 Possibilitat d’enviar i rebre fax (la quantitat mínima de multifuncions que tenen fax es troben
en l’Annex 1)
A més cal que l’equip presentat pel licitador compleixi amb els següents requisits mínims:
 Consumible: La impressora ha de ser en b/n i color, tot i que ha de ser possible, de forma
centralitzada per tots els equips tipus D, el bloqueig de les funcions de color. Per defecte
haurà d’imprimir en b/n en cada ocasió.
 Tecnologia làser
 Mides màximes (amplada, profunditat, alçada) aprox: 615mm x 697mm x 929mm
 Consum d’energia mig imprimint: aprox 675w
 Consum d’energia en mode espera o preparat: aprox 220w
 Consum d’energia en mode repòs: aprox 2,9w
 Capacitat de càrrega a la safata: 1100 fulls mínim
 Mides de paper suportades: A3, A4 i A5
 Memòria 2Gb
 Capacitat mínima del tòner/cartutx en b/n: 25.000 fulls
 Velocitat del primer full: Inferior a 8s.
 Velocitat d’impressió contínua en b/n: 30 pàgines per minut
 Volum mensual d’ús recomanat: 20.000 fulls
 Impressió de fitxers MS Office
 Inclusió de pedestal amb rodes
Pel que fa a les funcions d’escaneig, cal que l’equip compleixi amb els següents requisits
mínims:






Velocitat d’escaneig en b/n 300dpi: 160 ppm/ipm
Velocitat d’escaneig en color 300dpi: 150 ppm/ipm
Format d’escaneig suportat: A3, A4 i A5
Capacitat de la safata de càrrega automàtica: 100 fulls

4.2.5 Equip tipus F - Equip multifunció b/n Din A4
L’equip tipus F és un aparell en xarxa tipus A4 multifunció en b/n, que ha de complir:
 Possibilitat d’escaneig
 Possibilitat de realitzar fotocòpies
 Possibilitat d’enviar i rebre fax (la quantitat mínima de multifuncions que han de tenir fax es
troben en l’Annex 1)
A més cal que l’equip presentat pel licitador compleixi amb els següents requisits mínims:
 Consumible: La impressora pot ser en color, tot i que ha de ser possible, de forma
centralitzada per tots els equips tipus B, el bloqueig de les funcions de color.
 Tecnologia làser
 Mides màximes (amplada, profunditat, alçada) aprox: 496mm x 507mm x 590mm
 Consum d’energia mig imprimint: aprox 710w
 Consum d’energia en mode espera o preparat: aprox 35w
 Consum d’energia en mode repòs: aprox 3,5w
 Capacitat de càrrega a la safata: 500 fulls mínim
 Mides de paper suportades: A4 i A5
 Memòria 1Gb
 Capacitat mínima del tòner/cartutx en b/n: 18.000 fulls mínim
 Velocitat del primer full: Inferior a 6.8s.
 Velocitat d’impressió contínua en blanc i negre: 43 pàgines per minut
 Volum mensual d’ús recomanat: 7.500 fulls
Pel que fa a les funcions d’escaneig, cal que l’equip compleixi amb els següents requisits
mínims:
 Velocitat d’escaneig en b/n 300dpi: 43 ppm/ipm
 Velocitat d’escaneig en color 300dpi: 43 ppm/imp
 Format d’escaneig suportat mínim: A4 i A5
 Capacitat de la safata de càrrega automàtica: 100 fulls
L’homologació de tots els models adjudicats haurà de ser renovada i validada un cop l’any, com
a mínim, segons el nou equipament que aparegui i reemplaci els descatalogats, sempre
complint amb els requeriments del contracte. No podran instal·lar-se sense prèvia aprovació del
CSI, podent-se fer necessària una prova pilot. El cost fix i variable del nous equips no podran
ser mai superiors als oferts en aquest plec.
4.3 Tipus de paper
Les impressores i multifuncionals hauran de treballar amb normalitat amb paper reciclat de les
següents característiques:
Paper DIN A4 blanc ecològic de 80 grams. Indicat per fotocopiadores, impressores làser i inkjet, fax, impressions per una i dues cares. El paper ha de ser 100% reciclat, amb un nivell
mínim de blancor del 70% (ISO 2470-1:2012).

El tipus de paper podrà anar variant segons les diferents adquisicions que es puguin anar fent
durant el contracte. En cas d’incidències relacionades amb el tipus de paper normal o
d’etiquetes, l’adjudicatari haurà de buscar-ne una solució conjuntament amb el CSI, sense cost
afegit, tenint en compte i adaptant-se a la forma de treballar dels diferents centres.
En concret, sobre el paper d’etiquetes DIN A4, s’haurà de tenir en compte que el seu ús serà
per mitjà de les safates dels equips i no per l’entrada manual de bypass que puguin tenir les
impressores i multifuncions i que caldrà garantir el seu bon funcionament.
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GESTIÓ DEL PARC D’IMPRESSORES

La gestió i el manteniment del parc d’impressores i multifuncions serà a càrrec de l’adjudicatari
el qual garantirà constantment el seu funcionament, fent-se càrrec de totes les necessitats
d’impressió que puguin anar sorgint, així com el trasllat o moviment d’equipament entre
centres.
Per aconseguir un control òptim de tot el parc, haurà d’implantar un sistema centralitzat de
monitorització dels equips d’impressió que permeti recopilar la informació dels dispositius i
gestionar-los proactivament.
Aquest sistema haurà d’estar integrat amb l’Active Directory del CSI i es valorarà que permeti
l’aplicació de polítiques i quotes d’impressió en funció de la tipologia d’usuari i de màquina.
El software de monitorització ha de permetre conèixer l’estalvi a arrel de l’aplicació de les
polítiques i funcionalitats configurades en el parc d’impressió i permetre la recopilació
d’informes a nivell d’usuari, equips i centres de cost.
Tots els centres del CSI, amb les seves xarxes, estan comunicats i, actualment, es disposen
tres servidors d’impressió:




A L’Hospital General de l’Hospitalet. Dóna servei a l’equipament del mateix centre
A L’Hospital Dos de Maig. Dóna servei al mateix centre i a l’ABS Sagrada Família i
Gaudí
A L’Hospital Sant Joan Despí Moisés Broggi. Dóna servei al mateix centre i a la resta
de centres (apartat 3)

Per aquest nou contracte l’adjudicatari haurà de fer-se càrrec de la creació dels nous servidors
d’impressió, reemplaçant els existents.
En l’Annex 3, Entorns tecnològics, es fa un recull de les infraestructures actuals del CSI, a tenir
en compte per la correcta implantació i funcionament esperat del projecte.

La solució ha de disposar de funcionalitats per garantir la disponibilitat del servei d’impressió
proporcionant una arquitectura d’alta disponibilitat per evitar cap tipus d’aturada.
L’adjudicatari proporcionarà un servei integral d’instal·lació, implantació, desenvolupament,
configuració, posada en marxa, manteniment i gestió de tòners i d'incidències, atenent als
nivells de criticitat establerts en el plec, incloent totes les funcionalitats i integracions
necessàries.
El manteniment ha de ser preventiu i correctiu per garantir les perfectes condicions del parc. El
manteniment correctiu cobrirà totes les incidències i reparacions que es produeixin en les
impressores i multifuncions, quedant inclosos també en aquest manteniment qualsevol tipus de
material o d’equipament necessari per la seva connectivitat.
5.1 Gestió
La gestió del servei integral d’impressió ha d’incloure un responsable assignat de la interlocució
amb el CSI. Aquest responsable s’ha d’encarregar de:
1. La coordinació amb la resta de membres de l'estructura de manteniment de
l’adjudicatari. Ja sigui personal administratiu o tècnic.
2. Traspàs i anàlisis dels informes periòdics mensuals, trimestrals i anuals (apartat 11) al
CSI, detectant les possibles desviacions
3. Interpretació dels indicadors i reports (apartat 12)
4. Lideratge dels canvis a realitzar per una millora contínua del parc d’impressió basat en
l’anàlisi dels informes i dels indicadors.
5. Revisió, previ enviament al CSI, de les factures i comptadors per assegurar que són
correctes.
6. Control de l’inventari del parc i de la seva ubicació en els plànols
7. Participació en les reunions que es pactin amb el CSI
8. Gestió de les modificacions per canvis (reestructuració) del servei contractat.
L’adjudicatari, haurà de proporcionar la matriu d’escalat, en cas de problemes greus, així com
un horari clar de contacte i disponibilitat.
5.2 Configuració
5.2.1 Drivers
És important que els drivers d’impressió dels diferents equips que el licitador proporcioni siguin
els menors possibles, i es valorarà que s’ofereixi un driver únic per a tots els equips oferts en la
proposta.
La instal·lació dels drivers en el/s servidor/s d’impressió, així com la creació de les cues
d’impressió, es farà a càrrec de l’adjudicatari amb coordinació amb l’equip de Sistemes del CSI.
Tota la infraestructura ofertada, software i equipament, ha de ser compatibles per treballar amb
la infraestructura del CSI (Annex 3 Entorns tecnològics)
5.2.2 Cues d’impressió
Les impressores i multifuncions estan configurades per mitjà de la cua d’impressió, dels
servidors d’impressió, però es podria trobar algun equip directament per IP o per USB, per
necessitats concretes d’algun equipament.

L’equip de Sistemes del CSI proporcionarà el rang d’IPs, sobre el qual l’adjudicatari haurà de
treballar per crear les cues en el servidor d’impressió corresponent, i aplicar aquestes noves
cues d’impressió als PCs que ho requereixin. Revisar l’Annex 3 Entorns tecnològics amb les
especificacions de configuració i infraestructura.
El llistat de les IPs assignades al parc d’impressió serà gestionat també per el personal de
l’adjudicatari on site, agilitzant així el temps de resposta de les peticions.
La nomenclatura de les cues ha de ser prou clara per facilitar la seva ubicació i si no ho és
actualment, s’haurà d’anar adaptant fins homogeneïtzar tot el parc. Un exemple de cua
d’impressió seria HSJDMB-ADMINUH5-BN (Centre-ubicació-bn o color)
Cada canvi haurà de ser informat al Servicedesk del CSI per facilitar la gestió de les trucades i
incidències que es puguin rebre al respecte i portar una documentació adequada i actualitzada.

5.2.3 Equips per usb o IP
Aproximadament unes 7 impressores i multifuncions estan connectades per USB o IP directa.
L’adjudicatari haurà de revisar el motiu per el qual no està configurada la impressora per cua
d’impressió, i juntament amb Cap de Servicedesk del CSI, decidir si es migra al servidor
configurant-les en els PCs que ho necessitin.
En cas que l’equip es quedi per usb o per IP, el personal onsite de l’adjudicatari haurà de
passar cada mes per aquestes impressores per recollir-ne els comptadors manualment.

5.2.4 Configuració per defecte dels equips
La configuració per defecte de les impressores i multifuncions (impressió / còpia) ha de ser en
b/n i a doble cara.
Els equips que tenen l’opció de color habilitada es troben en l’Annex 1. Tota la resta han de
tenir l’opció a color capada i només es podrà activar prèvia aprovació del Cap de ServiceDesk
del CSI.
L’opció de l’ús del color, en aquests casos que hagi validat el CSI, haurà de ser escollida per
l’usuari. Tot i que l’usuari canviï el mode d’impressió/còpia a color aquesta opció no podrà
quedar configurada com opció per defecte.
Per casos també aprovat per el CSI, el dúplex pot deshabilitar-se
A nivell de configuració dels equips, s’ha de tenir en compte que, per facilitar l’ús i evitar
possibles errades dels usuaris, es podria demanar que les opcions que surtin en els panells de
les impressores i multifuncions es simplifiquin, es bloquegin i/o es personalitzin en la mida del
possible segons els requeriments del CSI
A nivell de consum energètic, les impressores i multifuncions s’han de configurar en mode
estalvi d’energia, de forma que si no s’utilitza durant un temps ha d’accedir al mode de baix
consum, consumint menys electricitat que en mode d’espera. En algun cas en concret, a petició
del CSI, podria deshabilitar-se.

5.2.5 Identificació d’usuaris genèrics
Per tal de poder identificar als usuaris genèrics, es valorarà la instal.lació de software client que
demani, a l’hora d’imprimir les credencials de Windows de l’usuari.
S’hauran de fer proves molt precises, i un pilot, abans d’instal.lar el programa en els equips que
el CSI decideixi, si finalment es decideix la seva implantació.
5.2.6 Etiquetatge
Totes les impressores i multifuncions han d’estar etiquetades.
5.2.6.1 Etiquetatge físic
L’etiquetatge de les impressores haurà d’incloure la següent informació:






Direcció IP (en cas de no tenir-ne indicar que és de tipus USB)
Nom de la cua
Tipus de impressora o multifunció (tipus A, B, C, D o F)
Marca de l’equip
Model de l’equip

L’adjudicatari haurà de proveir el paper d’etiquetes amb aquesta informació, encarregar-se de
posar-lo en tots els dispositius i assegurar-se que durant tot el contracte està ben visible i en
bones condicions de lectura.
5.2.6.2 Etiquetatge lògic
L’etiquetatge lògic inclou el registre de tot el parc d’impressores i multifuncions en el sistema de
gestió del adjudicatari, on quedarà recollida la informació continguda a l’etiquetatge físic, a més
de la següent informació:









Direcció MAC de la impressora (si en té)
Número de sèrie
Centre al que pertany
Divisió / Centre de Cost
Servei / Ubicació
Activació del color (sí / no)
Tipus de connexió (cua d’impressió / IP / usb)
Tipus de connexió II (roseta / switch)

Per la clara i concisa gestió del parc d’impressió, els plànols amb la localització de cada equip,
número de sèrie i model, hauran de dur-se estrictament al dia per part de l’equip de
l’adjudicatari.
Aquesta informació, tot i estar centralitzada per les eines de l’adjudicatari, ha d’estar disponible
per l’equip de Sistemes del CSI.
La informació en els plànols, ha d’estar constantment actualitzada, però semestralment
l’adjudicatari haurà de fer una revisió completa per assegurar-ne la veracitat de la informació

5.3 Equips multifuncionals
Els equips multifuncionals hauran de configurar-se i tenir les opcions habilitades que
s’escaiguin per permetre les següents funcions basades en la tarja identificativa del CSI, des de
qualsevol centre (apartat 3):






Control d’ús: Amb la tarja identificativa del CSI, s’ha de poder accedir als equips
multifuncionals, permeten la monitorització per usuari de les impressions, fotocòpies i
escanejos fets, tant en b/n com en color.
Protecció de la informació: Impressió bloquejada. Retenció de la impressió en els
equips multifuncionals podent recuperar les impressions desitjades amb la tarja
identificativa del CSI en qualsevol multifunció del CSI
Encriptació, esborrat i destrucció segura del disc dur dels equips multifunció. S’haurà
de proporcionar el circuit detallat de la destrucció del disc dur per garantir la
confidencialitat de les dades que puguin haver-hi. S’haurà de proporcionar un
document confirmant el seguiment d’aquest circuit i la destrucció correcta del disc dur i
la seva informació, per cada cas que s’hagi d’executar.

Les targes identificatives utilitzades i que proporciona el CSI són de dos tipus:
 Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi: Targetes amb xip RFID MIFARE 4K BMHiCo.
 Resta de centres: Tarjetas PVC laminado. Acabado brillante. Tamaño CR80. 760
micras de espesor. Características iguales a tarjeta de crédito ISO 7810/11. Anverso:
BLANCA. Reverso: BLANCA + B.M. LO-CO (300 Oe.)
El CSI disposa, aprox, de 3000 usuaris. En cas que les targes identificatives de l’usuari no
siguin compatibles amb els sistemes dels licitadors per aquestes funcions, es podrà optar per
l’opció d’stickers que aniran enganxats en les targes identificatives. Qualsevol cost derivat per
aconseguir aquest objectiu anirà a càrrec de l’adjudicatari.
El licitador haurà de proporcionar documentació clara del passos a executar per tal de permetre
aquest tipus d’identificació a través de la tarja identificativa, amb o sense stickers. El
responsable d’aquesta configuració, del material necessari, i d’assegurar-se que s’aplica i
funciona en tots els usuaris del CSI serà l’adjudicatari. Per casos en que l’usuari no disposi de
la tarja, s’ha de poder accedir a la multifunció també amb l’usuari de Windows del LDAP amb
les mateixes funcionalitats.
A nivell de la seguretat en les comunicacions, s’ha d’aplicar:
 Encriptació SSL.
 Comunicació encriptada SNMP.
 Encriptació de la llibreta de direccions.
 Encriptació de la contrasenya d’autenticació.
D’altra banda, els equips multifuncionals, han de permetre l’opció de fax per casos concrets i
específics. En l’Annex 1 es poden veure els actuals a reemplaçar, que podran variar segons les
necessitats.
En els equips multifuncionals, amb AAA, s’haurà d’implementar un sistema de contingència en
cas de caiguda de la xarxa, evitant que el sistema d’impressió es pugui veure massivament
afectat
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PLA MEDIAMBIENTALS

Aquests són els requeriments mínims que han de tenir tots els equips a nivell mediambiental i
estalvi energètic, a nivell de licitant:




ISO 27000: seguretat de la informació
ISO 14001: gestió ambiental
ISO 9001: gestió de qualitat

Pel que fa als consumibles s’haurà d’acreditar que el fabricant del consumible compleix amb els
estàndards de qualitat, seguretat i medi ambient respecte al desenvolupament i producció dels
cartutxos d’impressió o equivalents:




Norma ISO 14001: Principis de comportament ambiental auditable.
Norma ISO 9001:2008: Requisits per a un Sistema de Gestió de qualitat.
Normes ISO 19752/19798/24711 i 24712: Certificació del rendiment del consumible.

I en cas de no ser originals, s’haurà de detallar també la marca, model i proporcionar les
certificacions de les normes DIN 33870, 33870-1 , 33870-2 i 33871-1.
En tots els casos s’haurà de proporcionar la corresponent certificació d’aquestes ISO i normes
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PERSONAL ON SITE

L’adjudicatari haurà de proporcionar tres tècnics on site per cobrir les necessitats del servei
d’impressió en el dia a dia, en els horaris i les condicions que es detallen a continuació.
Els tres tècnics hauran de tenir experiència mínima de 3 anys en la prestació de serveis
similars i carnet de conduir
Totes les obligacions laborals d’aquest personal serà responsabilitat de l’adjudicatari així com
l’assegurança de responsabilitat dels equips i el software.
Dos dels tècnics hauran de fer jornada completa, mentre que el tercer pot fer mitja jornada (de
8h-12h). L’horari a cobrir és de 8h-18h, de forma que un dels dos tècnics de jornada completa
farà de 8h-17h i l’altre de 9h-18h, de dilluns a divendres. Aquests horaris es poden veure
modificats durant el contracte establert en funció de les necessitats del CSI.
Els dos tècnics amb jornada completa estaran ubicats en l’Hospital Sant Joan Despí Moisès
Broggi i Hospital General de l’Hospitalet. El tercer tècnic, ha d’estar a l’Hospital Dos de Maig.
Tot i així, hauran de cobrir totes les peticions i incidències que puguin sorgir en la resta del
centres del CSI, respectant sempre els SLAs
Es permetrà que els tècnics on site, en el temps del que disposin lliure en el CSI, puguin cobrir
altres necessitats de la seva pròpia empresa, sempre que els SLAs i el bon funcionament del
servei en el CSI no es vegi afectat. A la primera senyal que aquesta forma de procedir faci que
el servei en el CSI es vegi impactat negativament, el CSI estarà en el dret d’anul·lar aquesta
concessió i els tècnics on site hauran de dedicar el 100% del seu temps al contracte amb el
CSI.

L’adjudicatari haurà de proporcionar al seus tècnics PCs o portàtils, que utilitzaran en la xarxa
del CSI, així com la resta de material que puguin necessitar per donar el servei.
La mobilitat dels tècnic on site entre els centres del CSI, ha de quedar coberta dins del cost del
servei d’impressió ofert pel licitador, assegurant un bon temps de resposta en els centres més
allunyats.
Els tècnic on site de l’adjudicatari hauran de treballar de forma conjunta i coordinada amb la
resta de l’equip del ServiceDesk i de Sistemes del CSI per poder donar un bon servei de
suport.
Els períodes de vacances dels tècnics seran coberts per personal de l’adjudicatari que donarà
continuïtat al servei. Per garantir el nivell de servei, els tècnics que substitueixin als titulars,
tindran un període de formació no inferior a 15 in situ per fer el traspàs d’informació.
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REPOSICIÓ DE CONSUMIBLES

La reposició de tots els consumibles (excepte el paper d’impressió que serà proporcionat pel
CSI) serà a càrrec del adjudicatari, tant pel que fa a consumibles de tinta (tòners o equivalents)
com en fusors o altres recanvis sensibles de consumir-se durant la vida útil de les impressores.
Aquesta reposició no ha de comportar l’aturada dels aparells per falta de consumible, i per tant
l’adjudicatari haurà de conèixer l’estat de la capacitat dels consumibles per evitar aquestes
interrupcions, en base a un sistema que monitoritzi el consum de forma automàtica en tot
moment.
Els tècnics on site, s’han d’avançar a que sigui l’usuari qui faci la petició d’incidència del
consumible, rebent i gestionant les alertes que el parc d’impressores li proporciona.
Malgrat això, en ubicacions crítiques o d’alt consum, es deixarà un dipòsit de consumibles en el
lloc de treball, per tal d’evitar l’aturada de les impressores o equips multifunció.
S’establirà un SLA per tal de garantir el funcionament en tot moment de les impressores amb
penalitzacions en cas de no compliment. En cas de consumibles defectuosos, l’adjudicatari es
farà càrrec de la regularització de la situació, sense costos associats, podent arribar a haver-hi
penalitzacions segons l’impacte en el servei.
8.1 Procés de reposició – Consumibles tòners
En la zona destinada a Service Desk, en els tres Hospitals (Sant Joan Despí, Hospitalet i Dos
de Maig), es disposa d’una àrea de magatzem per el material informàtic que pot ser compartit
amb el corresponent al servei d’impressió. Mentre que en la resta de centres, normalment,
tenen un petit espai per guardar material.
El procés de reposició quedarà tal i com es descriu a continuació:




L’adjudicatari, mitjançant el seu sistema de monitoratge, detectarà l’equip amb alerta de
consumible baix.
Immediatament, farà l’enviament del nou consumible de reposició, que ha de ser rebut i
reemplaçat abans de que l’equip tingui problemes per funcionar correctament
Segons la ubicació de l’equip s’enviarà:

Al magatzem d’informàtica dels tres Hospitals, recepcionat per els propis tècnics on
site de l’adjudicatari.
o En la resta dels centres es podrà negociar amb un/a dels/les administratius/ves o
responsables del centre, la recepció del material, però la responsabilitat final
seguirà sent del personal de l’adjudicatari.
La repartició del tòner, del magatzem informàtic a la ubicació:
o En els Hospitals, seran els tècnics on site, qui el duran directament a la ubicació de
l’equip d’impressió i realitzaran el canvi de consumible, retirant l’esgotat.
o En la resta de centres, els tècnics on site, avisaran a la ubicació que passin a
buscar el consumible pel lloc on ho ha recepcionat l’administratiu/va o responsable
del centre. Tot i així, la responsabilitat segueix sent de l’adjudicatari de forma que,
si és necessari, també en aquest altres centres, els tècnics on site realitzaran el
canvi de consumible.
o



Podria donar-se el cas, que en el algun centre no hi hagués personal del CSI per gestionar els
tòners. En aquest cas, serien els tècnics on site de l’adjudicatari qui se n’haurien de fer càrrec
des dels Hospitals on recepcionarien els tòners.
En cas de problemes en el circuit d’entrega i recollida de tòners, l’adjudicatari se’n
responsabilitzarà de fer el seguiment de la causa i de trobar-ne solució, amb el suport del CSI,
sense implicació de cap cost associat.
En tots els centres (apartat 3) sempre ha d’haver-hi un dipòsit mínim per situacions de
contingència i, a part, també hi haurà un estoc d’emergència en les àrees crítiques. Tots ells
han d’estar complets en tot moment, segons el tipus d’equips en els que s’han utilitzar. Les
àrees crítiques, podrien variar segons les necessitats però actualment són:




En l’Hospital General de l’Hospitalet: Consultes, Urgències, Quiròfan
En l’Hospital Dos de Maig: Consultes, Urgències, Quiròfan, Hospital de Dia
En l’Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi: Consultes, Urgències, Quiròfan, Hospital
de Dia, Plantes Hospitalització, UCSI, Gerència, Esterilització, HADO, Farmàcia.

Els tècnics on site de l’adjudicatari, han de poder moure’s entre centres, per resoldre qualsevol
incidència de consumibles que pugui sorgir i no es pugui resoldre seguint el circuit detallat.
8.2 Procés de reposició - Altres consumibles
Per la resta de consumibles, es proveiran directament en les ubicacions dels tècnics on site de
l’adjudicatari en el CSI, que realitzaran la substitució d’aquest en el dispositiu d’impressió
seguint els criteris SLA establerts, en el centre que sigui.
A més, s’enduran el consumible vell i tots els residus generats durant el procés de substitució
Si calgués la presència de tècnics de camp de l’adjudicatari per resoldre algun problema en
una reposició o avaria, els tècnics on site han de ser els seus punts de referència en el CSI.
8.3 Recollida de Consumibles
L’adjudicatari es farà càrrec de la recollida dels consumibles usats i proporcionarà, anualment,
al CSI la informació i el certificat de la quantitat de Kg de tòner generat, així com també l’estalvi
en Kg de CO2

Els consumibles hauran de ser classificats per al seu posterior emmagatzematge, reciclatge o
destrucció segons correspongui a cada cas en funció de la tipologia de consumible. Cadascun
dels residus ha d’ésser tractat de forma diferent i independent.
8.3.1 Recepció de material
-

Contenidor de cartró amb retolació específica.
Bosses retolades per a la recollida de consumibles usats.

Els tècnics on site del licitador, s’encarregaran de repartir els contenidors en els llocs més
adequats dels centres, llocs que han d’estar fora de l’abast dels pacients per evitar barrejar
altres tipus de materials en aquests contenidors. El tècnic on site haurà de negociar amb cada
àrea per trobar la millor ubicació possible.
Durant el període del contracte, la quantitat de contenidors pot anar variant i s’ha d’adaptar en
tot moment a les necessitats del CSI i al bon funcionament de la recollida del consumibles.
8.3.2 Ús del contenidor i bosses.
Una vegada muntats els contenidors, s’introduiran els consumibles usats que es generin dintre
les bosses reutilitzables. Els consumibles usats s’hauran de dipositar sense el seu embalatge
de cartró original.
Els tècnics onsite de l’adjudicatari hauran d’assegurar que les instruccions de com recollir els
consumibles queden ben clares per als usuaris del CSI, i saben on trobar els contenidors.
8.3.3 Recollida i freqüència.
Els tècnics onsite de l’adjudicatari hauran de portar un control periòdic d’aquests contenidors,
on es repleguen els consumibles esgotats, per evitar que aquests contenidors s’omplin i no es
puguin depositar més. És important evitar, a més, que els contenidors plens s’acumulin sent
bàsic que la freqüència de recollida sigui l’òptima per cada centre.
La responsabilitat final d’aquest circuit de la recollida dels tòners serà de l’adjudicatari i haurà
d’assegurar que es compleix.
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AVARIES

El mateix sistema d’alarmes que reporta als tècnics on site la informació de l’estat dels
consumibles, ha de servir per fer-ne un ús proactiu de la resta d’informació que els equips del
parc d’impressió proporciona en nivell d’alertes.
El sistema d’alarmes del parc d’impressió s’ha de configurar de forma adequada per tal de que
els tècnics on site puguin aprofitar i reaccionar davant aquestes alertes de forma ràpida i
concisa. Alarmes d’enganxades de paper, peces en mal estat, safates mal tancades, falta de
paper... han de permetre als tècnics on site una resolució anterior a la creació de la incidència
per part de l’usuari.
Aquest sistema d’alarmes també ha de poder utilitzar-se per les impressores que estan per
usb, encara que impliqui instal·lar un software client en el PC on està configurada la impressora
o multifunció per usb. La instal·lació del software client ha de ser validat prèviament per
Sistemes del CSI i ha de fer-se càrrec l’adjudicatari.

De les avaries, manteniment i consumibles dels equips del parc d’impressió, no ha de sortir cap
cost extra del ja pactat en el contracte del servei especificat en aquest expedient.
9.1 Priorització. Incidències i Peticions de canvi
La priorització i criticitat de les incidències, durant l’horari laboral, es realitzarà en funció de la
següent classificació:
Prioritat Crítica: Totes aquelles incidències que interrompin el funcionament de l’activitat en el
següent serveis:
o Consultes Externes
o Urgències
o Consultes de Primària
o Diagnòstic per la Imatge
o Laboratori
o Quiròfans
o Farmàcia
Prioritat Alta: Totes aquelles incidències, relacionades amb serveis no inclosos en la prioritat
crítica, que interrompin el funcionament dels equips, usuaris o el propi servei.
Prioritat Normal: Aquelles peticions que no interrompin el funcionament dels serveis quedaran
dins d’aquest nivell.
Millora: Aquelles incidències que en realitat son peticions de canvi que no afecten al
funcionament dels serveis oferts per S.I.
Tasques programades: Aquelles peticions sol·licitades per personal d’altres àrees dins de
Sistemes d’Informació, que no afectin a la disponibilitat dels serveis oferts per S.I. i que es
sol·licitin de forma planificada.
9.2 Gestió de les incidències
Les peticions i incidències a l’adjudicatari es realitzaran a través de l’aplicació de gestió
d’incidències del CSI per tal de ser gestionades pels tècnics on site. Si és necessari i es pot
realitzar, es farà un enllaç entre el sistema de gestió de les incidències intern del CSI i el
sistema de gestió de les incidències propi del l’adjudicatari per tal d’automatitzar i facilitar la
gestió de les mateixes.
Els tècnics on site de l’adjudicatari tindran accés a l’aplicació de gestió d’incidències del CSI,
que serà l’eina que utilitzaran per comunicar-se amb els usuaris del CSI i gestionar les
incidències que enviïn. El CSI els hi proporcionarà un usuari i una clau d’accés per accedir-hi a
l’aplicació.
Les incidències que vinguin del sistema d’alertes de l’adjudicatari o bé de la gestió d’incidències
de l’adjudicatari, han de registrar-se també en l’aplicació del CSI que serà la que reculli tota la
informació.
10 SLAs
Es defineixen 4 nivells de servei (SLA) en funció de la priorització i criticitat del lloc de treball,
24x7x365:

SLA

Descripció

Temps de
resolució

Percentatge de
compliment
mensual

Penalitzacions

Molt Crític
Crític

Alta
Normal

SLA
Molt Crític
Crític
Alta
Normal

Caiguda servei impressió
(servidor...)
Lloc de treball on no pot
deixar de funcionar mai el
sistema d'impressió
Lloc de treball on s'ha de
minimitzar les aturades
Lloc de treball convencional

Greu
Alta
Alta

98%

< 30min

95%

< 4h

90%

< 8h

80%

Molt Greu
Greu

Alta
Alta

Facturació

Penalitzacions
Molt Greu

< 1h

Descompte en facturació del doble de la facturació fix i variable
dels serveis afectats
Descompte en facturació del doble de la facturació fix i variable
dels equips afectats
Descompte en facturació del doble de la facturació fix i variable
dels equips afectats
Descompte en facturació del doble de la facturació fix i variable
dels equips afectats

Els descomptes en facturació tindran com a referència els costos del mes anterior.
El SLA es calcularà, en aquelles incidències definides com a crítiques i altes durant les 24
hores del dia, mentre que per la resta d’incidències es calcularà en base a l’horari de treball (de
08.00h a 18.00h de dilluns a divendres sense comptar festius de Barcelona).
El comptatge del compliment de l’SLA es realitzarà emprant el sistema de gestió d’incidències
del departament de Sistemes d’Informació del CSI.
Per aconseguir l’acompliment de l’SLA s’ha de comptar amb els dispositius (apartat 3.1) i
consumibles de back up, així com la configuració de les diferents impressores i multifuncions. A
nivell de configuració de les impressores en els PCs, és important mapejar més d’un dispositiu
dels que tenen a prop per assegurar que el servei d’impressió no es veu aturat en cap PC si
falla la que tenen predeterminada.
Els SLAs proposats pels licitadors hauran de ser iguals o millors que els aquí descrits.
El contracte podrà ser rescindit quan no es compleixin, de forma general, els SLAs aquí
definits.
11 REPORTING DE L’ACTIVITAT
A continuació es definiran els informes a rebre per part de l’adjudicatari. Els camps que
s’anomenen, són els mínims. Es poden afegir més, si es creu necessari. El template d’aquests
informes, mínims, que es demanen es troben en l’Annex 4 i estan basats en la discriminació de
o Impressions b/n, color
o Fotocòpies b/n, color
o Escaneigs
Així com en el seu total
Informe mensual 1: Comptadors / Màquina
Un únic excel amb la informació per màquina de tots els centres i centres de cost, amb els
camps mínims especificats en el document “Informe mensual 1 comptadors maquina” de
l’Annex 4

Informe mensual 2: Totals per centre de cost
Amb aquesta informació omplir, mensualment, l’excel de l’Annex 4 “ Quadre de control” per
centre de cost
Pestanya 1: Impressions b/n i color
Pestanya 2: Fotocòpies b/n i color
Pestanya 3: Escaneig
Pestanya 4: Total Comptadors (suma de les primeres pestanyes)
Pestanya 5: Imports Impressions b/n i color
Pestanya 6: Imports Fotocòpies b/n i color
Pestanya 7: Total Imports variables (suma de les pestanyes de costos variables)
Pestanya 8: Import Fix
Pestanya 9: Resum anual de costos, comptadors i quantitats
Pestanya 10: Gràfica Impressions color, impressions b/n, Fotocòpies b/n, Fotocòpies color,
Escaneig
Pestanya 11: Gràfica Imports Impressions color, impressions b/n, Fotocòpies b/n, Fotocòpies
color, Escaneig
Informe mensual 3: Equips amb més impressions
Llistat dels 50 equips amb més impressions, amb el detall del títols dels documents i els usuaris
que han imprès, tant en b/n com en color, i la seva data.
Informe mensual 4: Equips amb més fotocòpies
Llistat dels 50 equips amb més fotocòpies fetes, amb el detall del títols dels documents i els
usuaris que han fotocopiat, tant en b/n com en color, i la seva data.
Informe mensual 5: Usuaris amb més impressions
Llistat dels 50 usuaris amb més impressions, amb el detall del títols dels documents i l’equip on
han imprès, tant en b/n com en color, i la seva data.
Informe mensual 6: Usuaris amb més fotocòpies
Llistat dels 50 usuaris amb més fotocòpies, amb el detall del títols dels documents i l’equip on
han fotocopiat, tant en b/n com en color, i la seva data.
Independentment d’aquest reports mensuals, els CSI pot demanar a l’adjudicatari aquest tipus
d’informació de qualsevol altra impressora o multifunció o usuari.
Tots aquests informes són clau per les funcions del responsable assignat per l’adjudicatari per
la gestió d’aquest contracte (apartat 5.1). Li han de proporcionar la informació suficient per
controlar les possibles desviacions que puguin sorgir, i mensualment, realitzar un anàlisis de la
producció b/n & color i sobre les possibles desviacions que es trobin proposar accions de
millora, que validades amb el CSI, han d’aconseguir l’objectiu de reduir costos i optimitzar el
servei.
A part, basant-se en aquesta informació dels reports mensuals, la distribució dels dispositius en
els plànols actualitzats i les incidències i peticions, trimestralment s’haurà de proporcionar:
Informe trimestral:
 Anàlisis demogràfic màquina/departament.
 Indisponiblitat del servei per màquina i total (ratis inclosos)






SLA's
Previsió del manteniment preventiu i resultats dels ja fets.
Resum dels anàlisi de b/n i color i desviacions i de les accions executades
Promig de comptadors / màquina (impressions, fotocòpies i escaneig)

Informe anual:
 Històric acumulat de les dades trimestrals i mensuals
 Anàlisis exhaustiu, a horitzó un any, amb doble objectiu:
o Anàlisis tècnic-econòmic situació actual
o Optimització recurrent sobre nou escenari.
Addicionalment, i sota demanda, el CSI pot demanar nous informes orientats a realitzar un
control, seguiment i millora del parc d’impressores, sense cost addicional
Tota aquesta informació s’emmagatzemarà en una BBDD relacional de tipus SQL o similar que
podrà ser explotada pel CSI per tal d’integrar aquesta informació en el sistema de quadres de
comandament del Consorci.
12 OPTIMITZACIÓ CONTINUA
La gestió del servei d’impressió ha d’estar en continua optimització, i més en l’entorn sanitari
que està en constant canvi. Així l’adjudicatari ha de treballar en








Reunions de seguiment amb el CSI
La definició de plans de millora del servei
Assessorament quan sorgeixin noves necessitats o bé quan hi hagi una reestructuració
d'espais o de departaments
Proposta de trasllats/moviments de màquines per una millor adaptació dels
requeriments
Control de la implementació dels plans de millora.
Actualització dels plans de millora.
Formació i educació dels usuaris per un correcte ús del parc d’impressió

amb l’objectiu de mantenir i disminuir costos i volums en el temps, assegurant l’escenari òptim
en cada moment del contracte, adaptant-se a les necessitats del CSI, i sense haver d’esperar a
l’informe anual per poder executar qualsevol acció de millora
Cada semestre, si no abans, s’ha d’executar alguna acció amb aquest objectiu d’optimitzar el
parc i servei d’impressió vers al CSI. En concret, s’hauran de detallar tres accions, com a
mínim, que tinguin com a meta la disminució dels costos i de les impressions imputades al CSI.
Aquestes tres accions es valoraran i s’hauran d’implementar fent-se visible la reducció que
comporta en el servei d’impressió.
13 FACTURACIÓ I COSTOS
La data d’inici del contracte serà al dia següent de la seva formalització i signatura, iniciant-se
així el procés d’implantació del servei. L’inici de vigència del contracte serà un cop finalitzada i
acceptada la instal·lació i renovació de la totalitat del parc.

L’acceptació de les instal·lacions, equips, serveis i configuracions, que no es validin, no es
podran passar a producció i no es podran facturar.
El període màxim per proporcionar els serveis adjudicats serà de 5 mesos naturals a partir de
l’inici del contracte. Durant aquest període d’implantació progressiu i fins que no es validi tot el
projecte, només es podrà facturar la part variable del equips que estiguin en ple funcionament i
acceptats, substituint als serveis i equips anteriors, per no tenir una doble facturació. La
facturació dels costos fixes, lloguer, software i altres només es podrà aplicar fins la validació la
total renovació.
En cas d’endarreriment de la implantació, cada mes, l’adjudicatari assumirà com a penalització
la diferència del cost actual amb el sistema d’impressió actual, i el cost de l’adjudicatari. Si
l’endarreriment superés els 30 dies naturals, es considerarà falta greu. A la tercera falta greu es
considerarà falta molt greu i, si es creu oportú, el CSI pot rescindir de manera immediata el
contracte per incompliment molt greu, sense dret a indemnització i sense perjudici de la
reclamació del danys i perjudicis ocasionats per aquest endarreriment.
Tots els equips hauran de tenir el mateix CPP b/n i CPP color, separant cada tipus d’impressió,
independentment del model i amortització del lloguer. L’escaneig o digitalització enviament de
faxos no podrà tenir cost associat.
Els licitadors hauran de concretar el cost fix d’ampliar o reduir qualsevol dels models ofertats
del parc d’impressió (Annex 7). Aquest cost també s’aplicarà en cas de necessitar, per un
període de temps concret, per emergència o sobrecàrrega, d’algun dels models durant el seu
temps d’ús.
La facturació mensual haurà de detallar per separat, la part fixa, la part variable en b/n i la part
variable en color per centre de cost.
14 PLA IMPLANTACIÓ
La gestió de la implantació serà liderada per la persona assignada per l’adjudicatari per dur
aquesta tasca. El coordinador del projecte per part del CSI podrà participar-hi, però no s’ha de
preveure dedicació per part del personal del CSI, sent un projecte claus en mà.
Les següents tasques seran les mínimes a realitzar-se en el pla d’implantació, però poden
afegir-se d’altres, previ consens amb el CSI. Es repartiran en dues fases:
A. Designació de l'equip de treball i interlocutors.
A.1. Anàlisi, pla de traspàs
A.2. Pilot i acceptació
B. Planificació i gestió de la implantació.
B.1. Calendari i agenda de reunions de kick-off i seguiment.
B.2. Establiment de les fases i timing de projecte.
B.3. Lliurament i recepció de les noves màquines.
B.4. Ubicació, configuració i posta en marxa de les mateixes.
B.5. Recollida i coordinació per als equips antics
B.6. Configuració i implementació del mapa de serveis
B.7. Acceptació dels serveis per part del CSI

A continuació es detalla amb concreció l’abast de cada fase:
14.1

Fase 1

L’objectiu de la fase 1 és la preparació del traspàs, transparent i sense impacte per l’usuari, del
parc actual d’impressores i la seva gestió. L’adjudicatari ha de presentar un proposta de Pla de
Traspàs per garantir la continuïtat del servei i garantir l’impacte nul al canvi per part dels
usuaris.
A tenir en compte que l’inventari i els equips proporcionats en l’Annex 1 i els plànols, poden
haver experimentat variacions durant l’adjudicació del plec, així que en la planificació s’ha
d’incloure un treball de camp per definir exactament equips, software i funcionalitats finals.
Sistemes del CSI formarà als tècnics onsite de l’adjudicatari en l’ús de l’aplicació de gestió
d’incidències del CSI, que serà la seva principal eina de feina a nivell del seu registre.
En coordinació amb el departament de Sistemes del CSI, l’adjudicatari crearà els nous
servidors d’impressió i instal·larà el software de monitoratge i de gestió del parc d’impressores
per treballar de forma proactiva sobre ell i rebre’n informació no només dels comptadors, si no
del seu estat i avaries.
En aquesta primera fase el licitador ha de proveir-se de tot el material per permetre la seva
instal·lació en la fase 2. A més s’haurà de tancar la subrogació dels tècnics on site.
La duració d’aquesta primera fase es preveu d’1 mes
14.2

Fase 2

La fase 2 especifica la retirada dels equips actuals i la seva substitució pels nous models, així
com la configuració dels serveis finals per màquina i usuari, per part de l’adjudicatari
Totes les accions d’aquesta fase es realitzaran sense interrupció en el servei d’impressió del
CSI, havent de treballar-hi durant les tardes, nits i caps de setmana, si fos necessari.
Depenent del nou model d’impressora a col·locar, s’ha de planificar una formació a l’usuari o
una transició que sigui el més natural possible sense afectar a l’activitat de les àrees.










Creació de les cues d’impressió en el servidor corresponent i drivers
Retirada dels dispositius antics, garantint el seu correcte reciclatge, i coordinació amb
l’actual proveïdor per a la seva recollida, tenint en compte la manca d’espai
d’emmagatzematge del CSI.
Reporting i registre precís dels comptadors i de la data de retirada exacta de cada
equip.
Instal·lació física dels nous dispositius, etiquetatge dels mateixos, configuració en els
PCs corresponents i confirmació del seu registre en totes les eines d’inventari i gestió.
Confirmació de l’estat del color, configuració a doble cara i per defecte en cada equip.
Instal·lació i configuració d’equipaments complementaris per tal de garantir el correcte
funcionament del servei.
Actualització plànols de les ubicacions
Confirmació que el software de monitoratge es comunica bé amb els nous equips
d’impressió, rebent-se alertes i comptadors.






Activació de les funcionalitats en les multifuncions a través de les targes identificatives
del CSI
Activació, si s’escau, de les polítiques segons perfil
Formació als usuaris finals i del software i funcionalitats
Suport, al dia següent, a cada àrea en la que es van fent els canvis

En cas de que alguna configuració no estigui ben aplicada i incorri en costos, se’ls hi aplicaran
a l’adjudicatari
La duració d’aquesta fase es preveu, de com a màxim, de 4 mesos.
14.3

Punts a remarcar dins de les fases de la posada en marxa
14.3.1 Instal·lació d’equipaments complementaris

El licitador serà responsable de proporcionar tot el material necessari per tal de que els equips
funcionin correctament segons les condicions, tant tècniques com administratives del plec.
En aquest sentit, cal remarcar que no totes les impressores i multifuncions tindran sempre una
connexió de xarxa pròpia i, per tant, el licitador haurà de proporcionar una alternativa per tal de
poder realitzar la gestió d’aquest tipus de dispositius instal·lant un switch per compartir un punt
de xarxa, amb els seus cables de xarxa corresponents i necessaris.
En els plànols (Annex 2), es troben identificats els equips que requereixen de compartició de
punt de xarxa amb switch. Aquesta identificació pot haver canviat durant el transcurs de la
publicació d’aquest plec i ha de considerar-se aproximat.
A més, en els equips que estiguin per usb, el licitador haurà d’instal·lar el software client en els
PCs corresponents per possibilitar el monitoratge d’aquests equips que no estan en xarxa,
sempre en coordinació amb l’equip de Sistemes del CSI.
Recordar que en l’Annex 3 Entorns tecnològics es proporciona informació sobre les diferents
tecnologies que el CSI empra actualment i la connectivitat que el CSI garanteix en cadascun
dels edificis del Consorci.
14.4.2 Instal·lació del software de gestió
El CSI proporcionarà un servidor virtual per tal de que el licitador instal·li un software per a
realitzar la monitorització de les impressores de tot el CSI, complint amb les característiques
tècniques necessàries que el licitador presentarà dins de la seva oferta tècnica.
El CSI també s’encarregarà de proporcionar les comunicacions entre el CSI i la seu del licitador
mitjançant una connexió segura (VPN) possibilitant la connexió remota.

14.4.3 Espai de magatzem
L’espai de magatzem del que disposa el CSI és bastant limitat de forma que l’adjudicatari haurà
de coordinar correctament la logística de la retirada i la instal·lació dels nous equips tenint en
compte aquesta dada.
Això pot afectar també al dia a dia del contracte en el que podria donar-se la situació de falta
d’espai per l’emmagatzemament de material de l’adjudicatari.

Tot i així, l’adjudicatari s’haurà de coordinar per complir els temps i SLAs.
14.4

Documentació a entregar amb el pla d’implantació

Al finalitzar la implantació caldrà entregar la següent documentació de la instal·lació dels
diferents equips, que inclourà un llistat amb:









Nom de l’equip
Marca i model
Manual dels diferents equips tant des del punt de vista tècnic com funcional per als
usuaris.
IP de l’equip
Número de sèrie
MAC Address del mateix
Nom de la cua
Plànols amb la ubicació de cada equip, número de sèrie, model, marca

15 FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE – PLA DE DEVOLUCIÓ DEL SERVEI
La realització i execució del pla de devolució del servei és una obligació inherent al contracte,
per tant es realitzarà sense càrrec al CSI, en el període màxim de 5 mesos a partir de l’inici del
contracte
Seguint la següent nomenclatura:



Adjudicatari actual: És el proveïdor que, en l’actualitat, es fa càrrec del servei objecte
d’aquest plec.
Nou adjudicatari: És l’adjudicatari futur de la present licitació i per tant qui serà
responsable de la provisió del servei objecte de la licitació.

Des de l’adjudicació d’aquest plec, passant per la signatura del contracte, implantació i
transició, validació i acceptació de la instal·lació de tot el parc i servei d’impressió, l’adjudicatari
actual col·laborarà amb el nou adjudicatari, nodrint del know-how derivat de la seva experiència
amb el CSI i proporcionant els recursos necessaris amb l'objectiu de realitzar el canvi amb el
menor impacte possible sobre els usuaris i no aturar el servei en cap moment.
Fins l’acceptació de la instal·lació de tot el parc i servei d’impressió, el responsable del servei
d’impressió seguirà sent l’actual adjudicatari recaient en ell la facturació.
L’adjudicatari actual, a més, haurà de proporcionar al CSI tota la informació de reporting,
plànols actualitzats amb el parc d’impressió i la resta d’informació que el CSI requereixi, fins
l’últim moment del contracte.
De la mateixa forma, quan el servei que s’especifica en l’actual plec arribi a la seva finalització,
s’aplicarà el mateix pla de devolució, passant a ser el nou adjudicatari actual, l’adjudicatari
actual.
Tant per nou adjudicatari, com per l’actual, i per futures licitacions, pel fet de presentar-se a
aquest plec, els licitadors accepten, es vinculen i estan obligats a:



Facilitar el traspàs de tota la informació, tant tècnica com administrativa
No degradar els SLAs, garantint el funcionament constant de tot el parc d’impressió
amb les seves funcionalitats



Facilitar la logística del canvi d’equipaments amb els recursos necessaris

16 DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR PER AQUESTA LICITACIÓ
La memòria tècnica que s’espera, de forma obligatòria, al presentar-se a aquesta licitació ha
d’incloure:








Solució tècnica: fitxes tècniques del fabricant dels equips (a entregar en el sobre C),
serveis, software, integracions, funcionalitats, informes.
Pla de relació: Definició i circuit de contacte amb l’adjudicatari.
Pla de millora contínua: Definició de les accions a realitzar i dels informes per garantir la
millora contínua. Tasques del responsable assignat per l’adjudicatari
Pla de qualitat: Definició de garantia del servei, SLAs
Pla d’implantació: Definició detallada en el temps de la renovació del parc d’impressió amb
totes les seves funcionalitats
Pla mediambiental: Polítiques i recomanacions tècniques de reducció del consum de paper,
tòners, energia, certificacions, paràmetres de qualitat mediambiental
Oferta econòmica (Annex 7, en el sobre C) i Annexos: Annex 6 Especificacions tècniques
Estalvi energètic en el sobre C, Annex 5 Millores tècniques i de servei el sobre B

Tota la documentació demanada en aquesta licitació haurà d’entregar-se en suport digital en
format
Adobe
Acrobat,
Microsoft
Office
2010.

