PLEC
DE
CONDICIONS
TÈCNIQUES
PER
AL
SUBMINISTRAMENT
D’ORDINADORS, MONITORS, SAIs i LLICÈNCIES D’OFIMÀTICA PER A LES
OFICINES DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ
1.- Introducció
Per a cobrir les tasques pròpies del personal de l’Ajuntament de Marratxí s’utilitzen
ordinadors tipus PC. Una gran part dels ordinadors actuals han complit el seu cicle de
vida i és recomanable la seva substitució. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Marratxí
inicia un concurs per a l’adquisició d’ordinadors i altres equipaments amb les
característiques que es detallen en el següents apartats.
2.- Objecte de contracte
L’objecte d’aquest concurs és l’adquisició d’equips informàtics (ordinadors, monitors,
SAIs i Llicències d’Ofimàtica) destinats a les oficines municipals de l’Ajuntament de
Marratxí, amb les característiques tècniques que a continuació es descriuen.

3.- Característiques tècniques dels equips
Els equips informàtics subministrats hauran de tenir, com a mínim, les següents
característiques tècniques:
-

Ordinador avançat (sense monitor):
o Format minitorre/microtorre/SFF
o Font alimentació
o Processador Intel I5-6500
o Memòria RAM 8GB (1x8GB)
o Disc dur 1TB
o Gravadora DVD
o Targetes Gràfica, Xarxa i sò integrades
o Ports USB 2.0 i USB 3.0
o Ports USB Frontals
o Teclat i ratolí
o S.O. Windows 10 Professional 64 bits
o 2 anys de garantia

-

Ordinador bàsic (sense monitor):
o Format minitorre/microtorre/SFF
o Font alimentació
o Processador Intel I3-6100
o Memòria RAM 4GB (1x4GB)
o Disc dur 500GB
o Gravadora DVD
o Ports USB 2.0 i USB 3.0
o Ports USB Frontals
o Targetes Gràfica, Xarxa i sò integrades
o Teclat i ratolí
o S.O. Windows 10 Professional 64 bits
o 2 anys de garantia

-

Monitor LED:
o Tamany 22” o superior
o Resolució 1920x1080
o 2 anys de garantia

-

S.A.I.:
o Potència 600VA
o Tensió 220-240
o Garantia 2 anys

-

Llicències d’Ofimàtica:
o Les llicències hauran de ser de Microsoft Office 2016 Professional amb
modalitat OPEN. No s’acceptaran llicències OEM.

Els ordinadors oferts hauran de ser de marques reconegudes, no s’acceptaran equips
clònics. Tant per l’ordinador avançat com per l’ordinador bàsic oferts, s’haurà d’indicar
clarament la marca, el model i el detall de les característiques tècniques.
Els monitors i els SAIs també hauran de ser de marques reconegudes. Els licitadors
hauran d’indicar clarament la marca i model dels productes oferts.
Els licitadors hauran d’oferir un únic model de cada element (ordinador bàsic, ordinador
avançat, monitor i SAI). Aquests models oferts hauran de ser actuals i estar disponibles
pels fabricants en el moment de presentar l’oferta. En el cas de que posteriorment, en
el moment del subministrament, algun dels elements oferts s’hagi descatalogat o deixat
de subministrar pel fabricant, es podrà substituir per un altre del mateix fabricant, amb
iguals o superiors característiques tècniques i sense que suposi cap increment del preu
ofert. En qualsevol cas, aquest fet haurà de quedar clarament justificat i haurà de ser
acceptat per l’Ajuntament de Marratxí.
Serà obligatori que les marques dels equips oferts compleixin les següents condicions:
- Reconeixement internacional
- Representació oficial en el Territori Espanyol
- Canals de distribució d’àmbit nacional
Qualsevol oferta que, a judici de l’Ajuntament de Marratxí, no compleixi les condicions
anteriors serà eliminada abans de la seva avaluació.
Els ordinadors s’entregaran amb el S.O. Windows 10 Professional 64 bits pre-instal·lat
amb la llicència corresponent. La configuració final dels equips (aplicacions, xarxa, ...)
es durà a terme per part del departament d’informàtica de l’Ajuntament de Marratxí.
3.- Nombre d’equips a subministrar i pressupost del contracte
El nombre total d’equips a subministrar serà:
-

Ordinador avançat: 5
Ordinadors bàsics: 55
Monitors: 20
SAIs: 30
Llicències Microsoft Office 2016 Professional OPEN: 50

El preu total màxim del subministrament serà de 70.650€ (IVA inclòs).
El preu màxim de cada element serà:
-

Ordinador avançat: 840€ (IVA inclòs)
Ordinador bàsic: 590€ (IVA inclòs)
Monitor: 145€ (IVA inclòs)
SAI: 70€ (IVA inclòs)
Llicència Microsoft Office 2016 Professional OPEN: 580€ (IVA inclòs)

Els licitadors hauran d’indicar el preu total del subministrament (pel nombre total
d’equips i llicències indicats anteriorment) i el preu unitari de cada element, que en cap
cas podran ser superiors als preus màxims.
El nombre d’equips i llicències indicats anteriorment són els que l’Ajuntament de
Marratxí es compromet a adquirir mitjançant aquest contracte. No obstant això, un cop
adjudicat el contracte, l’Ajuntament podrà decidir encarregar més equips i llicències, en
funció dels preus unitaris adjudicats, sense que en cap cas la despesa total superi els
70.650€ (IVA inclòs).
4.- Termini d’entrega dels equips
Tots els equips hauran d’estar a disposició de l’Ajuntament de Marratxí en el termini
d’un mes a partir de la signatura del contracte. A partir d’aquesta data, el departament
d’informàtica de l’Ajuntament de Marratxí requerirà a l’adjudicatari entregues parcials
dels equips, que s’hauran de realitzar dins els dos dies hàbils següents al requeriment,
en les oficines del departament d’informàtica de l’Ajuntament (Camí de n’Olesa, 66.07141 Marratxí). A tal efecte, l’adjudicatari haurà d’habilitar un lloc d’emmagatzement
provisional pels equips, que podrà ser en les seves pròpies oficines. En el termini de
tres mesos a partir de la signatura del contracte l’Ajuntament haurà d’haver requerit
l’entrega de la totalitat dels equips.
5.- Condicions de l’equipament i garantia
L’adjudicatari haurà de tenir servei tècnic oficial a Mallorca. Haurà de canviar el material
que no arribi en bon estat per altre de nou i en les reparacions substituirà les peces
defectuoses per peces originals.
El període de garantia començarà a partir de l’acta de recepció i conformitat dels bens
objecte d’aquest contracte.
L’adjudicatari serà el responsable de la gestió de la garantia amb el fabricant i
coordinarà la seva intervenció amb el departament d’informàtica de l’Ajuntament de
Marratxí.
Si durant el termini de garantia s’acredita que hi ha vicis o defectes en el
subministrament, l’Ajuntament de Marratxí tindrà dret a reclamar a l’adjudicatari la
reposició dels béns inadequats o, si n’hi ha prou, la reparació.

En cas d’avaria, s’estableix un període de resposta màxim de 48 hores a partir de l’avís
per a que el personal tècnic de l’empresa adjudicatària es personi a les oficines on
estigui ubicat l’equip.
Quan la reparació d’un equip no es pugui realitzar “in situ”, l’adjudicatari podrà dur-lo al
seu taller per a reparar-lo. Si la reparació es prolongués per més de 72 hores
l’adjudicatari estarà obligat a substituir provisionalment l’equip o component avariat per
un altre d’igual o superiors característiques.
Totes les despeses derivades de qualsevol classe d’operació exigida per a la reparació
o substitució d’equips, incloent el moviment o retirada de l’equip, aniran a compte de
l’adjudicatari, no podent aquest exigir pagaments per aquests conceptes.
A part de l’indicat anteriorment, el departament d’informàtica de l’Ajuntament de
Marratxí tindrà capacitat operativa i podrà intentar solucionar la incidència en primera
instància, sense que això menyscabi la garantia de l’equip.
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