Ajuntament

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE DE RÉNTING DE CINC
MÁQUNES MULTIFUNCIÓ EN COLOR PER A ÚS DE DIFERENTS ÁREES DE L’AJUNTAMENT DE
MARRATXÍ
PRIMERA — Objecte del contracte.
Aquest contracte té per objecte el rènting de cinc (5) màquines multifunció en color per a l ’ús de les à rees
següents:
Recursos Econòmics
Joventut - Educació
Medi Ambient — Brigada
Oficines Generals
OAC
El contracte, al marge del subministrament de les cinc màquines, inclourà la instal·lació inicial dels equips
als domicilis indicats, el subministrament de tòner i el manteniment preventiu i correctiu de les màquines:
subministrament i substitució de peces avariades així com el desplaçament i la mà d‘obra necessària per a
qualsevol de les operacions anteriors.
Les característiques tècniques de les màquines objecte del present contracte són les que es recullen a la
clàusula quarta del present plec.

SEGONA — Termini i forma de lliurament.
Les màquines objecte del present procediment hauran de ser posades a disposició de l ’Ajuntament i instal·lades
en les seves respectives àrees com a màxim en el termini de trenta dies naturals a comptar des de l’endemà de la
signatura del contracte.
Dels bens subministrats s’aixecarà la corresponent acta de recepció, que es sotmetrà a l'aprovació de l ’òrgan
de contractació i es donarà trasllat al Servei corresponent. En el supòsit de que les màquines subministrades
no estiguin en condicions òptimes per a ser rebudes, es farà constar a l 'acta i es donaran instruccions precises
al contractista per tal de que procedeixi a esmenar els defectes o, en funció de la gravetat de les deficiències,
es procedeixi a la substitució de la màquina subministrada.
Una vegada instal·lades, ets successius lliuraments de tòners es realitzaran en el termini màxim de dos dies
hàbils comptats des de la petició feta per l’àrea corresponent. Aquesta petició es farà atenent a les
instruccions donades al efecte per l ’ Adjudicatari.
En el supòsits d’avaria de les màquines, fet l’avís d'avaria segons les instruccions de l ’adjudicatari,
un tècnic haurà de presentar-se a l’àrea corresponent amb un termini màxim d’un dia hàbil.

TERCERA — Preu de licitació.
El preu de sortida per a les màquines objecte del present procediment serà de 105 euros (IVA exclòs) per mes i
màquina.
El preu de sortida per a les còpies sen de 0,0079 (IVA inclòs) per còpia en b/n i de 0,0566 (IVA inclòs) per
còpia en color.
Aquests preus de licitació inclouran tot allò expressat en el segon paràgraf de la clàusula primera.
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QUARTA — Especificacions tècniques de les màquines.
Les màquines subministrades per l’Adjudicatari del contracte han de ser totalment noves. No poden
procedir de Iínies de reconstrucció, remanufacturació, demostració o qualsevol altre entorn que pugui
suposar que la màquina ha estat usada d’alguna manera.
Les màquines han de complir, com a mínim, les següents característiques tècniques:
• Tecnología: Làser color
• Velocitat copiat A4: 30 ppm
• Resolució: 600 x 60üdpi
• Memòria: 2 GB
• Disc dur: opcional
• Llenguatge: PCL5c, PCL6
• Interface: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX
• Escaneig (en color) a carpeta
• Format paper des de: A5 a A3
• Carga paper: 1 caixó A4 + 1 caixó A3 + bypass
• Doble cara: de sèrie
• Alimentador dúplex una sola passada
• Moble suport
CINQUENA- Quota residual
En el supòsit que al final del període de rènting, l’Ajuntament estigués interessat en adquirir les
màquines objecte del contracte, es podrà exercir aquesta opció de compra abonant una quota pel seu
valor residual. Aquesta quota es negociarà en funció de l’estat d’amortització del bé en aquell moment
i en cap cas podrà superar l’import d’una mensualitat de rènting.
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