ANNEX II: DESCRIPCIÓ TÈCNICA

1. ABAST DEL SERVEI
L’abast del servei comprèn la provisió, instal·lació, posada en marxa, explotació i gestió durant el
període de vigència del contracte de tots els elements necessaris per la provisió dels serveis
d’impressió i reprografia, inclosos el copiat i la digitalització.
Les dades de cada model i la seva ubicació física s’especifiquen al punt 3 i l’Annex III del present
document.

2. SITUACIÓ ACTUAL
L’IL3, disposava d’un proveïdor històric del servei d’impressió i reprografia que ha retirat els seus
equips a data 20 de juliol de 2014. Per restablir els nivells de servei tan aviat com sigui possible, es
convoca un concurs públic d’urgència de concurrència limitada.
IL3 disposa d’un parc de dispositius d’impressió, copiadores i escàners de 10 d’equips repartits per les
diferents dependències.
Els futurs usuaris del servei disposen en els llocs de treball els següents sistemes operatius, Windows
XP, 7 i 8 de 32 i 64 bits i també MacOS.
Les solucions presentades pels licitadors hauran d’integrar-se amb les infraestructures de xarxa
actuals, com poden ser, entre d’altres, la tecnologia xarxes Windows.

3. DESCRIPCIÓ I COMPONENTS DEL SERVEI D’IMPRESSIÓ
Els diferents elements que inclou aquesta licitació són:

IMPRESSORES
Provisió de les diferents segons les tipologies esmentades a continuació. El nombre i tipus d’equips ve
detallat a continuació i la seva ubicació física concreta a l’Annex III del present document.

L’ equip E4 estarà situat a zones comunes i es destinarà a oferir autoservei, l’empresa adjudicatària
haurà de preveure les mesures de protecció i de seguretat més adients, sent al seu càrrec les
despeses derivades del manteniment de l’equip i assegurança del mateix.

DENOMINACIÓ INTERNA
FUNCIÓ
IMPRESSIÓ
MIDES DE PAPER
GRAMATGES
CAPACITAT SAFATES
RESOLUCIÓ
PÀGINES PER MINUT
TEMPS 1a PÀGINA COLOR
TEMPS 1a PÀGINA BN
CONNECTIVITAT

E1
Multifunció per petits grups
Laser BN i color (els dos a doble
cara)
A4/Letter/Sobres/Etiquetes
60-180 gr/m2
> 300 (més capacitat assigna punts)
1.200 x 1.200 dpi
>25 ppm
< 14 segons
< 8 segons
USB 2.0 + Ethernet

LLENGUATGES
FAX
ENVIAMENT FAX SENSE PAPER
ESCÀNNER
PRESTACIONS ESCÀNNER

PCL6, XPS, altres
Si
No* (si en te, dona punts extres)
Si
SMB, EMAIL,altres

E2
Multifunció per grups grans
Laser BN i color (els dos a doble
cara)
A4/Letter/Sobres/Etiquetes
60-250 gr/m2
> 3000 A4
1.200 x 1.200 dpi
>40 ppm
<6 segons
<4.5 segons
Ethernet
XPS / Adobe PostScript3,
PCL6,altres
No
No
Si
SMB, EMAIL,altres

DENOMINACIÓ INTERNA
FUNCIÓ

E3
Multifunció per grups grans
Laser BN i color (els dos a doble
cara)
A3/A4/Letter/Sobres/Etiquetes
60-250 gr/m2
> 3000 A4 i >100 A3
1.200 x 1.200 dpi
>40 ppm
<6 segons
<4.5 segons
Ethernet
XPS / Adobe PostScript3,
PCL6,altres
Si
Si
Si
SMB, EMAIL,altres

E4
Multifunció per clients autoservei
Laser BN i color (els dos a doble
cara)
A4/A3
60-250 gr/m2
> 3000 A4 i >100 A3
1.200 x 1.200 dpi
>40 ppm
<6 segons
<4.5 segons
Ethernet
XPS / Adobe PostScript3,
PCL6,altres
No
No
No
N/D

IMPRESSIÓ
MIDES DE PAPER
GRAMATGES
CAPACITAT SAFATES
RESOLUCIÓ
PÀGINES PER MINUT
TEMPS 1a PÀGINA COLOR
TEMPS 1a PÀGINA BN
CONNECTIVITAT
LLENGUATGES
FAX
ENVIAMENT FAX SENSE PAPER
ESCÀNNER
PRESTACIONS ESCÀNNER

ALTRES PRESTACIONS

Nombre d’equips objecte del contracte:

Sistemes de seguretat i pagament
amb targetes/moneder electrònic,
etc.

TIPUS
E1
E2
E3
E4

NOMBRE
3
5
1
1

SISTEMA DE GESTIÓ D’IMPRESSORES I USUARIS
Necessàriament aquest Sistema de Gestió d’Impressores i Usuaris haurà de treballar en diferents
idiomes, com a mínim i obligatòriament castellà i en anglès i aconsellable en català.
IL3 proporcionarà una màquina virtual integrada al domini per que el proveïdor instal.li i configuri les
cues d’impressió i software addicional. El seu manteniment i gestió, correrà a càrrec del proveïdor.
S’haurà de subministrar el programari i maquinari necessari per tal de tenir les funcionalitats mínimes
següents:

En relació a les impressores:







Monitorització de les impressores centralitzada i per alertes
Alertes d’incidències, avaries i estat dels consumibles
Identificació dels equips per Mac i IP
Gestió d’inventari de les impressores i consumibles.
Activitat, situació física, antiguitat, històric d’avaries, data d’instal·lació, etc.
Informes com a mínim mensuals de totes les impressores que incloguin:
o Número de còpies b/n, color, 2 cares, A3, A4 (en format Excel 2010 o superior)
o Incidències del període, tipus d’incidència
o Temps de resolució, data d’inici, data de tancament
o Compliment dels SLA, import de penalització, si és que s’aplica.
o Llistat en format Excel 2010 o superior per usuari/projecte del nombre de còpies i
despesa associada

En relació als usuaris:


Elecció d’impressora (Follow me printer):
L’usuari podrà imprimir per qualsevol impressora i alliberar la impressió presencialment
mitjançant un PIN.



Quotes i regles per usuari:
El sistema també permetrà establir quotes i regles d’impressió per usuari, restringir color,
obligar a doble cara, etc.



Gestió d’usuaris:
El sistema de gestió haurà de disposar d’una eina parametritzable per tal de gestionar tota la
informació en relació als usuaris, com ara altes, altes des de Active Directory, baixes, canvis i/o
delegació de rol d’usuaris (amb les autoritzacions pertinents), centres de cost, quotes, regles,
etc.



Moneder Virtual (opcional):

Sistema opcional no requerir inicialment, aplicat a les impressores de tipus E4 de base o com
ampliació, que atorgarà punts extres d’oferir-se mitjançant el que cada client disposarà d’un
compte en el sistema de gestió, al qual podrà afegir diners mitjançant:
1. Targeta de crèdit amb una aplicació tipus web.
2. Metàl·lic. L’IL3-UB, podrà habilitar diversos llocs, per ubicar quioscs, en els quals els
usuaris podran introduir diners al seu compte.
3. Possibilitat en un futur d’establir passarel·les de pagament amb entitats bancàries.
El sistema descomptarà el cost de la impressió del compte de l’usuari en el moment en què
s’alliberi aquesta.
L’usuari ha de poder consultar l’estat del seu compte des de qualsevol lloc mitjançant
navegador web.


El Sistema de Gestió també ha d’aportar una solució perquè, aquells usuaris que no estiguin
registrats o siguin visitants esporàdics a l’IL3-UB, puguin imprimir mitjançant metàl·lic en totes
les impressores del tipus E4.



Informes de Gestió:
Els usuaris de IL3-UB, podran, segons els seus rols i autoritzacions accedir des de qualsevol
lloc, com a mínim a la informació següent, mitjançant una interfície senzilla i intuïtiva, tipus
web.
o data d’impressió
o centre de cost
o usuari
o copies b/n, color, 2 cares i total còpies
o cost total
o tipus de fitxer

4. SERVEIS OBJECTE DEL CONTRACTE
EQUIP DE GOVERN DEL SERVEI
Necessàriament haurà de comptar amb el següent:




Comitè Tècnic del Servei, que estarà format per part de l’empresa adjudicatària entre d’altres
per un responsable global del servei i per els responsables del servei de impressió per part de
IL3.
Comitè Directiu del Servei, que a més dels dos responsables globals del Servei, un de
l’empresa adjudicatària i l’altre de IL3, hi participaran un alt directiu com a mínim de les dues
organitzacions. La convocatòria d’aquest comitè es farà solament a instància del Comitè
Tècnic i/o petició expressa de IL3.

S’establiran com a mínim, per al Comitè Tècnic del Servei, reunions de seguiment anuals, amb
l’objectiu d’avaluar la qualitat general del servei, on l’empresa adjudicatària presentarà un informe amb
les incidències i causes possibles ateses en el període.
SERVEI DE PLANIFICACIÓ
Els licitadors hauran de presentar en l’oferta la seva proposta de planificació pel conjunt del projecte.
SERVEI D’INTEGRACIÓ
Integració amb la solució global proposada pel licitador amb:





Els elements autenticadors i de validació d’usuaris En alguns casos (per exemple en l’equip
per a clients) hauran de poder coexistir el moneder electrònic, la de prepagament o altre
necessària per poder pagar en metàl·lic. De ser requerit, es tindrà en compte la integració amb
les targetes universitàries o d’identificació.
Els servidors LDAP, i/o Directoris Actius etc., per poder obtenir les dades d’usuari, PIN, correu
electrònic etc., necessàries per al funcionament del sistema de gestió.

SERVEI DE PROVISIÓ/SUBMINISTRAMENT
L’empresa adjudicatària haurà de subministrar els diferents models d’impressores noves especificades
a l’apartat DESCRIPCIÓ I COMPONENTS DEL SERVEI D’IMPRESSIÓ.
Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatari la retirada i reciclatge posterior de qualsevol embalatge,
residu o material provinent de la instal·lació dels elements subministrats objecte d’aquest contracte.
SERVEI DE POSADA EN MARXA
L’empresa adjudicatària és la responsable de la provisió, instal·lació i configuració de tots els elements
necessaris, impressores, servidors, programari de gestió, elements d’alta disponibilitat, etc. per al
funcionament correcte de la solució descrita en aquest plec.
L’empresa adjudicatària es compromet a fer una prova pilot abans del desplegament total del servei.
L’abast d’aquestes proves pilot serà comprovar el bon funcionament del servei així com les
funcionalitats demanades en aquest plec i la seva integració amb els diferents elements i dades
esmentats en el capítols corresponents.
L’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies hàbils a partir de la signatura del contracte
per tenir les proves pilot en marxa i acabades. A partir de l’aprovació de IL3-UB, aquestes disposaran
d’un termini màxim de 30 dies naturals per fer el desplegament a IL3-UB.
L’empresa adjudicatària es farà càrrec de qualsevol acció necessària en els llocs de treball,
impressores i/o servidors, per la completa posada en marxa de la solució, així com distribució de
programari als llocs de treball, impressores, configuració del mateix, etc.
SERVEI DE FORMACIÓ ALS USUARIS
L’empresa adjudicatària haurà d’incloure en la seva proposta un pla de formació als usuaris, per tal de
facilitar i maximitzar l’ús de les impressores i reduir les incidències.
SERVEI D’OPERACIÓ I GESTIÓ
Com a mínim el servei d’operació inclourà:







Monitorització del parc d’impressores, incidències i consumibles.
Monitorització de la resta d’infraestructura, servidors, programari de gestió, etc., necessaris per
al bon funcionament dels serveis d’impressió.
Fer els informes mensuals tant d’impressores com dels usuaris tal com s’ha esmentat en el
capítol de “Sistema de gestió d’impressores i usuaris” i que ha d’incloure les incidències de les
impressores en el període i el compliment dels SLA amb les penalitzacions corresponents si
fos el cas.
Gestionar les incidències fins a la seva completa resolució.
Amb tota la informació de la qual es disposarà, l’empresa adjudicatària ajudarà a l’IL3-UB,
mitjançant recomanacions, a millorar els processos i el parc d’impressores i reubicacions de



les mateixes per aconseguir una millora de la productivitat, del servei i de la despesa. Amb
aquest objectiu, es convocarà al menys una reunió a l’any per revisar aquests temes.
La provisió de tòner que precisin els equips pel seu funcionament i també la seva retirada amb
totes les garanties de sostenibilitat mediambiental i sense cap cost per les institucions. S’haurà
de presentar declaració responsable del seu compliment , mitjançant document que contempli
el pla operatiu que inclogui el seu subministrament a les diferents dependències de les
institucions i els sistemes que es proposin per a la seva eliminació, tipus de contenidors a
instal·lar, mètode per a la recollida, calendari de recollida i lloc de destí dels residus.
L’empresa adjudicatària, amb periodicitat anual, haurà d’acreditar el seu compliment,
mitjançant documentació de l’entitat receptora del residu.

SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT
La empresa adjudicatària es compromet a mantenir tots els elements del servei durant el termini del
contracte i amb els nivells de SLA especificats en el capítol corresponent.
El manteniment de les impressores inclou la reparació de les avaries, resolució d’incidències i el canvi
del kit de manteniment quan correspongui durant el període del contracte.
Tota la instal·lació haurà d’estar en tot moment perfectament actualitzada, durant el període del
contracte, tant pel que fa a les impressores i el seu propi programari, com a tota la resta dels elements
de la solució, l’eina de gestió i control, drivers, servidors, etc.
SERVEI DE GESTIÓ D’INCIDÈNCIES I QUEIXES
L’empresa adjudicatària, actuarà com a receptor de trucades d’incidències de primer nivell a través de
diferents vies (telefònica, web, etc.).
L’horari laboral es considerarà, a efectes d’aquest contracte, de les 9 hores del matí fins les 18 hores
dels dies laborables. No s’inclouen caps de setmana ni festius.
El temps de resolució d’una incidència es considerarà des de l’avís de la mateixa per qualsevol mitjà
esmentat en aquest capítol fins la seva completa resolució.
L’IL3-UB podrà definir des de 1 i com a màxim el 10% del total del seu parc d’impressores com a
crítiques. El temps de resolució de les impressores crítiques serà de 8 hores i, la resta, de 2 dies
laborables. Aquests temps són els que es consideraran a efectes de resolució, sempre i quan l’avís
s’hagi produït dintre del horari laboral. Si aquest s’ha produït fora de l’horari laboral, el temps de
resolució començarà a comptar a partir de la primera hora laboral següent.
L’IL3-UB, podrà exigir el canvi d’una impressora per una igual o de característiques superiors quan
tingui tres incidències en un mateix mes o sis en el mateix any.
Les incidències en el Sistema de Gestió que deixin sense capacitat de gestió el servei es consideraran
crítiques i s’aplicaran les SLA corresponents. Si hi ha algun element del sistema que pugui deixar
sense imprimir al servei, s’haurà de configurar en alta disponibilitat o tenir-lo duplicat en les
instal·lacions de l’IL3-UB.
L’empresa adjudicatària establirà un canal alternatiu i diferenciat del de les incidències per la tramitació
de queixes.
SERVEI DE TRANSFERÈNCIA
Les empreses licitadores hauran de presentar en la seva proposta un Pla de Transferència del Servei
pel cas de canvi de proveïdor.

SLA PENALITZACIONS
A continuació, es detallen els nivells de servei mínims que l’empresa adjudicatària s’ha de
comprometre a complir. També es detallen les possibles penalitzacions que les universitats i entitats
podran aplicar en cas d’incompliment dels mateixos.
Servei
Posada en funcionament del Pla
Pilot

SLA
15 dies naturals a partir de la
signatura del contracte

Posta en funcionament de cada
fase sol·licitada de la resta del
desplegament
Termini de resolució
d’incidències en impressores
estàndard

30 dies laborables a partir de la
comunicació per l’IL3-UB i/o
entitat corresponent
8 hores laborables des de l’avís
de la incidència per part de
l’IL3-UB i/o entitat, o la detecció
per part del propi proveïdor

Termini de resolució
d’incidències en impressores
crítiques

8 hores laborables des de l’avís
de la incidència per part de
l’IL3-UB, o la detecció per part
del propi proveïdor

Incidència amb l’equip de gestió
i/o no hi ha capacitat de gestió

Termini de resolució 8h

Penalització
1% de l’import de la primera
factura per cada dia laborable
de retard
1% de l’import de la primera
factura per cada dia laborable
de retard
2% de l’import de la facturació
del mes de la impressora
afectada per cada 4 hores
laborables de retard en la
resolució de la incidència
5% de l’import de la factura del
mes de la impressora afectada
per cada 2 hores laborables de
retard en la resolució de la
incidència
2% de l’import de la factura del
mes següent a la de resolució
de la incidència

Per l’aplicació de les anteriors penalitzacions, se seguirà el següent procés: IL3-UB notificarà per escrit
l’incompliment atribuïble al proveïdor i la penalització associada. El proveïdor, en un termini màxim de
deu dies (10) naturals des de la recepció de la notificació, haurà de realitzar per escrit les al·legacions
que estimi oportunes. Si l’empresa adjudicatària no fa ús d’aquest dret de rèplica, s’entendrà que
aquest esta acceptant tàcitament aquestes penalitzacions.

5. PROPOSTA TÈCNICA
Els licitadors hauran de presentar una proposta detallada de com executarà tot el projecte i on es
detallin marques i característiques de cadascun dels equips, del programari de monitorització i gestió i
de com pretén abordar les integracions amb els servidors AD dels usuaris i, fins i tot, de com es durà a
terme la logística de subministrament del consumibles.

ANNEX III: PLANIMETRIA

TIPUS
E1
E1
E1
E2
E2
E2
E2
E2
E3
E4

UBICACIÓ
RECEPCIÓ - PLANTA BAIXA ED. PRINCIPAL
CALL CENTER - PLANTA BAIXA ED. PRINCIPAL
OFICINA IL3 - HOSPITAL BELLVITGE
PLANTA BAIXA ED. PRINCIPAL
ALTELL - ED. PRINCIPAL
PLANTA 1 - ED. PRINCIPAL
PLANTA 2 - ED. PRINCIPAL
PLANTA 2 - ED. PRINCIPAL
PLANTA 3 - ED. PRINCIPAL
AUTOSERVEI - PLANTA BAIXA ED. PRINCIPAL

Resum d’equips per tipus:

TIPUS
E1
E2
E3
E4

NOMBRE
3
5
1
1

POSICIÓ AL MAPA
S1
S3
S4
I1
I3
I2
I4
I5
I6
S1 (2n)

ANNEX IV: PLANIMETRIA

ADRECES
EDIFICI PRINCIPAL
Carrer Ciutat de Granada 131
08018 Barcelona
Tlf. +34 934039696

OFICINA HOSPITAL BELLVITGE
Escola Universitària d'Infermeria (EUI UB)
Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge Pavelló de Govern
3ª Planta. Despatx 342. Feixa Llarga, s/n
08907 – L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tlf./Fax: +34 934024283

