PLEC D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A L’ADQUISICIÓ DE PCS 2019-2020 PER A
L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

EXPEDIENT OBE 19/348

Juny 2019

Objecte
L’objecte del present contracte és el subministrament de PC’s i monitors per a l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau.
La instal·lació no forma part d’aquesta contractació.
La maquetació no forma part d’aquesta contractació.
La recollida d’equips obsolets no forma part d’aquesta contractació.

Característiques tècniques LOT 1
Totes les especificacions són d’obligat compliment. Les ofertes que no les assoleixin es descartaran.

Especificacions dels PCs
•

Equip de qualitat corporativa:
-

Es demana que tots els equips siguin nous i idèntics.

-

Marca registrada

-

Etiqueta CE

-

Els PCs han d’incorporar una llicència de Windows versió Professional.

•

Format de l’equip:
-

Format SFF o de mida inferior

-

Mesures màximes (ample, alt i fons) (posició vertical): 12 x 40 x 42 cm. La mida del PC no pot
superar cap de les 3 mesures indicades.

-

Base, si es que cal, que permeti muntar el PC en vertical.

-

Es permeten equips en format “miniPC”, sempre que s’incorpori suport per cable de seguretat
Kensington, i s’inclogui també els cables de seguretat necessaris per a cada un dels conjunts de PC
i monitor, tots amb una única clau “mestre” “corporativa”. Es considerà format mini si l’equip ocupa
un volum inferior a 2,5 litres.

•

No es permeten equips en format “Tot en un”, que incorporen en una sola unitat PC i monitor.
Característiques i components:

-

Processador Intel de vuitena generació o processador AMD equivalent.

-

El processador mínim acceptable és el Intel Core I3-8100 o el AMD Ryzen 5 2400G.

-

Quan diem “processador mínim” ens referim a processador amb les característiques mínimes del
model de referència, considerant especialment el rendiment.
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-

En el supòsit de que en el moment de la signatura del contracte estiguin disponibles noves versions
o noves generacions de processador amb millors prestacions a preus (segons tarifa de preus
pública del fabricant del processador) equivalents (cost igual o inferior al dels models anteriors) als
preus dels processadors oferts pel licitador, aquest s’obliga a proporcionar equips amb la nova
tecnologia.

-

Sistema Operatiu Windows 10 Professional Edition 64 bits (Incloent llicencia).
Mínim de 8 Gb de memòria RAM DDR4-2400 (o millor).
-

Disponibilitat d’un slot lliure per a ampliacions de memòria en un futur.

-

Puntuació Sysmark 2014 mínima de 1675 punts.

-

Sortida de vídeo digital HDMI.

-

Sortida de vídeo analògica VGA, o alternativament adaptador de conversió d’una sortida de vídeo
digital a sortida VGA.

-

Prestacions gràfiques intel UHD 630 o equivalent o superior.

-

El disc dur serà de tecnologia SSD (completa, no híbrida). El disc dur tindrà una mida mínima de
120 Gb, una velocitat de lectura seqüencial mínima de 500 MBps (MBytes per segon), una velocitat
d’escriptura seqüencial mínima de 300 MBps, un MTBF mínim de 1 Milió d’hores, i un TBW
(mesurat segons normativa JESD218-client) de mínim 40 TB.

-

Lector/Gravador de DVD i CDs (doble capa/ doble format) de mida completa o de format “Slim”.
-

El lector/gravador de DVDs estarà incorporat dins de l’equip, o, només si això no és possible,
serà una opció externa d’ampliació, sempre amb la condició de que un cop instal·lat quedi fixat
a la unitat principal i protegit de manera que no resulti fàcil el seu robatori.

-

Connexió de xarxa Gigabit Ethernet, compatible també amb Fast Ethernet.

-

Mínim 6 ports USB. Mínim dos al frontal del PC. Mínim 2 dels ports han de ser USB 3.0 (o millor).

-

Soroll màxim permès (soroll del PC en operació segons ISO 9296 (LPAm): 26 db

-

Ratolí òptic amb 2 botons i rodeta de desplaçament.

-

Teclat qwerty estès, 105 tecles, amb distribució “espanyol” que inclogui “Ñ”, “Ç”, “¿”, i €”, i amb

Mínim 1 dels ports del frontal serà USB 3.0 (o millor).

lector integrat de “targeta intel·ligent“, compatible amb DNIe i amb les targetes subministrades pel
col·legi de metges de Barcelona.
-

El ratolí i el teclat seran USB.

-

Sortida d’àudio amb connexió per auriculars estàndard.

-

Un dels mètodes possibles d’inici de l’equip ha de ser el UEFI.

•

Certificacions de l’equip
-

Etiqueta Energy Star o certificat equivalent que certifiqui acompliment dels mateixos requisits (o
millors). En cas de presentar certificat equivalent cal justificar-ne l’equivalència.

-

Etiqueta RoHS o certificat equivalent que certifiqui acompliment dels mateixos requisits (o millors).
En cas de presentar certificat equivalent cal justificar-ne l’equivalència.

•

Certificacions del fabricant:
-

Certificat de Gestió de Qualitat – ISO 9001 o equivalent

-

Certificat de Gestió Mediambiental – ISO 14001 o equivalent

Excepcionalment es permet la utilització d’adaptadors per a proporcionar la sortida VGA, però no es
permeten altres adaptadors externs a l’equip.
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Condicions de garantia

Garantia 5 anys de mà d’obra “in-situ” i peces, amb temps de resposta al dia següent laborable, a l’adreça
de l’Hospital, garantida directament pel fabricant. El temps màxim de resolució serà de 5 dies laborables.

Un cop lliurats els equips, el contractista haurà de lliurar al servei d’informàtica un certificat expedit pel
fabricant conforme es disposa de les garanties mínimes exigides al PPT, i en el seu cas, l’ampliació de les
mateixes.

L’hospital en principi gestionarà les garanties via el licitador, que haurà de proporcionar procediments
àgils per reportar les incidències, sense necessitat d’execució de procediments de diagnòstic en-línia.
En cas de que l’hospital així ho decideixi tindrà dret a gestionar les incidències directament amb el
fabricant.

L’Hospital atendrà les incidències amb els usuaris de l’equipament, optant per substituir els equips que
estiguin avariats. El contractista trobarà els equips avariats localitzats en el servei d’Informàtica.

El contractista haurà de garantir la disponibilitat de peces de recanvi idèntiques a les originals durant tot el
termini de garantia.
En tot cas, la utilització de components diferents dels originals haurà de ser amb validació prèvia de
l’hospital, que haurà d’acceptar prèviament els components concrets que es proposin.

Es proveirà a l’hospital de teclats i ratolins de recanvi suficients per poder atendre directament sense demora
per a l’usuari les incidències d’aquest tipus. Entendrem per “suficients” els que calguin per permetre a
l’hospital atendre i solucionar directament aquestes incidències, transferint l’hospital al contractista a posteriori
els components avariats, procedint el contractista a la reposició de material per continuar mantenint l’stock
necessari per atendre noves incidències.
Entendrem per nombre suficient un stock mínim de 4 teclats i 4 ratolins, que es reposaran, conforme s’utilitzin,
en el termini màxim de 5 dies laborables.

En el cas en que resulti convenient per a l’hospital, l’hospital disposarà d’un termini mínim de 10 dies per a la
devolució dels components o equips avariats.

Veure en el quadre de característiques l’aplicació de penalitzacions.

Disponibilitat de mostra per avaluació

•

L’empresa licitant haurà de tenir disponible amb lliurament en un màxim de 3 dies un equip complert
igual al de l’oferta a disposició de l’hospital per a possibles necessitats d’avaluació.

•

En cas de que l’hospital ho consideri necessari caldrà justificar davant de l’hospital, utilitzant els
equips de mostra, les dades presentades.

Lliurament dels equips
El lliurament dels equips serà progressiu, tal i com s’indica en el quadre de característiques de la licitació.
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El lliurament dels equips s’efectuarà en un dels magatzems d’informàtica situat a l’edifici de l’hospital nou,
segons s’indiqui pel departament d’informàtica. Aquest magatzem pot està situat a una distància considerable
del moll de descàrrega.

Característiques del LOT 2
Especificacions dels monitors

Els monitors hauran de tenir les següents característiques mínimes:
•

Es demana que tots els equips siguin nous i idèntics.

•

Marca registrada.

•

Etiqueta CE.

•

Matriu activa TFT amb recobriment antireflectant i antiestàtic.

•

Mida de pantalla visible de mínim 21,5 polsades en format panoràmic 16:9 o 16:10. Mida màxima
23,0”.

•

Resolució mínima: 1920 x 1080 @ 60 Hz

•

Pixels Failure Class 1 o millor en la classificació ISO 9641-307

•

Brillantor mínima: 250 cd/m2

•

Nombre de colors: 16,7 milions

•

Angle de visió horizontal/vertical: 178°/178°

•

Contrast natiu estàtic típic: 1000:1

•

Temps de resposta màxim: 6 ms

•

Retro-Il·luminació del panell sense parpelleig: Sí

•

Entrada analògica: VGA

•

Entrada digital: HDMI

•

Opció de bloqueig Kensigton.

•

Ajustable en alçada: mínim 10 cm de variació

•

Suport construït de manera que el frontal de la pantalla no quedi ubicat, en cap de les posicions del
suport, a una distància del fons (del volum ocupat per tot el conjunt de suport i monitor) superior a 20
cm.

•

Compliment de l’estàndard Vesa, que permeti la substitució del suport per altres suports que també
compleixin l’estàndard Vesa.

•

Cable de connexió de vídeo digital HDMI.

•

Classe energètica (EU Directive 92/75/EC): mínim A

•

Certificacions de l’equip
-

Etiqueta Energy Star o certificat equivalent que certifiqui acompliment dels mateixos requisits (o
millors). En cas de presentar certificat equivalent cal justificar-ne l’equivalència.

-

Etiqueta RoHS o certificat equivalent que certifiqui acompliment dels mateixos requisits (o millors).
En cas de presentar certificat equivalent cal justificar-ne l’equivalència.

-

Etiqueta TCO 07, o certificat equivalent que certifiqui acompliment dels mateixos requisits (o millors)
emès per empresa especialitzada independent del fabricant. En cas de presentar certificat
equivalent cal justificar-ne l’equivalència.

•

Certificacions del fabricant:
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-

Certificat de Gestió de Qualitat – ISO 9001 o equivalent

-

Certificat de Gestió Mediambiental – ISO 14001 o equivalent

No es permet la utilització d’adaptadors externs a l’equip.

Condicions de garantia

Garantia 5 anys de mà d’obra “in-situ” i peces, amb temps de resposta al dia següent laborable, a l’adreça
de l’Hospital, garantida directament pel fabricant. El temps màxim de resolució serà de 5 dies laborables.

Un cop lliurats els equips, el contractista haurà de lliurar al servei d’informàtica, un certificat expedit pel
fabricant conforme es disposa de les garanties mínimes exigides al PPT, i en el seu cas, l’ampliació de les
mateixes.

L’hospital en principi gestionarà les garanties via el licitador, que haurà de proporcionar procediments
àgils per reportar les incidències, sense necessitat d’execució de procediments de diagnòstic en-línia.
En cas de que l’hospital així ho decideixi tindrà dret a gestionar les incidències directament amb el
fabricant.

L’Hospital atendrà les incidències amb els usuaris de l’equipament, optant per substituir els equips que
estiguin avariats. El contractista trobarà els equips avariats localitzats en el servei d’Informàtica.

El contractista haurà de garantir la disponibilitat de peces de recanvi idèntiques a les originals durant tot el
termini de garantia.
En tot cas, la utilització de components diferents dels originals haurà de ser amb validació prèvia de
l’hospital, que haurà d’acceptar prèviament els components concrets que es proposin.

En el cas en que resulti convenient per a l’hospital, l’hospital disposarà d’un termini mínim de 10 dies per a la
devolució dels components o equips avariats.

Veure en el quadre de característiques l’aplicació de penalitzacions.

Disponibilitat de mostra per avaluació

•

L’empresa licitant haurà de tenir disponible amb lliurament en un màxim de 3 dies un equip complert
igual al de l’oferta a disposició de l’hospital per a possibles necessitats d’avaluació.

•

En cas de que l’hospital ho consideri necessari caldrà justificar davant de l’hospital, utilitzant els
equips de mostra, les dades presentades.

Lliurament dels equips
El lliurament dels equips serà progressiu, tal i com s’indica en el quadre de característiques de la licitació.
El lliurament dels equips s’efectuarà en un dels magatzems d’informàtica situat a l’edifici de l’hospital nou,
segons s’indiqui pel departament d’informàtica. Aquest magatzem pot estar situat a una distància considerable
del moll de descàrrega.
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SIGNATURA

Barcelona,

Xavier Martin
Director de Gestió i Sistemes d’Informació
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