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PREGO TÉCNICO
ADQUISICIÓN E MANTEMENTO INTEGRAL DUN EQUIPO MULTIFUNCIÓN
DIXITAL A COR PARA PLANOS
1. -INTRODUCIÓN
1.1.

OBXECTO

O Concello de Ourense necesita adquirir un equipo multifunción que teña
integrado na unidade principal os elementos de impresión, copiadora e escáner
para planos.
1.2.

OBXECTIVOS E SERVIZOS REQUERIDOS

O obxectivo do contrato é a adquisición do mencionado equipo así como a
contratación dun servizo de custo por copia que comprenda a realización por
parte do adxudicatario de todas as operacións necesarias para a conservación,
reparación e verificación do equipo e a substitución de cantas pezas sexan
necesarias, incluído o desprazamento, así como a subministración dos
consumibles necesarios, incluído o papel.
O adxudicatario deberá retirar un equipo antigo situado nas instalacións do
Concello modelo MPW2400.
2. CARACTERISTICAS DO EQUIPO
A continuación indícase algunhas características mínimas a cumprir polo
equipo ofertado, o cal debe ser novo:
Velocidade de impresión (A1) 3,8 ppm en B/ N e 2,1 ppm en cor
Posibilidade de imprimir planos maiores de 2774mm
Resolución de escaneo desde 100 dpi a 600 dpi
Velocidade Escaner a 200 dpi: B/ N 150 160mm/ s e cor 40 mm/ s
Resolución de copia 600 dpi
Permita Zoom desde o 25 ao 400%
Disco duro de 300 Gb e 4 Gb de memoria
Bypass
Conectividade Ethernet e USB
Pantalla táctil para a xestión do software
Debe permitir gramajes de 51 a 200 gr.
Linguaxes de impresión: PostScript3, PDF/PDF, TIFF
Variedade de formatos de escaneos: PDF/PDF, TIFF, JPEG
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Debe permitir, como mínimo, enviar o escaneado a un cartafol e unha
URL.
Debe permitir a vista previa do documento escaneado
Debe dispoñer da función de corte manual
Capacidade de entrada de papel:
SEF: A0/A1/A2/A3/A4
LEF: A1/A2/A3/A4
Ancho: de 210 – 914,4 mm
Debe cumprir coa directiva Energy Star

ademais deberá proporcionarse a unidade de bobina, a mesa, e tódos os
elementos necesarios para que o equipo quede instalado e operativo. así como
a formación necesaria para o manexo por parte do persoal de reprografía, é
dicir todos os elementos necesarios para comezar a traballar.
O equipo debe dispoñer, polo menos, de garantía de 5 anos, dende o momento
da firma do contrato a o obxecto de dispor de repostos en caso de avarias.

3. CARACTERISTICAS DO SERVIZO DE COSTE POR IMPRESIÓN
Deséxase dispoñer dun servizo dun custo de impresión por metro para B/ N e
cor de tal maneira que o mesmo cubra todas as avarías que se produzan na
máquina así como a provisión do consumible necesario para as impresións que
se realicen. Devanditos servizo estenderase durante dous (2) anos a contar a
partir da validación por parte do persoal de reprografía do correcto
funcionamento do equipo.
O custo establécese para un consumo anual de acordo a dous tipos:
B/ N: 1.500 a 0,40€/ m (sen IVE)
Cor: 1.500 a 1,20€/m (sen IVE)
e tendo en conta os seguintes aspectos:
• O Concello non garante o consumo e só se facturara polos metros
consumidos.
• No caso de que fose necesario poderanse superar os metros
consumidos para un dos tipos definidos pero sen exceder nunca o custo
máximo resultante para o conxunto de ambos.
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Estableceranse un protocolo a seguir para a solicitude de consumibles, de tal
maneira que se soliciten con tempo suficiente para evitar que a falta dos
mesmos paralice a realización dos traballos que poidan xurdir.
Establecido o mesmo, os consumibles deben ser recibidos no prazo acordado,
que nunca será superior a dous (2) días. En caso contrario penalizarase ao
provedor de acordo ao punto 5
4. SERVIZO DE MANTEMENTO E GARANTÍA
Este servizo ten por obxecto asegurar o funcionamento de todo o equipamento
Hardware e Software fornecido, mediante a total resolución daquelas
incidencias que polas súas características requiran asistencia técnica
presencial para cubrir o mantemento integral de todos os equipos.
A modo de exemplo indícanse algúns exemplos de tarefas a realizar:
• Reparación e/ou substitución de equipamento e subministracións
avariados ou esgotados.
• Intervención en caso de avaría ou incidencia.
• Configuración de equipos.
• Reinstalación de Software.
Devandito equipo deberá ser obxecto, desde o momento do inicio do contrato,
do correcto mantemento e funcionamento do mesmo durante todo o tempo de
celebración do contrato, na modalidade “ in- situ”. Os elementos que forman
devandito equipamento serán reparados ou substituídos empregando todas as
pezas orixinais que fosen necesarias para retornalos ás súas condicións
orixinais de funcionamento.
As incidencias serán comunicadas de maneira telefónica debendo acudirse en
menos de 4 horas un técnico dende que se comunica a incidencia, a condición
de que se comunique antes das 12 horas do día. Posteriormente a esa hora
deberase acudir á primeira hora do día seguinte sempre que sexa día
laborable.
En caso de producirse a avaría cando se esta realizando un traballo que ten
que cumprir uns prazos (por exemplo envío de documentación ao xulgado) o
técnico acudirase en menos de 2 horas independentemente da hora á que se
comunicase o aviso.
Naqueles casos en que a avaría imposibilite a impresión e estímese que a
reparación da avaría vaia a superar o prazo de 7 días naturais, a empresa
adxudicataria comprométese a fornecer temporalmente un equipo de
substitución de similares características ao avariado se houbese necesidade de
realizar algún traballo que se atope afectado por prazos de entrega (por
exemplo envío de documentación ao xulgado) ou ben correrá cos gastos
ocasionados de contratar os mesmos cunha empresa.
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No caso de que se detecte por parte do Concello que o número de avarías
existente no equipo é elevado, impedindo ou dificultando de maneira repetitiva
o traballo dos funcionarios, poderase solicitar ao adxudicatario a substitución
do devandito equipo por outro de iguais ou similares prestacións sen custo para
o Concello.
A empresa adxudicataria será a encargada da retirada e/ou reciclaxe de todos
os consumibles, pezas substituídas e demais materias derivado do
mantemento dos equipos. A retirada das pezas deberase realizar
simultaneamente á subministración das pezas renovadas.
5. PLAZO DE ENTREGA
O equipo deberá estar instalado e operativo nun prazo máximo de 3 semanas dende a
firma do contrato.
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E para que así conste e produza os efectos oportunos, asino a presente en Ourense
na data de sinatura electrónica.
O/a concelleiro/a-secretario/a da Xunta de Goberno Local
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Asinado por: MANUEL JORGE VILLAR ÁLVAREZ - 34956104Z
Cargo: Xefe de Servizo de Sistemas de Información
Data sinatura: 23/07/2019 12:09:57

Para que conste que o documento que precede á presente, foi aprobado pola Xunta
de Goberno Local do Concello de Ourense. Faise constar que se incorpora ao
correspondente expediente electrónico a comunicación asinada por esta Secretaría ao
respectivo servizo do acordo tomado.

Asinado por: JOSÉ MÍGUEL CARIDE DOMÍNGUEZ - 34949927R
Cargo: Concelleiro Delegado
Data sinatura: 02/09/2019 14:15:43

Dilixencia de aprobación

