PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT I CONFIGURACIÓ DE PC´S AIO (ALL IN ONE), PORTÀTILS,
IMPRESSORES I PC´S DE SOBRETAULA PER AL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE
BARCELONA, MITJANÇANT MODALITAT D’ARRENDAMENT OPERATIU
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és el subministrament i configuració del major nombre de Pc´s AIO,
portàtils, impressores i Pc´s de sobretaula per al Consorci Mar Parc De Salut de Barcelona,
mitjançant la modalitat d’arrendament operatiu, necessaris per poder cobrir les noves peticions
del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (en endavant PSMar), d’acord amb els lots
següents:
o Lot 1: Pc´s AIO.
o Lot 2: Portàtils.
o Lot 3: Impressores.
o Lot 4: Pc’s de sobretaula.
Aquests equips han de ser de característiques el més semblants possible als ja existents al
PSMar, degut a que és vol mantenir la homogeneïtat i especificitat tècnica, en haver sigut
homologats aquests models de pc´s AIO, portàtils, impressores i pc´s de sobretaula per al seu
ús als centres del PSMar.
Els equips actuals per ordre d’antiguitat són els següents:
- Lot 1: Pc´s AIO del PSMar: Dell Vostro 320, Lenovo Thinkcenter M71 i M72, Hp Compaq
Pro 6300, Hp ProOne 600, Dell Optiplex 3030, Hp ProOne 600 G2 i Dell Optiplex 3240 i
Hp ProOne 600 G3.
-

Lot 2: Portàtils del PSMar: Toshiba Tecra A11, R950, A50-A, A50-C i5 i A50-C i7.

-

Lot 3: Impressores: Hp Laserjet Pro 400, Hp Laserjet M401dn, Hp Laserjet M425dn MFP,
Hp Laserjet 426fdn, Hp Laserjet M402dn, Hp M451dn, Hp Laserjet M506dn, Zebra
GK420-t, Zebra GK420-d, Zebra HC-100.

-

Lot 4: Pc´s de sobretaula del PSMar: Hp Prodesk 400 SFF.

Així, per calcular el pressupost de licitació s’ha tingut en compte el preu unitari dels articles
licitats i s’ha multiplicat per les unitats necessàries per cobrir les necessitats del PSMar, i es
consideren inclosos tant els costos directes como indirectes.
Per tant, el preu del contracte és per preu unitari fins a esgotar el pressupost de licitació. El preu
total de cada lot ha de ser el corresponent a multiplicar el preu unitari de l’equip per el major
nombre d’unitats d’equip sense que superi el preu total de la licitació de l’esmentat lot. Per tant,
l’import ofertat total de cada lot no podrà ser superior a l’import total de licitació de l’esmentat
lot.

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS
Els productes oferts que no compleixin amb tots els requisits indicats d'obligat compliment no
seran valorats. Per tant, serà imprescindible que tots els licitadors aportin la documentació
acreditativa del compliment de les especificacions tècniques indicades en aquest apartat dins
del sobre núm.2, aportant la fitxa amb les característiques tècniques del model proposat,
exceptuant aquella informació/documentació que faci referència a dades valorades en el Sobre
núm. 3 (Criteris avaluables de forma automàtica) indicades en el punt 1.1.2 Major nombre de
prestacions.
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Especificacions tècniques d’obligat compliment:
2.1 Lot 1 Pc´s AIO :
-

Equip compacte AlO (CPU + Monitor + Font d’alimentació interna).
Pantalla TFT Full HD de 21,5” o superior.
Processador Intel Core i5 de vuitena generació.
Ram: 8 Gb
Disc Dur SSD SATA de 256 Gb.
Teclat USB.
Ratolí USB.
6 ports USB (5 ports USB i un port USB 3.1 type C).
Grabadora DVD-RW DL.
1 DisplayPort.
Càmera web integrada.
Targeta de xarxa integrada 10/100/1000 Gigabit Ethernet.
Font d’alimentació interna (dins de l’equip) de 180 w màx.
Peanya regulable en altura.
Pes 9 Kg. Màxim.
BIOS dissenyada pel propi fabricant, amb opció WAKE ON LAN i opció de recuperació
de la BIOS en l’estat original
ENERGY STAR.6.0 com a mínim.
Ranura per cable de seguretat Kensington.
Sistema operatiu Windows 10 Professional 64 bits.
Disponibilitat de recanvis del model ofertat pel fabricant de com a mínim 3 anys.
Certificat d’homologació Microsoft per part del fabricant.

2.2 Lot 2 Portàtils:
-

Equip pc Portàtil.
Pantalla: 15,6”.
Resolució: 1366 x 768
Processador Intel Core i5.
Ram: 8 Gb
Disc Dur SSD SATA de 256 Gb
DVD+-RW DL.
4 ports USB
1 port HDMI
Tarja de xarxa integrada 10/100/1000 Gigabit Ethernet
Tarja Wifi integrada 802.11 ac, a/b/g/n
Ranura per cable de seguretat Kensington.
Lector de targetes SD integrat.
Bateria litio-ion.
Càmera Web integrada.
BIOS dissenyada pel propi fabricant, amb opció WAKE ON LAN i opció de
recuperació de la BIOS en l’estat original
ENERGY STAR.6.0 com a mínim.
Sistema operatiu Windows 10 Professional 64 bits.
Pes màxim : 2,2 kg
Mida màxima : 38*26*24
Disponibilitat de recanvis del model ofertat pel fabricant de com a mínim 3 anys.
Certificat d’homologació Microsoft per part del fabricant.
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2.3 Lot 3 Impressores :
2.3.1 Impressores Làser monocrom multifunció :
-

Impressora, fax, copiadora i escàner.
Compatibilitat amb Windows7 Pro 64 bits i Windows 10 Pro 64 bits.
Impressió doble cara automàtica.
Escaneig a doble cara automàtica.
Alimentador automàtic de 50 fulls
Velocitat : 38 ppm en negre
Resolució : 1200*1200
Número màxim d’impressions mensuals : 80.000
Memòria : 256 Mb
Tarja de xarxa integrada 10/100/1000 Gigabit Ethernet
Connexió USB.
Safates : safata manual de 100 fulls i la principal 250 fulls
Tinta : 1 cartutx monobloc
Pes màxim : 13 kg
Mida màxima : 45*40*35
Consum màxim : 600w
Llenguatges : PCL5c, PCL6, PS3
Ranura per cable de seguretat Kensington.

2.3.2. Impressores làser monocrom :
2.3.3

Impressora làser monocrom.
Compatibilitat amb Windows7 Pro 64 bits i Windows 10 pro 64 bits.
Doble cara automàtica.
Velocitat : 38 ppm en negre
Resolució : 1200*1200
Número màxim d’impressions mensuals : 80.000
Memòria : 256 Mb
Tarja de xarxa integrada 10/100/1000 Gigabit Ethernet
Connexió USB.
Safates : safata manual de 100 fulls i la principal 250 fulls
Tinta : 1 cartutx monobloc
Pes màxim : 9 kg
Mida màxima : 40*40*25
Consum màxim : 600w
Llenguatges : PCL5c, PCL6, PS3
Ranura per cable de seguretat Kensington.
Impressores làser monocrom d’alt rendiment :

-

Impressora làser monocrom d’alt rendiment.
Compatibilitat amb Windows7 Pro 64 bits i Windows 10 pro 64 bits.
Doble cara automàtica.
Velocitat : 45 ppm.
Resolució 1200*1200
Número màxim d’impressions mensuals : 150.000
Memòria : 512 Mb
Tarja de xarxa integrada 10/100/1000 Gigabit Ethernet
Connexió USB.
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-

Safates : safata manual de 100 fulls ii la principal 550 fulls
Pes màxim : 12 kg
Mida màxima : 45*40*30
Consum màxim : 750w
Llenguatges : PCL5c, PCL6, PS3
Ranura per cable de seguretat Kensington.

2.3.4 Impressores d’etiquetes.
-

Impressora d’etiquetes tèrmica directa.
Compatibilitat amb Windows7 Pro 64 bits i Windows 10 pro 64 bits.
Velocitat : 152 mm/seg.
Resolució : 300 ppp.
Memòria : 512 Mb Flash, 256 Mb SDRAM.
Tarja de xarxa integrada 10/100 Ethernet.
Connexió USB i Ethernet.
Mida màxima 25*18*16
Pes màxim : 1,6 kg
Llenguatges : ZPL, EPL.
Aptes per neteja i desinfecció i UV en entorns sanitaris.

2.3.5 Impressores de polseres identificatives.
-

Impressora de braçalets tèrmica directa.
Consumible de cartutx amb càrrega automàtica de braçalets.
Possibilitat d’us amb cartux de braçalets de nen o adult.
Calibració automàtica.
Compatibilitat amb Windows7 Pro 64 bits i Windows 10 pro 64 bits.
Velocitat : 102 mm/seg.
Resolució : 300 ppp.
Memòria : 512 Mb Flash, 256 Mb SDRAM.
Tarja de xarxa integrada 10/100 Ethernet.
Connexió USB i Ethernet.
Mida màxima 13*18*25
Llenguatges : ZPL/ZPLII.
Aptes per neteja i desinfecció i UV en entorns sanitaris.

Del total d’unitats d’impressores subministrades, per tal de cobrir les necessitats del
PSMar, la proporció, respecte el cost econòmic total, entre els diferents models haurà
de ser la següent:
El 18 %: Impressores Làser monocrom multifunció (definides en el punt 2.3.1).
El 50%: Impressores Làser monocrom (definides en el punt 2.3.2).
El 2 % : Impressores Làser monocrom d’alt rendiment (definides en el punt 2.3.3).
El 10 % : Impressores d’etiquetes (definides en el punt 2.3.4).
El 20% : Impressores de polseres identificatives (definides en el punt 2.3.5).

2.4 Lot 4 PC’s de sobretaula (amb dos monitors per pc):
-

Equip PC torre mida tipus SFF (mida màxima 30*30*10).
Pantalles TFT Full HD de 24”, regulables en altura, amb connexió VGA, HDMI i Display
Port (dos monitors per cadascun dels pc´s subministrats amb els respectius cables
Display Port i VGA).
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-

Processador Intel Core i5 de vuitena generació.
Ram: 16 Gb DDR4.
Disc Dur SSD SATA de 512 Gb
Teclat USB.
Ratolí USB.
6 ports USB (mínim dos ports USB 3.1).
1 DisplayPort 1.2 i VGA.
Targeta de xarxa integrada 10/100/1000 Gigabit Ethernet.
Font d’alimentació interna (dins de l’equip) de 180 w màx.
Pes 5 Kg. Màxim.
ENERGY STAR.6.0 com a mínim.
Ranura per cable de seguretat Kensington.
Sistema operatiu Windows 10 Professional 64 bits.
BIOS dissenyada pel propi fabricant, amb opció WAKE ON LAN i opció de
recuperació de la BIOS en l’estat original
Disponibilitat de recanvis del model ofertat pel fabricant de com a mínim 3 anys.
Certificat d’homologació Microsoft per part del fabricant.

3. CONFIGURACIÓ DELS EQUIPS
Els articles que composen els lots 1 i 2 es configuraran IN SITU a les dependències del PSMar.
Aquesta configuració inclou :
- Instal·lació SO per mitjà de PXE
- Instal·lació paquet Ofimàtic: libre office o Microsoft Office.
- Còpia de seguretat local
Els equips es lliuraran en la seva totalitat als magatzems d’informàtica de l’Hospital del Mar en
un període màxim d’un mes a partir de la formalització del contracte
L’adjudicatari realitzarà les tasques abans descrites quant a la configuració en tots els equips
seguint les indicacions del PSMar en un termini màxim d’un mes des de la formalització del
contracte.
Respecte la versió de sistema operatiu, en el cas de que Microsoft el descatalogui, el licitador
lliurarà l’última versió disponible al mercat.

4. MANTENIMENT i GARANTIA DEL FABRICANT
Com tot contracte d’arrendament operatiu, aquest contracte haurà d’incloure el manteniment i
l’assegurança dels equips durant el període de 4 anys de vigència del contracte.
El període de garantia, certificada pel fabricant (respecte el hardware), haurà de ser de 4 anys
i començarà a comptar a partir de la data de la certificació de la recepció dels equips.

5. MOSTRES
El PSMar requerirà, un cop efectuat l’obertura dels sobres núm. 2, la presentació d’una mostra
de cada una de la/es referència/es a la/es qual/s presenti proposta. Les mostres facilitades
només seran emprades a fi i efecte de valorar els Criteris avaluables segons judici de valor.
El requeriment de les esmentades mostres i la seva presentació serà d’obligat compliment en
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un termini màxim de 10 dies naturals, a les dependències del Servei d’Informàtica ubicat a
l’Hospital del Mar. En cas d’incompliment s’exclourà a l’empresa de la licitació.

Barcelona, a 28 de maig de 2019

Albert Márquez Colomé
Director de Sistemes d’Informació i Comunicacions del PSMar.
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