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1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquest contracte és la prestació de serveis d’impressió i de reprografia, inclosos
el copiat i digitalització, en les universitats i entitats esmentades en aquest plec i la seva
gestió global mitjançant equips d’impressió distribuïts per les diverses dependències dels
diferents campus de les universitats i el seu pagament mitjançant la modalitat de pagament
per còpia.
Estarà basat en un model de gestió integral (impressora i usuari), que garanteixi una acurada
optimització dels nivells d’eficiència, eficàcia, de despeses de manteniment i productivitat,
així com la millora en la gestió administrativa i de l’adequat ús dels recursos.
Els principals objectius que es volen assolir són:
Reducció de les despeses mitjançant un ús racional del sistema d’impressió i còpia.
Facilitar l’ús de la digitalització.
Homogeneïtzació dels equips.
Control i monitoratge del servei a través d’una eina de gestió única.
Millora del servei mitjançant impressores multi-funció d’alta productivitat.
Adaptació del sistema per al desenvolupament de futurs projectes encaminats a
l’administració electrònica.

2. 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, per als diferents
centres i col·lectius d’usuaris, professorat, alumnes i personal d’administració en les
universitats i entitats que així ho demanin.
Les dades de volumetria, d’impressores de cada model i la seva ubicació física dintre del
campus de les universitats i entitats, d’ impressores a reaprofitar, impressores a retornar per
la seva possible valoració i dels serveis particulars per a cada institució, s’especifica al
capítol de condicions particulars per cada universitat i entitat.

3. SITUACIÓ ACTUAL
Les diferents universitats i entitats disposen d’un parc de dispositius d’impressió,
copiadores i escàners de varis milers d’equips repartits per les diferents dependències i
centres. El parc es totalment heterogeni, molt voluminós i, per tant, difícil de gestionar
sense les eines adequades. Per tant, es voldria reduir, homogeneïtzar i incorporar les eines
necessàries per tal de fer una gestió eficient del parc, impressores, usuaris i consumibles.
Les universitats disposen en els llocs de treball els següents sistemes operatius, Windows de
32 i 64 bits, MacOS i Linux/Unix tant de 32 com de 64 bits.
Les solucions presentades pels licitadors hauran d’integrar-se amb les infraestructures de
xarxa actuals de les universitats i entitats, com poden ser, entre d’altres, la tecnologia iPrint
de Novell i xarxes Windows.
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Alguna universitat disposa actualment d’una sèrie d’impressores multifuncionals que es
volen reutilitzar ja que tenen poca antiguitat. Aquestes s’hauran de mantenir i integrar dins
del servei contemplat per aquesta licitació. En aquestes màquines ja existents caldrà afegir
lectors de targes pel sistema de validació d’usuaris mitjançant la targeta universitària (lector
de proximitat amb sistema RFID i tecnologia MIFARE) , tal com s’especifica en el llistat
corresponent de l’apartat de Condicions Particulars per cada Universitat i Entitats.
En algun cas hi ha una sèrie de impressores amb una certa antiguitat que tenen pendent
d’amortitzar una petita quantitat de diners. Es demana que l’empresa adjudicatària amortitzi
aquestes quantitats i subministri impressores noves tal com queda recollit en les condicions
particulars de les Universitats i Entitat.

4. DESCRIPCIÓ I COMPONENTS DEL SERVEI D’IMPRESSIÓ
Els diferents elements que inclou aquesta licitació són,
a) IMPRESSORES

Provisió de les diferents impressores als edificis dels diferents campus de les universitats
enumerades anteriorment i segons les tipologies esmentades a continuació.
La definició del tipus d’impressora i el seu nombre ve especificat en el capítol de les
condicions particulars de les universitats i entitats.
La seva ubicació física concreta als diferents campus de les universitats i entitats
s’especificarà en les reunions de planificació amb l’empresa adjudicatària.
Atès que part dels equips estaran situats a zones comunes, 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.
Les universitats podran variar en un 10% el nombre d’impressores de cada tipus, sense que
això signifiqui en cap cas un increment del preu per còpia.
Requeriments mínims impressora de despatx tipus T1A
Impressora de b/n i color DIN A4
Velocitat igual o superior a 20 ppm
Connectivitat LAN Ethernet 10/100, i USB 2.0
Resolució d’impressió 1200x1200 dpi
Capacitat de producció 1000 pàgines/mes
Calaix d’alimentació de 250 fulls
Llenguatges suportats PCL nadiu i PostScript
Impressió a doble cara automàtica
Compatibilitat amb els S.O. Windows de 32 i 64 bits, MacOS i Linux/Unix tant de
32 com de 64 bits
Baix consum elèctric. Certificació “EnergyStar”
Requeriments mínims impressora de despatx tipus T1B
Impressora/ copiadora/ escàner de b/n i color DIN A4
Velocitat igual o superior a 20 ppm
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Resolució de impressió 1200x1200 dpi
Resolució d’escaneig 600x600 dpi
Capacitat de producció 1000 pàgines/mes
Calaix d’alimentació de 250 fulls
Llenguatges suportats PCL nadiu i PostScript
Funcionalitat “scan to mail”
Impressió a doble cara automàtica
Connectivitat LAN Ethernet 10/100 i USB 2.0
Format d’escaneig TIFF, PDF, JPG
Compatibilitat amb els S.O. Windows de 32 i 64 bits, MacOS i Linux/Unix tant de
32 com de64 bits
Baix consum elèctric. Certificació “EnergyStar”
Requeriments mínims impressora de passadís tipus T2
Impressora/ copiadora/ escàner de b/n i color DIN A4
Velocitat aproximada de 30 ppm
Temps màxim 1ª impressió blanc/negre <6seg.
Temps màxim 1ª impressió color <10 seg.
Resolució d’impressió 1200 x 1200
Resolució d’escaneig 600x600 dpi
Connectivitat LAN Ethernet 10/100 i USB 2.0
Capacitat de producció 10000 pàgines/mes
Calaix d’alimentació de 2000 fulls
Llenguatges suportats PCL nadiu i PostScript
Funcionalitat “scan to mail / folder / network”
Impressió a doble cara automàtica
Format d’escaneig TIFF, PDF, JPG
Enviament de fax directament del PC
Alimentador automàtic de 50 fulls amb girador
Gramatge de 60 a 130 gr./m2. També ha d’admetre paper reciclat
Funció “Follow me”, alliberant la impressió presencialment mitjançant un PIN o la
targeta universitària sense contacte (lector de proximitat amb sistema RFID i
tecnologia ( MIFARE) o la targeta de xip, depenent del lector de la impressora
Baix consum elèctric. Certificació “EnergyStar”
Possibilitat de classificador, grapadora, sobres, wifi, fax i protecció antirobatori en
equips instal·lats en passadissos o d’accés públic
Requeriments mínims impressora de passadís tipus T3
Impressora/ copiadora/ escàner de b/n i color DIN A4/A3
Velocitat aproximada a 30 ppm
Temps màxim 1ª impressió blanc/negre <6seg.
Temps màxim 1ª impressió color <10 seg.
Resolució d’impressió 1200 x 1200
Resolució d’escaneig 600x600 dpi
Connectivitat LAN Ethernet 10/100 i USB 2.0
Capacitat de producció 10000 pàgines/mes
Calaix d’alimentació de 2000 fulls
Llenguatges suportats PCL nadiu i PostScript
Funcionalitat “scan to mail / folder / network”
Impressió a doble cara automàtica
Format d’escaneig TIFF, PDF, JPG
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Alimentador automàtic de 50 fulls amb girador
Gramatge de 60 a 130 gr./m2. També ha d’admetre paper reciclat
Funció “Follow me”, alliberant la impressió presencialment mitjançant un PIN o la
targeta universitària sense contacte (lector de proximitat amb sistema RFID i
tecnologia MIFARE) o la targeta de xip, depenent del lector de la impressora
Baix consum elèctric. Certificació “EnergyStar”
Possibilitat de classificador, grapadora, sobres, wifi, fax i protecció antirobatori en
equips instal·lat en passadissos o d’accés públic
Requeriments mínims impressora de passadís de producció tipus T4
Impressora/ copiadora/ escàner de b/n DIN A4
Velocitat igual o superior a 50 ppm
Temps màxim 1ª impressió blanc/negre <6seg.
Temps màxim 1ª impressió color <10 seg.
Resolució d’impressió 1200 x 1200
Resolució d’escaneig 600x600 dpi
Connectivitat LAN Ethernet 10/100, i USB 2.0
Capacitat de producció 50000 pàgines/mes
Calaix d’alimentació de 2000 fulls
Llenguatges suportats PCL nadiu i PostScript
Funcionalitat “scan to mail / folder / network”
Impressió a doble cara automàtica
Format d’escaneig TIFF, PDF, JPG
Alimentador automàtic de 50 fulls amb girador
Gramatge de 60 a 130 gr./m2. També ha d’admetre paper reciclat
Funció “Follow me”, alliberant la impressió presencialment mitjançant un PIN o la
targeta universitària sense contacte (lector de proximitat amb sistema RFID i
tecnologia MIFARE) o la targeta de xip, depenent del lector de la impressora
Baix consum elèctric. Certificació “EnergyStar”
Possibilitat de classificador, grapadora, sobres, wifi, fax i protecció antirobatori en
equips instal·lats en passadissos o d’accés públic
Requeriments mínims impressora de tipus T5
Impressora / copiadora i escàner de b/n i color DIN A4
Velocitat igual o superior a 20 ppm
Connectivitat LAN Ethernet 10/100 i USB 2.0
Resolució d’impressió 1200x1800 dpi
Resolució d’escaneig 1200x1200 dpi.
Capacitat de producció 2000 pàgines/mes
Calaix d’alimentació de 250 fulls
Gramatge de 70 a 250 gr./m2. També ha d’admetre paper reciclat
Impressió a doble cara automàtica
Llenguatges suportats PCL nadiu i PostScript
Funcionalitat “scan to mail”
Format d’escaneig TIFF, PDF,JPG
Compatibilitat amb els S.O. Windows de 32 i 64 bits, MacOS i Linux/Unix tant de
32 com de 64 bits
Funció “Follow me”, alliberant la impressió presencialment mitjançant un PIN o la
targeta universitària sense contacte (lector de proximitat amb sistema RFID i
tecnologia ( MIFARE).
Baix consum elèctric. Certificació “EnergyStar
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Condicions del subministrament per tots els tipus d’impressores
L’equipament a subministrar ha de ser nou.
Els equips a subministrar a totes les universitats i entitats hauran de ser de la
mateixa marca i model per cadascuna de les tipologies definides
Es valorarà que les interfícies d’usuari siguin iguals o similars en les tipologies
T2,T3, T4 i T5.
Els escàners de les impressores multifuncionals de tipologia T2,T3, T4 i T5 hauran
de permetre la possibilitat en un futur la digitalització segura sense necessitat
d’actualitzar les màquines
Les impressores hauran de funcionar amb els següents sistemes operatius en els
llocs de treball, Windows de 32 i 64 bits, MacOS i Linux/Unix tant de 32 com de
64 bits
b) 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, en català, castellà i en anglès.
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
El sistema permetrà que es pugui monitorar via web en paral·lel amb l’empresa
adjudicatària, a efectes informatius, des de qualsevol dependència de les universitats,
entitats i/o del CSUC
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:
Número de còpies b/n, color, 2 cares, A3, A4
Incidències del període, tipus d’incidència
Temps de resolució, data d’inici, data de tancament
Compliment dels SLA, import de penalització, si és que s’aplica.
En relació als usuaris
Elecció d’impressora (Follow me printer)
L’usuari podrà imprimir per qualsevol impressora de la seva universitat de tipus T2, T3,
T4 i T5 i alliberar la impressió presencialment mitjançant un PIN o la targeta
universitària sense contacte (lector de proximitat amb sistema RFID i tecnologia
MIFARE) o la de targeta xip, depenent del lector que tingui la impressora i/o universitat
i entitat.
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Imputació a centres de cost
El sistema permetrà en el moment d’alliberar les copies, que l’usuari pugui imputar el
cost de la impressió entre varis centres de cost, i si no s’especifica, s’imputarà al que
l’usuari tingui per defecte. També haurà de permetre que l’usuari ho imputi al seu
compte personal.
Les impressores T1A i T1B estaran associades directament a un centre de cost.
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 para-metritzable per tal de gestionar
tota la informació en relació als usuaris, com ara altes, baixes, canvis i/o delegació de rol
d’usuaris (amb les autoritzacions pertinents), centres de cost, quotes, regles, etc.
Moneder Virtual
Cada usuari 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. La universitat 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 compte bancari on aniran els ingressos dels estudiants serà de l’empresa adjudicatària,
així com també el metàl·lic dels quioscs o màquines expenedores. Tant un (compte
bancària), com l’altre (metàl·lic), serviran per pagar les còpies corresponents. Aquestes
còpies computaran en el total del volum anual garantit de les institucions. La gestió del
metàl·lic dels quioscs o màquines expenedores anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
El Sistema de Gestió també ha d’aportar una solució perquè, aquells usuaris que no
estiguin registrats o siguin visitants esporàdics a la universitat, puguin imprimir
mitjançant metàl·lic en totes les impressores del tipus T2, T3, T4 i T5.
Aquesta solució haurà d’incorporar algun tipus de caixes expenedores o quioscs per tal
de bescanviar diners amb altres mitjans, targetes prepagament, codis, etc. perquè puguin
ser llegits per les impressores esmentades. El nombre d’aquestes caixes expenedores o
quioscs està definit en l’apartat de Condicions Particulars per cada Universitat i Entitat.
Informes de Gestió
Els usuaris de les universitats i entitats 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.
- data d’impressió
- centre de cost
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-

usuari
copies b/n, color, 2 cares i total còpies
cost total
tipus de fitxer

5. SERVEIS OBJECTE DEL CONTRACTE
a) 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 dels serveis d’impressió de les universitats i entitats, més un
responsable global per part del CSUC.
Comitè Directiu del Servei, que a més dels dos responsables globals del
Servei , un de l’empresa adjudicatària i l’altre del CSUC, 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 del CSUC
S’establiran com a mínim, per al Comitè Tècnic del Servei, reunions de seguiment
trimestrals, 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.
Al principi les reunions d’aquest Comitè podran ser mensuals, o fins i tot, més sovint, per
tal de fer el seguiment de les proves pilot, desplegament, posada en marxa, etc. del servei.
b) Servei de Planificació

Els licitadors hauran de presentar en l’oferta la seva proposta de planificació pel conjunt del
projecte.
c) Servei d’Integració

Integració amb la solució global proposada pel licitador amb,
Els elements autenticadors i de validació d’usuaris com la targeta universitària amb
lector de proximitat amb sistema RFID i tecnologia MIFARE En alguns casos (per
exemple biblioteques) hauran de poder coexistir la targeta universitària amb la de
prepagament o altre necessària per poder pagar en metàl·lic.
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.
Integració amb l’ERP financer per tal d’obtenir les dades dels diversos centres de
cost de cada usuari.
Les universitats treballaran i subministraran a l’empresa adjudicatària tota la informació
necessària per tal que aquesta última prepari i realitzi el model d’integració dels elements
esmentats amb el programari de gestió sense costos addicionals.
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d) Servei de Provisió/Subministrament

L’empresa adjudicatària haurà de subministrar els diferents models d’impressores
especificades en el capítol de condicions particulars de les universitats i entitats als diferents
centres que disposen en el territori.
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.
L’empresa adjudicatària haurà de responsabilitzar-se de la retirada de les impressores que
l’indiquin les universitats i reciclar-les convenientment segons les normes a tal efecte per
l’Administració i proveir dels certificats corresponents.
Les universitats i entitats han fet un estudi orientatiu en el que s’indica on aniran ubicades
les impressores dintre dels diferents campus i edificis. Aquesta distribució és orientativa i
les universitats i entitats podran modificar tant en el que respecte la ubicació física dels
equips com en el nombre d’aquests amb un màxim del 10% del total.
e) 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 totes les proves pilot necessàries a les
universitats i entitats que així ho demanin 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 60 dies hàbils a partir de la signatura del
contracte per tenir les proves pilot en marxa i acabades. A partir de l’aprovació de les
diferents Universitats i Entitats, aquestes disposaran d’un termini màxim de sis mesos per
fer el desplegament total a les universitats en les fases que determinin. L’empresa
adjudicatària disposarà d’un termini de 20 dies laborables per fer el desplegament de cada
una de les fases a partir de la comunicació per part de les universitats i entitats.
Des del primer moment, l’empresa adjudicatària facturarà les còpies de les noves
impressores instal·lades al preu establert en el contracte, encara que aquestes còpies no
començaran a comptar per al volum total garantit fins l’acabament del desplegament a tota
la Universitat o Entitat sempre que aquest no sigui superior a sis mesos.
En qualsevol cas, la volumetria garantida començarà a comptar a partir del 6è mes des del
començament del desplegament, o des de l’aprovació de la prova pilot en el cas de que la
Universitat o Entitat així ho estableixin, sempre amb l’acord de les parts.
L’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 20 dies laborables per retirar les
impressores velles a partir de la comunicació de les universitats i entitats.
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.
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La instal·lació dels punts de xarxa necessaris i del subministrament elèctric per les
impressores aniran a càrrec de les universitats i entitats.
Tots els canvis d’ubicació de les impressores o instal·lació de noves per ajustos de la
capacitat productiva aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària durant la vigència del
contracte.
L’empresa adjudicatària haurà de facilitar a les universitats i entitats tota la documentació
tècnica i d’ús dels elements objecte d’aquest contracte, impressores, programari de gestió,
drivers, etc., així com la documentació de la configuració final de la instal·lació.
f)

Servei de formació als usuaris i tècnics

L’empresa adjudicatària haurà d’incloure en la seva proposta un pla de formació als usuaris
de les universitats i entitats, per tal de facilitar i maximitzar l’ús de les impressores i reduir
les incidències.
Aquest pla haurà d’anar recolzat de tots els mitjans necessaris per obtenir els objectius
abans esmentats, com retolació a la ubicació física de la impressora, vídeos, pàgines
web, manuals d’instruccions, etc., que l’usuari pugui consultar des del seu lloc de treball i
s’ha de mantenir actualitzat i en perfectes condicions durant el període de vigència del
contracte.
Ja que una solució d’aquest tipus comporta un canvi important en els hàbits dels usuaris,
passar d’imprimir a nivell personal a nivell departament, es valorarà molt especialment que
les empreses licitadores, amb la seva experiència dels entorns universitaris, incloguin en la
proposta un pla de gestió del canvi.
Aquest pla haurà d’incloure un apartat per a la formació mínima dels tècnics en relació a
tota la infraestructura de la solució i, sobretot, al funcionament del programari de
monitorització d’impressores i gestió d’usuaris.
g) 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 les
universitats, entitats i CSUC, 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.

Plec de prescripcions tècniques
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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.
h) 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.
i)

Servei de gestió d’incidències i queixes

Les universitats i entitats realitzaran un primer nivell d’assistència telefònica bàsica des del
propi CAU de cada universitat i entitat. Un cop filtrada, la passaran al nivell 2 que serà el de
l’empresa adjudicatària, a excepció d’alguna universitat que utilitzarà els centres de
reprografia com a receptor de trucades d’incidències de primer nivell segons s’especifica en
les condicions particulars de les universitats i entitats.
L’empresa adjudicatària haurà de fer una mínima formació als diferents CAU de les
universitats per tal d’assegurar l’eficiència del procés.
El sistema de ticketing de l’empresa adjudicatària haurà de permetre l’entrada de l’avís amb
sistema multicanal, és a dir, mitjançant trucada telefònica, correu electrònic, o inclús
l’obertura del ticket directament des del CAU de les universitats i entitats.
L’horari laboral de les universitats es considerarà, a efectes d’aquest contracte, de les 8
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.
Les universitats i entitats podran definir com a màxim el 10% de cada tipologia del seu parc
d’impressores com a crítiques. El temps de resolució de les impressores crítiques serà de 4
hores i, la resta, de 8 hores. 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.
Les universitats i entitats podran també canviar en alguns casos la criticitat de la impressora
(d’estàndard a crítica), durant determinats períodes de temps, per exemple, durant el
període de matriculació, sempre que no passi del màxim esmentat del 10%.
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Les universitats podran 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 les universitats.
L’empresa adjudicatària establirà un canal alternatiu i diferenciat del de les incidències per la
tramitació de queixes.
j)

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, si així es decideix, a la finalització del període de
vigència del contracte.
k) Explotació dels centres de reprografia

Consideracions generals
Els centres de reprografia són els espais de treball on el contractista desenvolupa les
tasques de producció de documents, enquadernats i manipulacions diverses, i on es
deriven els treballs per part de facultats, departaments i serveis administratius de
l’entitat contractant, així com la venda d’apunts i prestació de serveis als alumnes.
Així mateix, és funció dels centres de reprografia:
-

Revisió permanent de la totalitat dels equips, a través d’un programa de
monitorització, que avisi de les incidències.
Atendre en primera instància les incidències que presentin qualsevol dels
equips, resoldre la incidència o bé derivar-la cap els seus serveis tècnics.
Recarregar de manera constant els equips quant a paper i tòner, excepte per a la
tipologia T1, a la totalitat dels campus. Tant el paper com el tòner és al seu
càrrec.
Per als equips de la tipologia T1, subministrarà el paper i el tòner, facilitant un
canal informàtic per a la seva sol·licitud.

Horaris d’obertura
L’horari serà el que l’adjudicatari especifiqui dins de la seva oferta de servei, si bé
s’ajustarà als mínims establerts per a cada entitat en les condicions particulars de
cadascuna d’elles i que es detallen a l’annex d’aquest plec.
Dotació dels centres i condicions de funcionament
Els centres seran gestionats per personal a càrrec del contractista, el qual instal·larà
l’equipament i el mobiliari indispensable per a la realització dels treballs.

Plec de prescripcions tècniques
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Com a mínim, hauran d’oferir els serveis següents:
- Fotocòpies i impressions en b/n i color, en format A3 i A4, en paper blanc, color
i reciclat. El paper ha de complir les normatives mediambientals, degudament
certificat.
- Finalitzacions:
- Tèrmic
- Espiral
- Portades i contraportades:
- Cartolines, en diferents colors i gramatges
- Portades plàstiques
- Digitalització de documents en diferents formats: A3 i A4
- Impressió de pòsters i cartelleria en diferents mides
- Plastificació de documents
L’entitat subministrarà:
- Energia elèctrica
- Climatització
- Servei de neteja
- Línia telefònica, el cost de la qual repercutirà a l’adjudicatari
- Connexió a la xarxa dels ordinadors del centre
L’adjudicatari garantirà que els equips disposin d’antivirus actualitzat. Les
universitats es reserven el dret a tallar l’accés a internet en cas de detectar
incidències que puguin afectar el rendiment de les mateixes.
Volumetria
En el capítol de les Condicions Particulars de les Universitats i Entitats es defineix
la volumetria prevista de cada institució en relació als centres de reprografia.
Full d’encàrrec
Els treballs per compte de la universitat, tant si s’han de facturar com si són a càrrec
d’una targeta de precàrrega, aniran acompanyats d’un full d’encàrrec.
Els encàrrecs seran recollits en un programa informàtic a través d’una interfície
tipus web per poder-la utilitzar des de qualsevol lloc físic, la funció del qual es
establir inequívocament les característiques del treball a realitzar i proporcionar la
informació necessària per tal que la facturació es pugui dur a terme segons les
condicions establertes en aquest plec.
Els documents a reproduir o digitalitzar es podran lliurar, com a mínim en suport
paper, en memòria USB o amb un fitxer digital a través de la xarxa informàtica.
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El contractista supervisarà l’original del treball a realitzar i manifestarà al sol·licitant,
si fos el cas, les reserves respecte a la seva qualitat. En cas de discrepància, aquesta
quedarà recollida en el full d’encàrrec i serà signat, obligatòriament, pel sol·licitant.
Per a la realització del treball i el seu lliurament o posada a la venda, s’estableix un
termini màxim de 24 hores des de la recepció del document original.
L’adjudicatari vendrà únicament els apunts o treballs que li siguin encarregats per
les entitats de què es tracti. Caldrà l’autorització expressa de l’entitat per a
l’oferiment de nous serveis. El seu preu serà proposat pel contractista. No es
permetrà la venda de cap material ni la prestació de cap servei que no siguin propis
d’un centre reprogràfic.
La llista de serveis mínims a prestar i preus màxims
La llista de serveis mínims a prestar i preus màxims que aplicarà l’adjudicatari,
vigent per cursos acadèmics, serà la següent i romandrà visible a tots els centres.
TARIFA DE PREUS
DESCRIPCIÓ
CÒPIA / IMPRESSIÓ B/N A4 ALS CENTRES DE REPROGRAFIA
CÒPIA / IMPRESSIÓ A4 PAPER VEGETAL
CÒPIA / IMPRESSIÓ TRANSPARÈNCIA SENSE BANDA
CÒPIA / IMPRESSIÓ TRANSPARÈNCIA AMB BANDA
CÒPIA / IMPRESSIÓ A4 MANUAL (llibres/originals relligats)
CÒPIA / IMPRESSIÓ A4 MAQ. ACCÉS RESTRINGIT AMB CODI
SUPLEMENT A4 PAPER COLOR SUAU
SUPLEMENT A4 PAPER COLOR FORT
SUPLEMENT A4 PAPER 100G
SUPLEMENT A4 CARTOLINA BLANCA
SUPLEMENT A4 CARTOLINA COLOR
SUPLEMENT AMPLIACIÓ/REDUCCIÓ
CÒPIA / IMPRESSIÓ B/N A3 ALS CENTRES DE REPOGRAFIA
CÒPIA / IMPRESSIÓ A3 PAPER VEGETAL
CÒPIA / IMPRESSIÓ A3 MANUAL (llibres/originals relligats)
SUPLEMENT A3 PAPER COLOR SUAU
SUPLEMENT A3 PAPER COLOR FORT
SUPLEMENT A3 PAPER 100G
SUPLEMENT A3 CARTOLINA BLANCA
SUPLEMENT A3 CARTOLINA COLOR
CÒPIA / IMPRESSIÓ COLOR A4 ALS CENTRES DE REPOGRAFIA
CÒPIA A4 COLOR 100 GRS. – 1 COPIA
CÒPIA A4 COLOR 100 GRS. – MÉS DE 5 COPIAS (igual o diferent original)
CÒPIA A4 COLOR 100 GRS. – MÉS DE 10 COPIAS (igual o diferent original)
CÒPIA A4 COLOR 100 GRS. – MÉS DE 25 COPIAS (igual o diferent original)
CÒPIA A4 COLOR 100 GRS. – MÉS DE 50 COPIAS (igual o diferent original)
CÒPIA A4 COLOR 100 GRS. – MÉS DE 100 COPIAS (igual o diferent original)
CÒPIA A4 COLOR 100 GRS. – MÉS DE 1000 COPIAS (igual o diferent original)
CÒPIA / IMPRESSIÓ A4 COLOR 100 G TRANSPARÈNCIA
SUPLEMENT A4 CARTOLINA BLANCA
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Preu Unitari
(IVA exclòs)
0,1355
0,3861
0,4173
0,0623
0,0380
0,0107
0,0204
0,0204
0,0526
0,0623
0,1042
0,2758
0,1247
0,0204
0,0409
0,0409
0,1042
0,1247
0,5148
0,4544
0,3932
0,2827
0,2622
0,2320
0,1814
1,1107
0,0623
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TARIFA DE PREUS
DESCRIPCIÓ

Preu Unitari
(IVA exclòs)
0,0945
0,0370
0,3666

SUPLEMENT A4 CARTOLINA COLOR
SUPLEMENT AMPLIACIÓ/REDUCCIÓ COLOR
SUPLEMENT PER CANVIS DE COLOR EN L’EDICIÓ DE L’ORIGINAL
CÒPIA / IMPRESSIÓ COLOR A3 ALS CENTRES DE REPOGRAFIA
CÒPIA / IMPRESSIÓ A3 COLOR 100G FINS 50 (igual o diferent original)
0,9887
CÒPIA / IMPRESSIÓ A3 COLOR 100 G DE 51 A 200 (igual o diferent original)
0,8074
CÒPIA / IMPRESSIÓ A3 COLOR 100 G DE 201 A 500 (igual o diferent original)
0,6962
CÒPIA / IMPRESSIÓ A3 COLOR 100 G + DE 500 (igual o diferent original)
0,5753
CÒPIA / IMPRESSIÓ A3 MONOCOLOR FINS 50 (igual o diferent original)
0,5245
CÒPIA / IMPRESSIÓ A3 MONOCOLOR DE 51 A 200 (igual o diferent original)
0,4641
CÒPIA / IMPRESSIÓ A3 MONOCOLOR DE 201 a 500 (igual o diferent original)
0,3637
CÒPIA / IMPRESSIÓ A3 MONOCOLOR + DE 500 (igual o diferent original)
0,3032
CÒPIA / IMPRESSIÓ A3 COLOR 100G TRANSPARÈNCIA
2,2204
SUPLEMENT A3 CARTOLINA BLANCA
0,1199
SUPLEMENT A3 CARTOLINA COLOR
0,1882
SERVEI PLOTTER AL CENTRE DE REPOGRAFIA CAMPUS BELLISENS
IMPRESSIÓ SERVEI DE PLOTTER DIN A0 LÍNIES B/N
3,7206
IMPRESSIÓ SERVEI DE PLOTTER DIN A0 LÍNIES COLOR
9,0715
IMPRESSIÓ SERVEI DE PLOTTER DIN A1 LÍNIES COLOR
5,2023
IMPRESSIÓ SERVEI DE PLOTTER DIN A2 LÍNIES COLOR
3,7397
IMPRESSIÓ SERVEI DE PLOTTER DIN A0 FOTOS B/N
20,2161
IMPRESSIÓ SERVEI DE PLOTTER DIN A1 FOTOS B/N
12,2381
IMPRESSIÓ SERVEI DE PLOTTER DIN A2 FOTOS B/N
7,0877
IMPRESSIÓ SERVEI DE PLOTTER DIN A0 FOTOS COLOR
30,7638
IMPRESSIÓ SERVEI DE PLOTTER DIN A1 FOTOS COLOR
23,0364
IMPRESSIÓ SERVEI DE PLOTTER DIN A2 FOTOS COLOR
13,3407
IMPRESSIÓ SERVEI DE PLOTTER DIN A0 FOTOS COLOR, PAPER
46,5842
FOTOGÀFIC
IMPRESSIÓ SERVEI DE PLOTTER DIN A1 FOTOS COLOR, PAPER
28,1783
FOTOGÀFIC
IMPRESSIÓ SERVEI DE PLOTTER DIN A2 FOTOS COLOR, PAPER
16,3045
FOTOGÀFIC
MANIPULATS ALS CENTRES DE REPOGRAFIA
DOBLEGAR A4/A3 (DOBLEGAR PEL MIG)
0,0107
DOBLEGAR A4/A3 (DOBLEGAR TRÍPTIC)
0,0175
PERFORAR (2 FORATS)
0,0107
GRAPA MANUALMENT (grapats automàtics sense càrrec)
0,0175
RELLIGACIONS ALS CENTRES DE REPOGRAFIA
RELLIGACIÓ ESPIRAL CONTINU (8-10-12-14) FINS A 100 FULLS/ 1 A 10
1,8908
RELLIGACIÓ ESPIRAL CONTINU (8-10-12-14) FINS A 100 FULLS/ 11 A 50
1,7026
RELLIGACIÓ ESPIRAL CONTINU (8-10-12-14) FINS A 100 FULLS/ + DE 50
1,5261
RELLIGACIÓ ESPIRAL CONTINU (16-18-20-26) FINS A 200 FULLS/ 1 A 10
2,4232
RELLIGACIÓ ESPIRAL CONTINU (16-18-20-26) FINS A 200 FULLS/ 11 A 50
2,1931
RELLIGACIÓ ESPIRAL CONTINU (16-18-20-26) FINS A 200 FULLS/ + DE 50
1,9639
RELLIGACIÓ ESPIRAL CONTINU (30-40-50) MÉS DE 200 FULLS/ 1 A 10
2,9888
RELLIGACIÓ ESPIRAL CONTINU (30-40-50) MÉS DE 200 FULLS/ 11 A 50
2,6855
RELLIGACIÓ ESPIRAL CONTINU (30-40-50) MÉS DE 200 FULLS/ + DE 50
2,4232
TAPA PLÀSTIC TRANSPARENT FI A4
0,1989
TAPA CARTRÓ GOFRADA TOVA A4
0,3345
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TARIFA DE PREUS
DESCRIPCIÓ
TAPA GOGRADA DURA A4
TAPA GLASS Y DURA A4
PAPER CARTOLINAS/TAPES ALS CENTRES DE REPOGRAFIA
FULL A4 PAPER COLOR SUAUS/VIUS
FULL A4 PAPER 100G
FULL A4 CARTOLINA BLANCA
FULL A4 CARTOLINA COLOR
FULL A3 PAPER COLOR SUAUS/VIUS
FULL A3 PAPER 100G
FULL A3 CARTOLINA BLANCA
FULL A3 CARTOLINA COLOR
FULL A4 TRANSPARÈNCIA ref. 280001
FULL A4 TRANSPARÈNCIA ref. 280901
FULL A4 TRANSPARÈNCIA INK - JECT ref. 280701
PAQUET 500 FULLS A4 80 G BLANC ECOLÒGIC
PAQUET 500 FULLS A4 80 G RECICLAT
PAQUET 500 FULLS A4 80 G COLOR SUAU
PAQUET 500 FULLS A4 80 G COLOR VIU
PAQUET 500 FULLS A4 100 G
PAQUET 250 FULLS A4 CARTOLINA BLANCA
PAQUET 250 FULLS A4 CARTOLINA COLOR SUAU
PAQUET 250 FULLS A4 CARTOLINA COLOR VIU
PAQUET 500 FULLS A3 80 G COLOR BLANC
PAQUET 500 FULLS A3 80 G COLOR SUAU
PAQUET 500 FULLS A3 80 G COLOR VIU
PAQUET 500 FULLS A3 100 G
PAQUET 250 FULLS A3 CARTOLINA BLANCA
PAQUET 250 FULLS A3 CARTOLINA COLOR SUAU
PAQUET 250 FULLS A3 CARTOLINA COLOR VIU
CAIXA 100 TRANSPARÈNCIES A4 SENSE BANDA
CAIXA 100 TRANSPARÈNCIES A4 AMB BANDA
CAIXA 50 TRANSPARÈNCIES A4 INK – JECT
PAQUET TAPA PLÀSTIC TRANSPARENT FI A4 300 UNIT.
PAQUET TAPA CARTRÓ GOGRADA TOVA A4 100 UNIT.
PAQUET TAPA GOFRADA DURA A4 50 UNIT.
PAQUET TAPA GLASSY DURA A4 50 UNIT.
ALTRES SERVEIS
TARGETA RECARREGABLE
TARGETES CARTRÓ
ENVIAMENT ARXIU – USB
ESCANEJAT DE DOCUMENTS
MINIM MANIPULAT
1 H MANIPULAT
PLASTIFICACIÓ MIDA CARNET
PLASTIFICACIÓ MIDA DIN A 5
PLASTIFICACIÓ MIDA DIN A 4
PLASTIFICACIÓ MIDA DIN A 3
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Preu Unitari
(IVA exclòs)
0,4387
0,4387
0,0321
0,0263
0,0974
0,1042
0,0380
0,0594
0,1940
0,2086
0,3568
0,3910
0,5841
3,8616
3,8616
6,4847
7,7817
10,3854
7,6939
8,3668
10,1913
7,6257
14,2470
17,4942
20,7708
18,8205
20,9293
25,3150
14,9296
21,3559
23,6280
35,7005
26,9684
13,6326
12,6574
0,820
3,6614
0,6159
2,7941
5,5899
11,1789
0,6443
0,7490
1,0944
1,7387
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Aquest preus són màxims, el contractista prèvia validació de les Universitats podrà oferir
una proposta de preus més econòmics durant la vigència del contracte.
El preu per còpia blanc i negre A3 serà el preu ofert per còpia blanc i negre A4 multiplicat
per 2.
Per determinar l’arrodoniment del preu de les fotocòpies/impressions s’utilitzarà els
següents criteris:
Per determinar el preu de les còpies o impressions, a efectes de fer factible el seu
pagament per l’usuari, s’agafarà el preu de l’oferta de tres decimals i s’arrodonirà a
dècimes amb el següent criteri:
- De l’1 al 5, a la xifra inferior
- Del 6 al 9, a la xifra superior
És a dir, s’arrodonirà a dos decimals a favor de l’usuari, si va de l’1 al 5, o del contractista
si va del 6 al 9.
Exemple:
En cas que es facin 4 fotocòpies a 0,038, per un total de 0,152, es cobrarà 0,15
euros.
En cas que es facin 6 fotocòpies a 0,038, per un total de 0,228 és cobrarà 0,23
euros.
Els treballs d’impressió i fotocopiat es realitzarà d’ofici a dobla cara, excepte si el
sol·licitant demana expressament el contrari; en aquest últim supòsit el cost del servei
s’incrementarà amb import de 0,004€+IVA per cada full addicional.

6. CONSIDERACIONS GENERALS DE LA SOLUCIÓ
La solució proposta ha de contemplar la provisió del servei mitjançant infraestructura
instal·lada dins les dependències de les institucions. En aquest cas, els servidors han de
complir els següents requeriments tècnics:
Format rack de 19”
Doble font d’alimentació
Doble connexió a xarxa
La proposta ha d’especificar el número de servidors, l’espai necessari (en unitats de rack) i el
consum elèctric de la infraestructura a instal·lar.
El disseny de l’arquitectura de la solució dels Serveis d’Impressió haurà de tenir en compte
que la latència màxima del sistema (entenent com a latència el temps màxim des que es
dóna l’ordre d’imprimir o s’allibera la còpia des de la impressora, d’un fitxer de 5 Mb en
format PDF) ha de ser menys de 8 segons.
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Els licitadors hauran d’explicar l’arquitectura de la solució proposta i, en especial, la de la
xarxa, especificant els fluxos de dades (origen/destí/protocol/port) necessaris per al
funcionament de la mateixa, de manera que les universitats puguin configurar
adequadament la seva xarxa de dades, especialment el firewall.
En qualsevol dels cassos, els fitxers d’impressió no podran sortir de l’entorn de la xarxa de
les universitats i entitats i el sistema haurà de tenir la possibilitat de fer-los viatjar per la
xarxa encriptats.
La solució proposta haurà de respectar les polítiques de seguretat de cada universitat i
entitat.
Si pel disseny de l’arquitectura del sistema algun fitxer d’informació i/o dades no
confidencials ha de sortir fora de la xarxa universitària, aquest també haurà de estar
encriptat.
L’empresa adjudicatària és la responsable de subministrar, implementar i administrar les
plataformes tecnològiques necessàries per al correcte funcionament de totes les
característiques i/o funcionalitats del servei esmentades en aquest plec, tal com
impressores, programaris, drivers, servidors, servidors d’impressió, etc., per proveir i garantir
el serveis d’impressió demanats.
La solució proposada ha de garantir la continuïtat del servei i per tant, de tots els elements
crítics del sistema (un element crític és aquell que en cas d’avaria deixa sense imprimir i/o
sense capacitat de gestió a més de cinc impressores del parc de la universitat) que hauran
d’estar duplicats o tenir una configuració en alta disponibilitat. Els servidors d’impressió
han de considerar-se elements crítics.
El sistema de gestió d’usuaris (accounting) haurà de ser multi fabricant, és a dir, haurà de
poder gestionar qualsevol tipus d’impressores fabricades des de l’any 2009 i posteriors, dels
principals fabricants d’impressió. Els licitadors hauran d’especificar en la seva proposta la
llista de fabricants i la gama d’impressores que suporta. En el cas que hi hagin algunes
funcionalitats de les que es demanen en aquest plec i que no es suportin, s’hauran
d’especificar.
Aquest sistema també haurà de garantir el suport i la gestió de les noves impressores que
surtin al mercat dels fabricants esmentats durant tot el període del contracte.
Disposarà d’un driver universal per tal de tenir uniformitat en la interfície d’usuari i eines per
facilitar la distribució del mateix. Per algunes impressores específiques i que les universitats
i entitats així ho demanin, l’empresa adjudicatària subministrarà els drivers específics pels
llocs de treball esmentats en aquest plec.
El sistema ha de suportar els següents sistemes operatius en els llocs de treball: Windows
de 32 i 64 bits, MacOS i Linux/Unix tant de 32 com de 64 bits.
El sistema ha de permetre la impressió des de qualsevol dispositiu mòbil com tabletes o
telèfons intel·ligents de S.O. d’Apple o Android.
La solució haurà de contemplar la possibilitat de pagament, mitjançant metàl·lic, per
algunes impressores en espais públics, com les de biblioteques, i per usuaris que hi siguin
de pas i no estiguin donats d’alta a les universitats i entitats.
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Les universitats i entitats subministraran a l’empresa adjudicatària tota la informació
necessària en relació als usuaris, centres de cost, etc., per poder fer la integració
corresponent. La informació confidencial tal com credencials de domini, “passwords”, etc.,
no podrà sortir del recinte de les universitats i entitats i, per tant, el sistema haurà de
validar-la amb els servidors de les institucions.
L’empresa adjudicatària aportarà els certificats o documents que acreditin el reciclat i/o
destrucció dels consumibles mitjançant processos aprovats per la corresponent autoritat
administrativa.
L’empresa adjudicatària haurà de subministrar els lectors de targeta universitària de la
tecnologia RFID i tecnologia MIFARE que es fa referència en aquest plec, i la seva
connexió al sistema de gestió d’usuaris, per a les impressores que es reutilitzen d’algunes
institucions en el cas de que es opti per aquesta alternativa, segons l’apartat de Condicions
Particulars per cada Universitat i Entitat.

7. SLA I 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
SLA
Penalització
Posada en funcionament del 60 dies naturals a partir de la signatura
1% de l’import de la primera
Pla Pilot.
del contracte.
factura per cada dia laborable de
retard
Posta en funcionament de
20 dies laborables a partir de la
1% de l’import de la primera
cada fase sol·licitada de la comunicació per la universitat i/o entitat factura per cada dia laborable de
resta del desplegament.
corresponent.
retard.
Termini de resolució
8 hores laborables des de l’avís de la 2% de l’import de la facturació del
d’incidències en impressores incidència per part de la universitat i/o mes de la impressora afectada per
estàndard.
entitat, o la detecció per part del propi cada 4 hores laborables de retard
proveïdor.
en la resolució de la incidència.
Termini de resolució
4 hores laborables des de l’avís de la
5% de l’import de la factura del
d’incidències en impressores incidència per part de la universitat, o la mes de la impressora afectada per
crítiques.
detecció per part del propi proveïdor. cada 2 hores laborables de retard
en la resolució de la incidència.
Incidència amb l’equip de
Termini de resolució 4h.
2% de l’import de la factura del
gestió i/o no hi ha capacitat
mes següent a la de resolució de
de gestió.
la incidència.
Encàrrec de feina al
Entrega en 24 hores des del moment
10% del preu de l’encàrrec per
Centre de Reprografia.
de l’encàrrec.
cada hora de retard en l’entrega.
Enquesta de qualitat
2 paràmetres fora del marge estipulat. Fins el 2% de l’import de la factura
trimestral.
(1)
del mes següent al de la data de
l’enquesta.

(1). La definició dels paràmetres de l’enquesta de qualitat es decidirà per les universitats
conjuntament amb l’empresa adjudicatària en la fase de posada en marxa.
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Per l’aplicació de les anteriors penalitzacions, se seguirà el següent procés: les universitats
i/o entitats notificaran per escrit l’incompliment atribuïble al proveïdor i la penalització
associada. El proveïdor, en un termini màxim de deu dies (10) hàbils 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.

8. 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 l’ERP financer, amb
els servidors LDAP i/o AD dels usuaris, amb el carnet universitari i, fins i tot, de com es
durà a terme la logística de subministrament del consumibles.

9. PROPOSTA ECONÒMICA
Els licitadors hauran de presentar en la seva proposta econòmica el preu per còpia en blanc
i negre i en color, independentment que sigui a una o a dues cares, DINA4 o DIN A3, per
cada una de les universitats i entitats.
La impressió en DIN A3 es considera totalment marginal en relació al volum total
d’impressió.
El preu per còpia serà l’únic concepte que es facturarà per aquest contracte, i aquest haurà
d’incloure tots els elements que es puguin derivar d’aquest servei: equips, configuracions,
consumibles, reparacions, renovacions d’equips, etc.
Hi haurà dos preus per còpia, un que serà per la volumetria global anual garantida i l’altre
per l’excés. Algunes Universitats poden demanar un preu per còpia diferent per el servei de
reprografia i autoservei segons s’especifica en les Condicions Particulars per cada
Universitat i Entitat.
En el preu per còpia de cada Universitat i Entitat hi aniran inclosos tots els elements i
serveis particulars addicionals que s’especifiquen en el capítol de Condicions Particulars per
cada Universitat i Entitat per cada una d’elles, com es el cas del import de recompra de
impressores que les institucions volen desfer-se i estan llistades en el esmentat capítol.
Aquest import, en el cas que hi hagi, serà imputat en el preu per còpia d’aquesta Universitat
o entitat.
Aquestes impressores s’hauran de retirar per part de l’empresa adjudicatària, i reciclar,
segons es determini per part de cada Universitat i Entitat i durant tot el període del
contracte (quatre anys).La volumetria garantida es considerarà a nivell individual per
universitat i entitat, i per períodes anuals. La regularització d’aquest compromís es farà cada
dotze mesos a partir del desplegament total del servei a cada universitat, o com a màxim a
partir del primer any des de la signatura del contracte (aquest exclòs).
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Les universitats, entitats i el CSUC es reserven el dret, un cop exhaurit el termini del
contracte, d’adquirir a nivell individual mitjançant un únic pagament, el número
d’impressores que es determini de la seva part del parc d’impressió i les eines i components
d’infraestructura de gestió que els licitadors tenen l’obligació d’oferir a nivell individual per
cada universitat i entitat. La proposta per les impressores serà individual i per tipologia, i
serà la mateixa per totes les universitats i entitats. En el cas de les eines de gestió, inclourà
tots els elements necessaris per fer funcionar el servei, com ara programari de
monitorització i gestió, infraestructura tant de servidors con de programari, drivers, etc., a
nivell individualitzat per cada universitat i entitat
La llicència de l’eina de gestió anirà a nom del CSUC i serà suficient pel número total
d’usuaris especificats en les Condicions Particulars de les diferents Universitats i Entitats.
També ha de tenir la possibilitat d’actualització en el nombre d’usuaris quan es necessiti
durant la vigència d’aquest contracte, mantenint com a màxim el mateix preu per usuari
ofert per aquesta licitació.
Les empreses licitadores utilitzaran la plantilla de preus subministrada en l’annex III per fer
la seva proposta econòmica.
Tots els preus per còpia s’especificaran amb tres (3) decimals.
No hi haurà revisions de preus durant el període del contracte (quatre anys).
No s’accepten variants.

10. FACTURACIÓ
L’empresa adjudicatària emetrà mensualment una factura per cada centre de cost diferent
de cada una de les institucions participants en , format paper, on hi constarà clarament:
usuari, còpies en b i n, color, DINA4,DINA3 i el total de l’import.
En el cas dels treballs fets mitjançant el full d’encàrrec, es farà constar a la factura el
número de sol·licitud corresponent.
L’empresa adjudicatària subministrarà un fitxer mensual en format estàndard pera cada
universitat i entitat que mínimament inclourà: centre de cost, usuari, mes de facturació,
import blanc i negre, import color i import total perquè aquestes puguin fer la imputació de
les despeses al seu ERP financer automàticament. Els imports hauran de coincidir amb els
de la factura en paper.
Tota aquesta informació de consum i facturació dels centres de cost i/o usuari s’haurà de
poder consultar mitjançant un navegador web per part dels responsables dels departaments
de les diferents universitats, entitats i del CSUC, i que siguin degudament autoritzats.
Facturació electrònica: La facturació també s’haurà de poder fer amb factura electrònica. El
format de factura electrònica és el format “facturae”. El lliurament de les factures es farà a
través del servei e.FACT del consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC).
Informació e.FACT:
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Serveis-decol%C2%B7laboraci%C3%B3-interadministrativa/e.FACT
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11. COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT
Les empreses licitadores hauran d’especificar quins tipus de processos tenen o fan servir en
relació amb el medi ambient i la sostenibilitat, ja sigui en la fabricació de l’equipament,
embalatges i consumibles, com amb el seu posterior reciclatge.
Les empreses licitadores hauran de explicar quines Polítiques d’Estalvi Energètic aplicaran
en el Sistema per tal de reduir al màxim l’impacte mediambiental.

Plec de prescripcions tècniques

23/55

Annex I.
Condicions Particulars per cada universitat i entitat

1. UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB)
Sistema de impressió
Volumetria anual (còpies)
Blanc/negre
48.000
12.000

Garantida
Estimada en excés

Color
2.400
3.600

Usuaris
Total
14

Professorat
7

Personal d’administració
7

Alumnes
0

Preu màxim per còpia (en euros)

Garantida
Estimada en excés

Blanc/negre
0,02
0,007

Color
0,06
0,04

Número de impressores i opcions per tipologia
Tipus 1A
2

Tipus 1B
0

Tipus 2
0

Tipus 3
1

Opcions per a les impressores T2,T3 i T4
Opció de fax
Opció de lector de targeta RFID MIFARE
Opció de calaixera classificadora de sortida.
Opció de grapadora
Opció de protecció antirobatori
Opció d’afegir un calaix addicional als que vinguin de base
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Tipus 4
0

Tipus 5
0

Quiosc
0

nº d’opcions
0
0
0
0
0
0
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Serveis específics
Subministrament del paper.
NO
Col·locació del paper.
NO
Col·locació del tòner o cartutx.
NO
Només monitorització de impressores.
No es necessita el servei de gestió d’usuaris amb totes les seves funcionalitats associades.
Es demana una solució senzilla de “push printing”. Que l’usuari s’identifiqui amb un PIN a la
impressora que te assignada, llavors comenci a imprimir els treballs pendents.
Impressores amb arrendament vigent
Fabricant
Model
Cost mensual Fi de contracte
Konica-Minolta
C-280
99,40 €
1 de maig de 2015

Aquesta impressora està en arrendament fins el 1 de maig de 2015, s’hauria de substituir
per una nova impressora
Plataforma tecnològica en que estan situades les dades
Usuaris
LDAP (open LDAP)

2. UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA (UPC)
Centres de Reprografia (CDR’s) i Autoservei
Volumetria anual (còpies)

Blanc/negre
2.323.000
6.327.000
865.000

Garantida autoservei
Garantida Centres de Reprografia
Estimades

Color
600.000
60.000

Preu màxim per còpia (en euros)

Garantides
Estimades en excés

Blanc/negre
0,038
0,010

Color
0,09
0,04

Aproximadament el 35 % de les còpies son realitzades i pagades directament pels alumnes
El licitant haurà de detallar l’import el cost previst per CEDRO juntament amb l’oferta
econòmica.
No es considera establir d’antuvi ni el tipus ni el nombre d’equips a instal·lar en un CDR.
Els licitadors han de garantir la prestació d’un servei correcte, en quan a personal,
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equipament i organització en funció del volum d’impressions que es generin segons la
distribució següent,
Informació de la volumetria garantida per Centres de Reprografia (CDR’s)
Campus Nord de Barcelona
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
Campus del Baix Llobregat (Castelldefels)
Campus de Terrassa
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona

154.000
1.375.000
596.000
1.223.000
436.000
1.883.000 (*)
660.000

(*) Aquesta volumetria començarà a comptar a partir de la posada en marxa del CDR (1/9/2015)

El no arribar a la volumetria garantida implicaria una re-negociació dels medis
humans i materials dedicats als centres de reprografia.
El maquinari instal·lat als CDR’s ha de permetre la digitalització dels documents amb
indexació automàtica i còpia certificada. Tota la maquinaria instal·lada ha d’integrar les
solucions de les BD documentals (Fresco i Documentum) que disposen les Universitats en
matèria de d’Administració Electrònica.

Usuaris
Total

Professorat

Personal d’administració

Estudiants

38.090

2.410

1.400

34.280

Número d’impressores i opcions per tipologia en règim d’autoservei
Tipus 1A
5

Tipus 1B
0

Tipus 2
0

Tipus 3
128

Opcions per les impressores T2,T3 i T4
Opció de fax
Opció de lector de targeta RFID MIFARE
Opció de calaixera classificadora de sortida
Opció de grapadora
Opció de protecció antirobatori
Opció d’afegir un calaix addicional als que vinguin de
base

Tipus 4
0

Tipus 5
0

Quiosc
7

nº d’opcions
40
128
0
50
45
25

L’adjudicatari decidirà el nombre i tipus de impressores que instal·larà en els CDR’s per
donar el servei sol·licitat.
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Serveis específics
Subministrar i col·locar el paper de les impressores mitjançant el personal dels centres de
reprografia.
Reposar els tòners i altres consumibles amb personal dels centres de reprografia.
Primer nivell de CAU (atenció a l’usuari) mitjançant el personal dels centres de reprografia..
Plataforma tecnològica on estan situades les dades:
Usuaris
Centres de cost

LDAP
SAP i BBDD ORACLE

1 - Consideracions generals
El CDR és l’espai que la UPC cedeix a l’adjudicatari del contracte i on aquest desenvolupa
les tasques de producció de documents, enquadernats i manipulacions diverses, i a on es
deriven els treballs per part de Centres docents, departaments i serveis administratius de la
UPC, així com la prestació dels diversos serveis que requereixen els estudiants.
Aquest espai, atès per personal especialitzat i format de manera adequada per part de
l’empresa adjudicatària ha de complementar en part, el servei que es presta amb els equips
d’autoservei multifuncionals instal·lats en diferents espais i/o zones del cada campus o
centre, i per un altra part per atendre necessitats especials i/o especifiques derivades dels
requeriments dels usuaris dels serveis així com de la seva entrega i cobrament.
Tanmateix, és funció dels centres de reprografia:
-

Revisar permanent el correcte estat i funcionament de la totalitat dels equips,
mitjançant el corresponent programa de monitorització, que permeti gestionar les
incidències dels equips al personal del CDR.
Atendre en primera instància les incidències que presenti qualsevol dels equips,
resolent-les o bé derivant-les cap als serveis tècnics.
Reposar amb una freqüència mínima diària, el paper i els consumibles necessaris pel
correcte funcionament dels equips d’autoservei instal·lats a la totalitat dels campus i
centres de la UPC.
Reproduir documents en format digital, tal com CD’s, memòria USB, etc..
En determinats CDR’s, la UPC podrà acordar amb l’adjudicatari dels serveis, ampliar
l’objecte del servei amb la venda de material tècnic, d’oficina o de papereria, com a
element de valor afegit.

2- Desplegament dels serveis
El desplegament dels serveis d’impressió, de reproducció de documents i de CDR’s als
diferents campus de la UPC es realitzarà en diferents fases, incorporant-se progressivament
en el contracte els serveis d’acord amb la següent planificació:

CDR
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Campus Nord de Barcelona
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de
Barcelona
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1a. Fase
(actual)

Autoservei
2a. Fase

CDR

Campus del Baix Llobregat (Castelldefels)
Campus de Terrassa
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
(Sant Cugat del Vallès) (16/09/2014)
Escola Politècnica Superior d’Edificació de
Barcelona (31/12/2014)
Facultat de Matemàtiques i Estadística
Facultat de Nàutica de Barcelona
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de
Barcelona (31/08/2015)

(*) En el cas de l’ Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (Sant Cugat del Vallès)
i de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona, és necessari presentar una
proposta de servei que ofereixi una cobertura adequada als estudiants, professors i personal
d’administració, mitjançant un servei de CDR i/o d’autoservei que s’anirà ajustant tenint en
compte els volums i les necessitats del centre.
La UPC, al llarg del termini inicial de durada del contracte es podrà plantejar el tancament
d’algun dels CDR’s en funció de l’evolució dels volums d’impressió generats sempre i quan
l’adjudicatari pugui proposar alternatives de servei que siguin adequades a les necessitats
dels usuaris del servei modificat.
3 – Dies i horaris del servei
Els dies i els horari dels serveis de CDR’s s’ajustaran als mínims següents:
-

De dilluns a divendres laborables, segons el calendari laboral aprovat per la
Generalitat de Catalunya i en una franja horària mínima de 09:00 a 15:00 hores sense
interrupció.
Cas del tancament dels centres, per períodes de vacances i/o d’estalvi energètic,
l’adjudicatari podrà tancar el CDR o acordar amb la UPC, la modificació dels dies i
dels horaris habituals.

Els equips d’autoservei, han de poder estar operatius les 24 hores tots els dies de l’any.
4 – Personal adscrit al servei
Els CDR’s estan gestionats per personal a càrrec de l’adjudicatari, que instal·larà
l’equipament, el mobiliari i els accessoris necessaris per a la correcta prestació dels treballs
derivats de la present contractació.
Els licitadors han de proposar el nombre de persones que adscriuen a cadascun dels CDR’s
així com el seu perfil professional, condicions laborals, etc. Aquest personal en cap cas
tindrà vinculacions amb la UPC.
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5 – Equipament i prestacions del servei
Preferentment, els equips ha instal·lar als CDR’s han de ser nous a l’igual que la resta
d’equips tot i que, si el licitador ho justifica tècnica i documentalment es podran admetre
equips usats. Afegir però que aquesta segona proposta tindrà una ponderació minorada en
funció del nombre d’equips no nous que es proposin.
L’adjudicatari ha de garantir que la totalitat dels equips connectats a la xarxa informàtica
disposin dels corresponents tallafocs i antivirus actualitzats periòdicament.
Entre d’altres i com a mínim, han d’oferir els serveis de fotocòpies i impressions en b/n i
color, en format A3 i A4 bàsicament en suport paper, cartolina, de diferents colors i
gramatges amb acabats tèrmics, espirals, amb portades i contraportades plàstiques així com
la digitalització de documents en diferents formats, la impressió de pòsters i cartells de
diferents mides, etc.
Els documents a reproduir o digitalitzar es podran lliurar en suport paper, Cd-rom, pendrive o preferentment en format electrònic.
L’adjudicatari prèviament a la reproducció del document original supervisarà la seva
qualitat a fi i efecte que treball a realitzar compleixi amb els criteris de qualitat mínims. Cas
de discrepància, es recollirà al full de comanda que signarà obligatòriament el sol·licitant.
Per a la realització dels treballs i el seu corresponent lliurament, s’estableix un termini
màxim de 24 hores des de la recepció del document original.
En determinats CDR’s, la UPC podrà acordar amb l’adjudicatari dels serveis, ampliar
l’objecte del servei amb la venda de material tècnic, d’oficina o de papereria, com a element
de valor afegit.
El fet de no arribar a les còpies previstes, comportarà la re-negociació de les condicions
generals del servei, incloent els recursos humans i materials dedicats.
6 - Full d’encàrrec
Els treballs per compte de la Universitat, tant si s’han de facturar com si són a càrrec d’una
targeta de recàrrega, aniran acompanyats d’un full d’encàrrec.
Els encàrrecs de les unitats docents i administratives seran recollits en un programa
informàtic a través d’una interfície tipus web, per poder-la utilitzar des de qualsevol lloc
físic,, la funció del qual es establir inequívocament les característiques del treball a realitzar i
proporcionar la informació necessària per tal que la facturació es pugui dur a terme segons
les condicions establertes en aquest plec.
El full d’encàrrec tindrà els següents camps:
- Característiques del treball a realitzar, segons especificacions de l’adjudicatari. Número
d’identificació de l’usuari (NIS) o bé:
- Dos codis:
- Codi orgànic (centre de cost) al qui cal emetre la factura (Orgànic-2)
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29/55

- Número de sol·licitud
Els treballs d’impressió i fotocopiat es realitzarà d’ofici a dobla cara, excepte si el
sol·licitant demana expressament el contrari; en aquest últim supòsit el cost del servei
s’incrementarà amb import de 0,004€ IVA exclòs per cada full addicional.
Els documents a reproduir o digitalitzar es podran lliurar, com a mínim en suport paper, en
pen-drive o a través de la xarxa informàtica.
El contractista supervisarà l’original del treball a realitzar i manifestarà al sol·licitant, si fos
el cas, les reserves respecte a la seva qualitat. En cas de discrepància, aquesta quedarà
recollida en el full d’encàrrec i serà signat, obligatòriament, pel sol·licitant.
Caldrà l’autorització expressa de la universitat per a l’oferiment de nous serveis. El seu preu
serà acordat amb el contractista. No es permetrà la venda de cap material ni la prestació de
cap servei que no siguin acordats amb la UPC.
La llista de preus, vigent per cursos acadèmics, romandrà visible a tots els centres.
7- Paper i consumibles
El paper a subministrar per a tots els equips instal·lats ha de complir amb les normatives
mediambientals i estar degudament certificat. El gramatge habitual del paper subministrat
és de 80 grs.
L’adjudicatari gestionarà de manera adequada el subministrament de tòners i d’altres
consumibles per facilitar el correcte funcionament dels equips, sobretot els que operen en
règim d’autoservei.
Els tòners a subministrar han de ser originals o d’acord amb les especificacions mínimes
que estableixi el fabricant dels equips a fi i efecte que la vida útil de l’equip sigui la prevista.
8- Subministrament energètics
Per la seva part, la UPC subministrarà als locals de CDR’s les escomeses necessàries per tal
que l’espai disposi de:
- L’energia elèctrica tant per cadascun dels equips instal·lats com pel local del CDR.
- La climatització pel local del CDR.
- La connexió a la xarxa de la UPC de tots els equips i ordinadors necessaris pel
correcte desenvolupament dels serveis contractats.
Per la seva part, l’adjudicatari es farà càrrec d’abonar els consums energètics que es generin
als CDR’s i que li repercutirà la UPC. Per això, l’adjudicatari s’obliga a tenir instal·lats els
comptadors pertinents, i cas de no disposar-ne el local del servei, anirà la instal·lació a
càrrec de l’adjudicatari.
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3. UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF)
Volumetria anual (còpies)
Blanc/negre

Color

Garantida
Estimada en excés

3.700.000
370.000

400.000
40.000

Informació de la volumetria estimada per Centres de Reprografia (CDR’s)
Centre de Reprografia Ciutadella
Centre de Reprografia Comunicació
Centre de Reprografia Mar

1.600.000
500.000
180.000

El no arribar a la volumetria estimada implicaria una re-negociació dels medis
humans i materials dedicats als centres de reprografia.
El licitant haurà de detallar l’import del cost previst per CEDRO juntament amb l’oferta
econòmica.
Aproximadament el 67 % de les còpies son realitzades i pagades directament pels alumnes

Preu màxim per còpia (en euros)
Blanc/negre
0,038
0,010

Garantides
Estimades en excés

Color
0,09
0,04

Usuaris
Total

Professorat

Personal d’administració

Alumnes

13.225

898

696

11.631

Número d’impressores i opcions per tipologia
Tipus 1A
7

Tipus 1B
0

Tipus 2
0

Tipus 3
86

Opcions per les impressores T2,T3 i T4
Opció de fax
Opció de lector de targeta RFID MIFARE
Opció de calaixera classificadora de sortida
Opció de grapadora
Opció de protecció antirobatori
Opció d’afegir un calaix addicional als que vinguin de
base
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Tipus 4
7

Tipus 5
2

Quiosc
8

nº d’opcions
86
95
0
95
95
0
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Serveis específics
Subministrament i col·locació del paper mitjançant el personal dels centres de
reprografia.
Col·locació del cartutx de tòner mitjançant el personal dels centres de reprografia.
Primer nivell de CAU (atenció a l’usuari) mitjançant el personal dels centres de
reprografia.
Abonar els drets de còpia de CEDRO , o d’altres entitats que puguin existir en el
futur.
Instal·lació d’equips expenedors/recàrrega de targes per a ús d’alumnes i
professors.
o Campus de la Ciutadella: 3 equips (Jaume I, Llúria, Biblioteca)
o Campus de la Comunicació: 3 equips (Roc Boronat, Tallers, Biblioteca).
o Campus del Mar: 2 equips (Edifici Docent i Biblioteca)
Plataforma tecnològica on estan situades les dades:
Usuaris
Centres de cost

LDAP
ERP econòmic @bac (BBDD ORACLE)

Explotació i gestió dels centres de reprografia
1 - Consideracions generals
Els centres de reprografia són els espais de treball on el contractista desenvolupa les
tasques de producció de documents, enquadernats i manipulacions diverses, i on es deriven
els treballs per part de Facultats, Departaments i serveis administratius de la Universitat,
així com la venda d’apunts i prestació de serveis als alumnes.
Tanmateix, és funció dels centres de reprografia:
-

Revisió permanent de la totalitat dels equips, a través d’un programa de
monitorització, que avisi de les incidències.
Atendre en primera instància les incidències que presentin qualsevol dels equips,
resolent la incidència o bé derivant-la cap els seus serveis tècnics.
Recarregar de manera constant els equips quant a paper i tòner, excepte per a la
tipologia T1, a la totalitat dels Campus. Tant el paper com el tòner són a càrrec del
concessionari.
Per als equips de la tipologia T1 i per a tots els ubicats a l’edifici de Mercè,
subministrarà el paper i el tòner, facilitant un canal informàtic per a la seva sol·licitud.

En la data d’inici del contracte hi ha en funcionament centres de reprografia següents:
- Campus de la Ciutadella (edifici Jaume I): 54 m2
- Campus de la Comunicació-Poble Nou (edifici Roc Boronat): 38 m2
- Campus del Mar (edifici Doctor Aiguader): 16 m2.

32/55

Plec de prescripcions tècniques

La UPF posarà a disposició de l’adjudicatari els locals destinats al desenvolupament de
l’activitat del centre de reprografia; aquest haurà de respondre del seu estat de conservació i
manteniment. La retolació dels locals haurà de ser en català.
La UPF, al llarg del termini inicial de durada del contracte es podrà plantejar el tancament
d’algun dels CDR’s en funció de l’evolució dels volums d’impressió generats sempre i quan
l’adjudicatari pugui proposar alternatives de servei que siguin adequades a les necessitats
dels usuaris del servei modificat.
2 - Horaris d’obertura
L’horari serà el que l’adjudicatari especifiqui dins de la seva oferta de servei, si bé s’ajustarà
als mínims següents:
-

De dilluns a dijous feiners: de 09.00 a 14.00 i de 15.00 a 18.00 hores.
Divendres feiners: de 09.00 a 15.00 hores
Durant les dues primeres setmanes de cada trimestre acadèmic: de dilluns a divendres
de 09.00 a 14.00 i de 15.00 a 19.00 hores.
Durant els períodes no lectius (setmana santa, estiu i nadal), l’horari d’obertura serà
de 08.00 a 15.00 hores.
Existirà un horari restringit d’obertura per al centre del Campus Mar, què podrà ser
ampliat si les necessitats ho consideren necessari.
Per tancament per vacances, els centres poden romandre tancats durant tres
setmanes del mes d’agost i durant determinats dies del torn de nadal; la Universitat
informarà amb la deguda antelació d’aquests períodes de tancament.

3 - Dotació dels centres i condicions de funcionament
Els centres seran gestionats per personal a càrrec del contractista, el qual instal·larà
l’equipament i el mobiliari indispensable per a la realització dels diferents treballs propis
d’un centre de reprografia; entre d’altres, els següents: fotocòpies i impressions en
blanc/negre i color, bàsicament en suport paper però també en cartolines de diferents
colors i gramatges; enquadernacions tèrmiques i amb espiral metàl·lica; portades i contra
portadores plàstiques així com la digitalització de documents en diferents formats, la
impressió de pòsters i cartells de diferents mides, entre d’altres.
Hauran de prestar-se, com a mínim, els serveis que es contemplen a l’apartat k) del present
plec de prescripcions tècniques. Caldrà l’autorització expressa de la Universitat per a
l’oferiment de nous serveis; el seu preu serà acordat amb el contractista. No es permetrà la
venda de cap material ni la prestació de cap servei que no siguin acordats amb la UPF.
Els documents a reproduir o digitalitzar es podran lliurar, com a mínim en suport paper, en
pen-drive o a través de la xarxa informàtica.
El contractista supervisarà l’original del treball a realitzar i manifestarà al sol·licitant, si fos
el cas, les reserves respecte a la seva qualitat. En cas de discrepància, aquesta quedarà
recollida en el full d’encàrrec i serà signat, obligatòriament, pel sol·licitant.
Per a la realització del treball i el seu lliurament o posada a la venda, s’estableix un termini
màxim de 24 hores des de la recepció del document original.
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La llista de preus, vigent per cursos acadèmics, romandrà visible a tots els centres.
4 - Full d’encàrrec
Els treballs per compte de la Universitat, tant si s’han de facturar com si són a càrrec d’una
targeta de recàrrega, aniran acompanyats d’un full d’encàrrec.
Els encàrrecs de les unitats docents i administratives seran recollits en un programa
informàtic a través d’una interfície tipus web, per poder-la utilitzar des de qualsevol lloc
físic,, la funció del qual es establir inequívocament les característiques del treball a realitzar i
proporcionar la informació necessària per tal que la facturació es pugui dur a terme segons
les condicions establertes en aquest plec.
El full d’encàrrec tindrà els següents camps:
- Característiques del treball a realitzar, segons especificacions de l’adjudicatari. Número
d’identificació de l’usuari (NIS) o bé:
- Dos codis:
- Codi orgànic (centre de cost) al qui cal emetre la factura (Orgànic-2)
- Número de sol·licitud
5 - Persones autoritzades.
Cada unitat administrativa o docent (Facultat/Departament) autoritzarà a determinats
usuaris per tal que siguin ells els que lliurin els treballs a realitzar als centres de reprografia.
Fora d’aquests usuaris autoritzats, no s’admetran treballs per a posterior facturació, sense
una autorització expressa.
6.- Condicions laborals i socials
Els licitadors han de proposar el nombre de persones que adscriuen a cada centre, així com
el seu perfil professional, condicions laborals, etc.; aquest personal en cap cas tindrà
vinculacions laborals amb la UPF.
L’empresa adjudicatària designarà, com a mínim, un coordinador tècnic o responsable
integrat a la seva plantilla; entre d’altres amb les següents obligacions:
a. Actuar d’interlocutor entre l’empresa adjudicatària i els responsables del
contracte, així com amb la resta del personal de l’empresa adjudicatària.
b. Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte,
impartint a aquests les ordres i/o necessitats per a la correcta prestació del
servei.
El personal de l’empresa adjudicatària prestarà les seves funcions dins dels espais de
reprografia, segregat del destinat a la resta dels empleats públics de la Universitat.
L’empresa adjudicatària assumeix explícitament i al seu càrrec l’aplicació de la normativa
vigent respecte a la Prevenció de Riscos Laborals del seu personal i les que té aprovades la
UPF en aquest sentit.
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7.- Qualitat mediambiental
Les còpies i impressions es podran fer en paper 100% reciclat o paper blanc ecològic. Per
defecte s’imprimirà o fotocopiarà a dobla cara. La UPF demanarà a l’adjudicatari els
certificats corresponents.
No s’autoritza l’ús de paper blanc no ecològic. El gramatge habitual del paper subministrat
és de 80 grams.
L’adjudicatari vetllarà per l’adequació a les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.
Per exemple, la utilització de tòners recuperables o reciclables, equips de baix consum,
adaptades per l’ús de paper reciclat i amb baixa emissió d’ozó. El paper no reutilitzable serà
canalitzat a través del servei de neteja de la UPF per a la seva gestió selectiva.
Els equips com a norma general, han de poder entrar en desconnexió en les següents
franges horàries: caps de setmana entre les 22:00 hores del divendres a les 7:30 del dilluns, i
diàriament entre les 22:00 i les 07:00 hores.
8.- Subministrament per part de la UPF
La universitat subministrarà i repercutirà la seva despesa a l’empresa adjudicatària:
-

Energia elèctrica
Climatització
Servei de neteja
Línia telefònica

També facilitarà la connexió a la xarxa de la UPF els ordinadors del centre.
La repercussió de la línia i consum telefònic es farà d’acord amb el cost real i la repercussió
de la resta de conceptes d’acord amb els indicadors de despesa de funcionament de la
Universitat. Coma referència l’indicador mig de l’any 2012 va ser de 60€/m2 anual.
9.- Política d’antivirus
L’adjudicatari garantirà que els equips connectats a la xarxa UPF disposin d’antivirus
actualitzat. La UPF es reserva el dret a tallar l’accés a Internet en cas de detectar incidències
que puguin afectar al rendiment de la mateixa.

4. UNIVERSITAT DE LLEIDA (UdL)
Volumetria anual (còpies)

Garantida
Estimada en excés
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Blanc/negre
4.000.000
4.000.000

Color
500.000
500.000
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Preu màxim per còpies (en euros)
Blanc/negre
0,03
0,008

Garantida
Estimada en excés

Color
0,08
0,04

Usuaris
Total
10.900

Professorat
1.500

Personal d’administració
400

Alumnes
9.000

Número d’impressores i opcions per tipologia
Tipus 1A
32

Tipus 1B
0

Tipus 2
27

Tipus 3
55

Opcions per les impressores T2,T3 i T4
Opció de fax
Opció de lector de targeta RFID MIFARE
Opció de calaixera classificadora de sortida
Opció de grapadora
Opció de protecció antirobatori
Opció d’afegir un calaix addicional als que vinguin de
base

Tipus 4
21

Tipus 5
0

Quiosc
4

nº d’opcions
0
27
0
0
76
0

Serveis específics
Subministrament del paper. Col·locació del paper NO
Col·locació del tòner o cartutx NO
No hi ha impressores a reaprofitar
Plataforma tecnològica on estan situades les dades:
Usuaris
LDAP
Centres de cost
ERP econòmic (ICON)

5. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (URV)
5.1 Sistema de Impressió

Volumetria anual (còpies)

Garantida
Estimada en excés
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Blanc/negre
4.250.000
1.050.000

Color
880.000
220.000

Plec de prescripcions tècniques

Preu màxim per còpia (en euros)
Blanc/negre
0,03
0,008

Garantida
Estimada en excés

Color
0,08
0,04

Usuaris
Total
16.825

PDI/PAS
2.944

Alumnes
13.881 (*)

(*) Els alumnes no imprimiran en el servei de impressió, només ho faran en els centres de
reprografia i impressores d’autoservei.

Número d’impressores i opcions per tipologia

1. Impressores noves
Tipus 1A
15

Tipus 1B
0

Tipus 2
18

Tipus 3
61

Opcions per les impressores T2,T3 i T4
Opció de fax
Opció de lector de targeta RFID MIFARE
Opció de calaixera classificadora de sortida
Opció de grapadora
Opció de finalitzador
Opció d’afegir un calaix addicional als que vinguin de
base

Tipus 4
0

Tipus 5
0

Quiosc
0

nº d’opcions
21
79
0
3
9
0

2. Impressores a rescatar amb el pagament de la quantitat pendent d’amortitzar i
subministrament de impressores noves.
Data Adquisició Marca

Model

05/02/2009

RICOH

SP C220N

05/02/2009

RICOH

AFICIO MP-161SPF

T2

27/02/2009

RICOH

MPC2550AD

T3

05/03/2009

RICOH

MPC2030

T3

26/03/2009

RICOH

MPC2050AD

T3

21/05/2009

RICOH

MPC2050AD

T3

03/06/2009

RICOH

MPC2050AD

T3

08/07/2009

RICOH

MPC2050AD

T3

21/07/2009

RICOH

MPC2800AD

T3
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T1A
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Data Adquisició Marca

Model

20/10/2009

RICOH

MPC2050AD

T3

12/11/2009

RICOH

MPC2050AD

T3

12/11/2009

AFICIO

MPC2050AD

T3

30/11/2009

RICOH

MPC2800

T3

30/11/2009

RICOH

MPC2050AD

T3

30/11/2009

RICOH

MPC2800

T3

30/11/2009

RICOH

MPC2050AD

T3

19/01/2010

RICOH

MPC2050AD

T3

02/08/2010

RICOH

SPC231SF

30/09/2010

RICOH

MPC2050AD

T3

30/09/2010

RICOH

T2

04/11/2010

RICOH

MP171SPF 415028
SP1100SF NEGRE
966307

09/12/2010

RICOH

MPC2050AD

07/02/2011

RICOH

SPC231SF

15/02/2011

RICOH

MPC2050AD

T3

15/02/2011

RICOH

MPC2050AD

T3

15/02/2011

RICOH

MPC2050AD

T3

15/02/2011

RICOH

MPC2050AD

T3

15/02/2011

RICOH

MPC2050AD

T3

15/02/2011

RICOH

MPC2050AD

T3

15/02/2011

RICOH

MPC2050AD

T3

15/02/2011

RICOH

MPC2050AD

T3

15/06/2011

RICOH

MPC300

T2

16/06/2011

RICOH

MPC2051AD

T3

15/07/2011

RICOH

MPC4501AD

T3

15/07/2011

RICOH

MPC2051AD

T3

15/07/2011

RICOH

MPC300

T2

15/07/2011

RICOH

MPC2051AD

T3

12/09/2011

RICOH

MPC2051AD

T3

21/09/2011

RICOH

MPC2051AD

T3

21/09/2011

RICOH

MPC2051AD

T3

30/11/2011

RICOH

MPC300

T2

05/12/2011

RICOH

MPC2051AD

T3

28/12/2011

RICOH

MPC2051AD

T3

Quantitat pendent d’amortitzar en llibres

Tipus CSUC

T1A

T1A
T3
T1A

34.192,20 €

Aquesta quantitat s’haurà d’abonar al inici del contracte.
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Totes les impressores anteriors a substituir per,
Tipus 1A
4

Tipus 1B
0

Tipus 2
5

Tipus 3
34

Tipus 4
0

Tipus 5
0

Quiosc
0

Opcions per les impressores T2,T3 i T4
nº d’opcions
Opció de fax
24
Opció de lector de targeta RFID MIFARE
39
Opció de calaixera classificadora de sortida
0
Opció de grapadora
0
Opció de finalitzador
0
Opció d’afegir un calaix addicional als que vinguin de
0
base

3. Impressores a reutilitzar
Marca

Model

Data Adquisició

Accessori a afegir

Nº. de sèrie

RICOH

MPC3001

10/01/2012

LECTOR RFID

V9314701937

RICOH

MPC3002AD

28/05/2012

LECTOR RFID

W492K501365

RICOH

MPC300

28/05/2012

LECTOR RFID

S7224100555

RICOH

SPC320DN

28/05/2012

SENSE LECTOR

S9928601265

RICOH

SP3510DN

28/05/2012

SENSE LECTOR

T312Q301017

RICOH

SP3510DN

28/05/2012

SENSE LECTOR

T312Q301434

RICOH

SPC320DN

28/05/2012

SENSE LECTOR

S9928500424

RICOH

SP3510DN

28/05/2012

SENSE LECTOR

T312Q301424

RICOH

SP3510DN

28/05/2012

SENSE LECTOR

T312Q301431

RICOH

SP4310N

28/05/2012

SENSE LECTOR

T1119105011

RICOH

MPC3002AD

28/05/2012

LECTOR RFID

W492K503308

RICOH

MP6002SP

21/06/2012

LECTOR RFID

W862J600144

RICOH

MPC2051AD

29/06/2012

LECTOR RFID

V9724103061

RICOH

MPC300

10/07/2012

LECTOR RFID

S7224200049

RICOH

SPC430DN

09/08/2012

SENSE LECTOR

S9328801842

RICOH

MPC3002AD

27/09/2012

LECTOR RFID

W492K900068

RICOH

MPC2051AD

31/10/2012

LECTOR RFID

V9724400952

RICOH

MPC305SPF ADRF

12/12/2012

LECTOR RFID

W792P800789

RICOH

SPC430DN

13/12/2012

SENSE LECTOR

S9328700203

RICOH

MPC2051AD

21/12/2012

LECTOR RFID

V9724600647

RICOH

SP5210SR

31/12/2012

LECTOR RFID

S9224800071

RICOH

SP5210SR

31/12/2012

LECTOR RFID

59224800072

RICOH

MPC3002

31/12/2012

LECTOR RFID

W492KB01652

RICOH

MP161SPF R

07/01/2013

LECTOR RFID

M0188911394

RICOH

MPC2551AD

30/01/2013

LECTOR RFID

V9824600430
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Marca

Model

Data Adquisició

Accessori a afegir

Nº. de sèrie

RICOH

MPC300

12/02/2013

LECTOR RFID

S7224800021

RICOH

MPC300

19/02/2013

LECTOR RFID

S7224700192

RICOH

SPC430DN

23/05/2013

SENSE LECTOR

S9338700846

RICOH

MPC305SPF

10/06/2013

LECTOR RFID

W793P400522

RICOH

MPC2051AD

10/06/2013

LECTOR RFID

V9734101374

RICOH

MPC300

10/06/2013

LECTOR RFID

S7234100585

RICOH

MP6000SP

20/06/2013

LECTOR RFID

W863J600032

RICOH

MPC3002AD

27/06/2013

LECTOR RFID

W493K502134

RICOH

SPC320DN

27/06/2013

SENSE LECTOR

S9938900134

RICOH

MPC3003SP

09/07/2013

LECTOR RFID

E153M430091

RICOH

SPC430DN

22/07/2013

SENSE LECTOR

S9338901626

RICOH

MPC2051AD

17/10/2013

LECTOR RFID

V9734600830

RICOH

MPC300

25/10/2013

LECTOR RFID

S7234500307

RICOH

MPC3003SP

20/11/2013

LECTOR RFID

E153M720613

RICOH

SP4310N

21/11/2013

SENSE LECTOR

T1128969117

RICOH

MPC300

19/12/2013

LECTOR RFID

S7234500238

RICOH

MPC3003SP

19/12/2013

LECTOR RFID

E153MA20153

RICOH

MP300

01/03/2014

LECTOR RFID

RICOH

MPC305SF

01/03/2014

LECTOR RFID

RICOH

MPC305SF

01/03/2014

LECTOR RFID

S’han de subministrar 32 lectors de RFID tecnologia MIFARE per les impressores
anteriors i la seva integració al Sistema de Impressió.

Serveis específics

Subministrament i col·locació del paper
Col·locació del tòner o cartutx

NO
NO

Plataforma tecnològica on estan situades les dades:
Usuaris
Centres de cost
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AD (Active Directory)
BBDD Oracle
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5.2 Explotació i gestió dels centres de reprografia i Autoservei

1. Descripció

El servei de copisteria i reprografia consisteix en la prestació dels serveis característics a
prestar als centres de reprografia que a títol orientatiu són els següents: fotocòpies DINA0,
DINA1, DINA2, DINA3 I DINA4, amb paper o cartolina, dues cares, reduccions,
ampliacions, en blanc i negre i color i la seva manipulació, impressions a xarxa,
enquadernacions, ampliacions i transparències, digitalització d’imatges i fotocòpies de
plànols. Els equips de lliure accés a títol orientatiu hauran de fer el següent: fotocòpies
DINA4, amb paper o cartolina, dues cares, reduccions, ampliacions, en blanc i negre i
impressions a xarxa.
Aquest serveis es prestaran a membres de la comunitat universitària: alumnes, professorat i
personal d’administració i serveis.
El contractista haurà de garantir la qualitat de les fotocòpies que es realitzin en el centres de
reprografia i en els equips d’autoservei així com el bon funcionament dels aparells. Els
equips d’autoservei hauran de funcionar amb targeta de recàrrega. En cap cas es podran
instal·lar equips d’autoservei sense l’autorització expressa de la gerència.
2. Ubicació

La URV posarà a disposició del contractista els locals destinats al desenvolupament de
l’activitat objecte del contracte. El contractista ha de respondre del seu estat de conservació
i manteniment, fent-se càrrec de les despeses de telèfon i control d’intrusió i foc que la
URV tingui instal·lats en el recinte. El consum elèctric i la neteja dels locals dels centres de
reprografia anirà a càrrec de la URV. La neteja dels locals es realitzarà durant les hores que
no causin molèsties als usuaris.
En el cas de propostes de modificació dels espais previstos per part del contractista,
aquests hauran d’ésser autoritzats per la Gerència de la URV, passant a ser les
modificacions propietat de la Universitat, si bé el seu cost serà assumit econòmicament per
l’empresa contractista.
Aniran a càrrec del contractista les obres necessàries per conservar els locals i instal·lacions
fixes, com ara la reposició de vidres, pintures, mostradors, paviments, etc., així com la resta
d’elements d’instal·lació d’alarmes d’intrusió i d’emergència d’incendi. Aquestes obres i
instal·lacions hauran de ser autoritzades per la Gerència de la URV i supervisades pel
Servei de Recursos Materials de la URV.
La URV posarà a disposició del contractista en els centres de reprografia, CRAI i aules de
lliure accés els punts de connexió de la xarxa informàtica interna de la Universitat per tal de
facilitar la impressió de documents/apunts i altres. Als centres de reprografia de documents
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se’ls permetrà tenir accés a la xarxa exterior amb la finalitat de: solucionar problemes
d’avaries en remot, renovació dels “drivers” d’impressió i possibilitat d’instal·lació de
software de gestió. Amb el benentès que aquest accés no vulnerarà la seguretat de la xarxa
de la Universitat Rovira i Virgili.
La retolació del local s’ha de fer correctament en català, segons el Programa de
Senyalització (Manual de Normes Gràfiques) de la Universitat i les directrius que marqui la
Gerència en aquest sentit.
El contractista no pot fer ús de les instal·lacions fora dels dies i horaris fixats en el present
plec sense autorització expressa de la URV.
Finalitzat el contracte, el contractista deixarà els espais lliures i vacus.
3. Centres específics, CRAI i Aules de lliure accés

El servei de reprografia als centres específics, CRAI (Centre de Recursos i Aprenentatge i
Investigació) i aules de lliure accés ha d’abastar a tots els centres i serveis de la URV
reflectits en el quadre següent,
Impressores
Autoservei

Blanc/negre
Centre de Reprografia Sescelades
(Tarragona)
Centre de Reprografia Catalunya
(Tarragona)
Centre de Reprografia Bellisens (Reus)
Centre de Reprografia Medicina (Reus)
Campus Remolins (Tortosa)
Campus Vila-Seca (Vila-Seca)
Campus Baix Penedès (El Vendrell)
TOTAL ESTIMAT REPROGRAFIA
TOTAL ESTIMAT AUTOSERVEI

1.400.000
1.500.000
800.000
300.000
No hi ha CDR
No hi ha CDR
No hi ha CDR
4.000.000
2.000.000

3
3
2
2
2
2
1

Preu màxim per còpia (en euros)

Estimat (6.000.000 còpies)

Blanc/negre
0,038

El licitant haurà de detallar l’import el cost previst per CEDRO juntament amb l’oferta
econòmica.

El 73 % de les còpies de reprografia i autoservei son realitzades i pagades directament pels
alumnes
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CENTRES DE REPOGRAFIA I
IMPRESSIÓ
TARRAGONA
Campus Sescelades
Campus Catalunya
REUS
Campus Bellisens
Campus Medicina

M²
DELS
CENTRES
DE
REPOGRAFIA

USUARIS
Núm. alumnes

Núm. PDI i PAS

5092
3872

923
820

40,26 m²
42,00 m²

1901
1341

414
505

60,54 m²
63,40 m²

CRAI / AULES LLIURE ACCÈS
TARRAGONA
Campus Sescelades
Campus Catalunya
REUS
Campus Bellisens
Campus Medicina
TORTOSA
Campus Remolins
VILA-SECA
Campus Vila-seca
EL VENDRELL
Seu Baix Penedès

USUARIS
Núm. alumnes

NÚM. MAQUINES MÍNIM

5092
3872

3
3

1901
1341

2
2

1000

2

475

2

200

1

L’empresa haurà d’oferir com a mínim:
El personal suficient per a cadascun dels campus, centres, CRAI i aules de lliure accés,
tenint en compte el nombre d’usuaris ( estudiants, personal docent i investigador i personal
d’administració i serveis)
El nombre d’equips suficient per a l’atenció correcta del servei en els centres de reprografia
el proposarà el licitador tenint en compte el nombre d’usuaris. A cadascun dels centres de
reprografia com a mínim hi haurà un equip a color.
El nombre d’equips a instal·lar als CRAI i centres lliure accés serà com a mínim el que
s’estableixi en el quadre anterior, aquest depenen les necessitats de la URV es podran
moure d’ubicació.
S’instal·laran expenedors de targetes per tal de facilitar la càrrega.
La URV, al llarg del termini inicial de durada del contracte es podrà plantejar el tancament
d’algun dels CDR’s en funció de l’evolució dels volums d’impressió generats sempre i quan
l’adjudicatari pugui proposar alternatives de servei que siguin adequades a les necessitats
dels usuaris del servei modificat.
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La dotació d’equips a què es refereix aquest apartat s’entén mínima; per tant, es podrà
ampliar a petició de la Gerència durant la vigència del contracte, si les circumstàncies així
ho aconsellen
4. Canvi d’ubicació de Centres i ampliacions

Durant l’execució del present contracte es possible que hi hagi canvis d’ubicació el que
comportarà la reorganització d’equips existents així com la necessitat d’incorporar-ne de
nous.
Aquests canvis, en cas de produir-se, es faran sota les indicacions de la Gerència de la
Universitat i a càrrec del contractista.
5. Mitjans materials mínims per el desenvolupament del servei

El licitador presentarà a l’oferta una relació descriptiva (marca, model, prestacions, etc.)
dels equips que utilitzarà per desenvolupar els serveis. De la relació d’equips presentats, tots
seran digitals i connectables a la xarxa en cadascun dels centres específics de reprografia i a
les aules de lliure accés i CRAI dels campus i centres de la URV.
L’equip atendrà suficientment les necessitats de reprografia i impressió d’aquesta
Universitat.
6. Equips Centres de Reprografia i Autoservei

Els equips destinats al centres específics de reprografia hauran de permetre fer fotocòpies
en blanc i negre i color en mides DIN A4 i DIN A3, a més d’ampliacions, reduccions,
classificacions, grapats i doble cara dels documents. El centres de reprografia gaudiran
necessàriament dels instruments tècnics (software i hardware), que permetin gestionar la
documentació tramesa pel professorat des de les seves àrees de treball.
Al centre específic de reprografia del Campus Bellissens, hi haurà d’haver un equip que
permeti realitzar el servei de Plotter en gran format, DIN A0, DIN A1, DIN A2, vectorial
(HPGL) per tal de cobrir les necessitats específiques dels estudiants de l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura.
EQUIPS D’AUTOSERVEI

Els equips d’autoservei hauran de permetre fer fotocòpies i impressions de documents des
de qualsevol dels equips informàtics de la URV com a mínim amb format DIN A4, a més
d’ampliacions, reduccions, classificacions, grapats i doble cara. En el seu funcionament
permetran sistema de pagament amb targeta de prepagament.
Característiques tècniques mínimes dels equips d’autoservei:
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30 còpies per minut
Capacitat de paper 2000 fulls
Format DIN A4
Teclat incorporat
Accés al paper i a l’interior de la màquina restringit
Ampliacions i reduccions
Classificacions
Doble cara
Sistema de pagament amb targeta

EXPENEDORS DE TARGETES

Es subministraran i instal·laran expenedors de targetes en les ubicacions de la URV
següents: campus Catalunya, campus Sescelades, campus Bellisens, campus Medicina,
campus Remolins, campus Vila-seca i a la Seu del Baix Penedès.
Periòdicament el contractista i la URV revisaran tots els equips de reprografia i equips
d’autoservei per tal de verificar-ne la necessitat i viabilitat en els llocs on estan ubicades en
funció del nombre de còpies realitzades.
Pel que fa als equips dels centres de reprografia i d’autoservei el contractista n’haurà
d’aportar la certificació i homologació segons el marcatge CE. Els equips referits seran
revisats, manipulats i mantinguts per personal acreditat segons la normativa específica que
els sigui d’aplicació.
7. Integració del servei de reprografía en els serveis TIC de la URV

La Universitat ofereix als diferents membres de la comunitat universitària un servei
d’impressió integrat amb els serveis TIC de la URV.
Els col·lectius de PDI (personal docent i investigador) i PAS (personal d’administració i
serveis) han de poder enviar material digital al servei de reprografia i als equips d’autoservei
des del seu lloc de treball. El contractista posarà a disposició de la URV una plataforma
digital, tipus webservice, per tal que els col·lectius abans esmentats puguin lliurar el material.
En referència als encàrrecs de feina als centres específics de reprografia , aquest s’hauran de
lliurar al peticionari en un termini màxim de 24 hores en dies laborables des del moment de
l’encàrrec, en la proposta tècnica, el licitador podrà millorar aquest termini.
El servei ofert pel contractista també haurà de permetre la integració amb els PC de la
URV, de manera que, quan un membre de la comunitat universitària estigui en un PC de
lliure disposició situat en una aula de lliure accés o en un CRAI, pugui enviar un treball a
imprimir. Per fer-ho, cal considerar que els estàndards de la URV per equipament d’usuari
son:
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Sistemes operatius Windows i les seves actualitzacions.
Comunicacions: Ethernet/GigabitEthernet i protocol TCP/IP.
Autenticació d’usuaris: Radius, AD o LDAP.
A més a més, s’han de tenir en compte les següents consideracions:
Només l’usuari originari ha de poder tenir accés al document enviat per ser imprès des del
servei de reprografia i/o les màquines d’autoservei
El contractista ha de proporcionar tota la infraestructura necessària (hardware, software,
etc.), restant obligat a tenir actualitzats els corresponents contractes de manteniment i
actualitzacions de tot el maquinari i programari.
Esquema de l’arquitectura del servei:

PCs Aula lliure accès

PCs Biblioteca

Servidors Centrals

Servei reprografia i autoimpressió

https

PDi i PAS

Plataforma
webservice

Pagament

Usuari

8. Full d’encàrrec

Els treballs per compte de la Universitat, tant si s’han de facturar com si són a càrrec d’una
targeta de recàrrega, aniran acompanyats d’un full d’encàrrec.

46/55

Plec de prescripcions tècniques

Els encàrrecs de les unitats docents i administratives seran recollits en un programa
informàtic a través d’una interfície tipus web, per poder-la utilitzar des de qualsevol lloc
físic,, la funció del qual es establir inequívocament les característiques del treball a realitzar i
proporcionar la informació necessària per tal que la facturació es pugui dur a terme segons
les condicions establertes en aquest plec.
El full d’encàrrec tindrà els següents camps:
- Característiques del treball a realitzar, segons especificacions de l’adjudicatari. Número
d’identificació de l’usuari (NIS) o bé:
- Dos codis:
- Codi orgànic (centre de cost) al qui cal emetre la factura (Orgànic-2)
- Número de sol·licitud
Els documents a reproduir o digitalitzar es podran lliurar, com a mínim en suport paper, en
pen-drive o a través de la xarxa informàtica.
El contractista supervisarà l’original del treball a realitzar i manifestarà al sol·licitant, si fos
el cas, les reserves respecte a la seva qualitat. En cas de discrepància, aquesta quedarà
recollida en el full d’encàrrec i serà signat, obligatòriament, pel sol·licitant.
Per a la realització del treball i el seu lliurament o posada a la venda, s’estableix un termini
màxim de 24 hores des de la recepció del document original.
Caldrà l’autorització expressa de la universitat per a l’oferiment de nous serveis. El seu preu
serà acordat amb el contractista. No es permetrà la venda de cap material ni la prestació de
cap servei que no siguin acordats amb la URV.
La llista de preus, vigent per cursos acadèmics, romandrà visible a tots els centres.

9. Sistema de pagament de les còpies i treballs

El sistema de pagament de les còpies i impressions ofert pel licitador serà directament als
centres específics de reprografia o be mitjançant de targetes recarregables i no
recarregables, les quals es vendran als centres de reprografia i expenedors habilitats a tal
efecte.
El sistema d’impressió per el servei de reprografia proposat ha de permetre que un usuari
(PAS/PDI/estudiants) pugui imprimir un treball a través d’una plataforma “webprint”
El sistema d’impressió proposat ha de permetre l’accés des de i cap als sistemes de cues
d’impressió dels serveis centrals de la URV, actualment gestionats per sistemes UNIX i
Windows.
El contractista no podrà fer ús, manipulació o distribució del material digital de la URV per
a altra finalitat que no sigui l’objecte d’aquest concurs.
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El contractista enviarà a la URV informes semestrals d’estat informant del número de
còpies i funcionament del servei.
El subministrament de paper i tòner anirà per compte del contractista. El contractista haurà
de manifestar explícitament en l’oferta el compromís de mantenir en estat òptim la provisió
de paper i tòner de les màquines d’autoservei. Com a mínim es comprovarà, especialment
en el cas de les màquines d’autoservei, l’existència d’aquest subministrament a l’inici (de
08:00 a 09:00h), a meitat de jornada (de 14:00 a 16:00h) i al final de la jornada, inclosos els
caps de setmana i festius en què als CRAI i aules de lliure accés de campus i centre estan
obertes.
L’empresa contractista respondrà del funcionament correcte de les màquines. En cas
d’avaria el temps màxim de resposta i substitució serà de 24 hores.
El contractista ha d’instal·lar papereres al costat de les màquines automàtiques.
10. Qualitat Medioambiental

Amb l’objecte de preservar la qualitat ambiental la URV estableix les següents
normes que el contractista haurà de complir:
Les còpies i impressions es podran fer en paper 100% reciclat o paper blanc
ecològic (amb certificació ambiental FSC, Forest Stewardship Council) a doble
cara segons les necessitats o demandes dels usuaris. El paper utilitzat ha de tenir
un gramatge de 80 g/m². La URV demanarà al contractista els certificats
ambientals corresponents a l’inici del contracte.
No s’autoritza l’ús de paper blanc no ecològic.
El contractista vetllarà per l’adequació a les tecnologies respectuoses amb el
medi ambient, per exemple la utilització de tòners recuperables o reciclables,
equips de baix consum, adaptades per l’ús de paper reciclat i amb baixa emissió
d’ozó. El contractista col·laborarà amb el servei de neteja de la URV per tal de
retirar el paper usat de les seves instal·lacions i destinar-lo a reciclatge, abocantlo als contenidors adients.
Els equips han de complir amb els criteris d’energy start, per afavorint així
l’estalvi energètic.
Els equips com a norma general han de poder entrar en desconnexió/ stand by
en les següents franges horàries:
o Caps de setmana: 22:00h de divendres a 07:30 h de dilluns
o A diari: de 22:00h a 07:30h
La URV, en períodes no lectius (setmana santa, nadal, agost) si ho considera
oportú, i atès que pot tancar els centres, podrà desconnectar els equips. També
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es podrà obligar a desconnectar-les/stand by durant caps de setmana i nits de
forma automàtica i programada.
La URV podrà estimar el consum elèctric dels equips aplicant els criteris
d’eficiència descrits, i facturar, si s’escau, els escreixos sobre el consum real al
contractista.
11. Venda d’altres productes i oferta de nous serveis

L’oferta de nous serveis que proposi el contractista serà expressament autoritzada
per la Gerència de la Universitat.
El contractista, no carregarà cap tipus de cost addicional per a la gestió del servei
objecte d’aquest contracte.
La llista de tots els preus aprovats per la Universitat ha d’estar exposada als usuaris
en un lloc visible, a cada centre específic de reprografia, CRAI i aula de lliure accés
de la Universitat. Qualsevol modificació en els preus ha de ser aprovada per la
Gerència de la Universitat.
Atès que la URV té homologats proveïdors de subministrament de material
d’oficina i paper, el contractista no podrà vendre bolígrafs, retoladors, gomes, paper
i d’altre material d’oficina amb càrrec al NIF de la Universitat, no obstant podrà
realitzar la venda d’aquest tipus de productes a títol particular a alumnes, professors
i d’altres tercers que hi estiguin interessats. En tot cas, els preus dels productes de
material d’oficina hauran de ser aprovats per la URV.
Tanmateix la URV i el contractista podran pactar la venda d’altres serveis o
productes addicionals.

12. Horari de prestació del servei

Amb caràcter general l’horari de prestació de servei en els centres específics de reprografia
de la URV s’adaptarà a les necessitats acadèmiques de la següent manera:
Horari ordinari durant el curs: 8 hores d’atenció al públic
Matí: de 08:30 a 14:00 hores
Tarda: 16:00 a 18:30 hores
Horari intensiu (les dues primeres setmanes del curs i les dues setmanes
anteriors als períodes d’exàmens del primer i segon quadrimestre): 10 hores
d’atenció al públic.
Horari: de les 08:30 a les 18:30 hores.
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Horari en període de vacances (Nadal, Setmana Santa, juliol: 4 hores d’atenció
al públic.
Horari: de 09:00 a 13:00 hores.
El mes d’agost romandrà tancat.
Horari extraordinari ( setmanes verdes i ponts) 7 hores d’atenció al públic.
Matí: de 09:00 a 14:00 hores.
Tarda: de 16:00 a 18:00 hores.
En el cas del centre de reproducció de documents de la Facultat de Medicina l’horari de
prestació de servei serà de 5 hores continuades en horari de matí o tarda segons la
conveniència del centre.
Aquest horaris són de caràcter general, la Gerència podrà de mutu acord amb el
contractista, pactar variacions depenen les necessitats de la URV, sempre amb autorització
prèvia de la URV. Actualment i per necessitats d’organització en períodes de vacances
(Nadal i Setmana Santa), els campus romanen tancats, per tant en aquests casos no caldrà
prestació de servei.
Especialment en períodes d’exàmens el contractista posarà els mitjans adients perquè no es
produeixin aglomeracions i es doni un òptim servei a l’usuari.
Qualsevol variació de l’horari degudament justificada l’aprovarà la Gerència amb l’opinió
prèvia del campus o centre afectats.
Sempre que els CRAI i aules de lliure accés romanguin obertes per a ús de la comunitat
universitària, caldrà que els equips d’autoservei de reprografia estiguin operatius.
13. Manteniment

El contractista es compromet a fer el manteniment preventiu i correctiu adients als equips
per tal d’evitar-ne avaries. El contractista a l’inici del contracte estarà obligada a presentar a
la URV el seu pla de manteniment amb el detall del personal tècnic que el durà a terme.
14. Consumibles

El contractista ha de garantir que les seves màquines al servei del públic disposen dels
consumibles necessaris per executar el servei en cada cas: diferents tipus de paper,
transparències, cartolines, enquadernadors, tòner, etc.
El contractista ha de tenir actualitzada una butlleta d’estat amb els consumibles utilitzats,
amb detall de cada tipus, perquè la Universitat pugui prendre coneixement dels consums i
dels residus generats per aquesta activitat.
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15. Volumetria anual estimada

A nota informativa, i sense suposar un compromís de volum de compra, el volum anual
aproximat del 2013 és de 6.000.000 de fotocòpies/impressions. De les quals 4.000.000
corresponen als centres específics de reprografia i 2.000.000 als CRAI i aules de lliure accés.
La URV podrà revisar en qualsevol moment conjuntament amb el contractista les lectures
dels equips per fer les comprovacions que estimi oportunes.
16. Facturació

Les factures dels treballs demanats pel PDI o PAS de la URV hauran d’estar desglossades
per a cadascun dels centres de cost establerts, d’acord amb les indicacions que doni el
Servei de Recursos Econòmics de la Universitat, de manera que es pugui identificar l’usuari
de les peticions dels serveis de cada centre de cost.
Juntament amb les factures s’incorporarà un resum de les fotocòpies fetes per a cadascun
dels usuaris corresponent al centre de cost que es factura. En el decurs del contracte
podran produir-se altes i baixes de centres de cost.
17. Condicions laborals i socials

El personal de l’empresa contractista ocuparà els espais de treball diferenciats dels que
ocupen els empleats públics. Correspon també a l’empresa contractista vetllar pel
compliment d’aquesta obligació. En el present plec s’indiquen els llocs i espais que
disposaran per a prestar el servei l’equip de treball encarregat de l’execució del contracte.
L’empresa contractista haurà de designar, com a mínim, un coordinador tècnic o
responsable integrat a la seva plantilla que tindrà, entre altres, les obligacions següents:
a. Actuar com interlocutor de l’empresa contractista enfront a l’entitat contractant,
canalitzant la comunicació entre l’empresa contractista i el personal integrant de l’equip de
treball adscrit al contracte, per un banda, i l’entitat contractant, per altra banda, en tot allò
relatiu a les qüestions derivades de l’execució del contracte.
b. Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i impartir a
aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en relació amb
la prestació del servei contractat.
El personal del servei de reprografia serà a càrrec del contractista i aquest proposarà el
nombre de persones per a l’atenció del servei, d’acord amb els centres específics de
reprografia, CRAI i aules de lliure accés descrits en aquest plec i tenint en compte el
personal actual, no obstant, en els moments en que hi hagi un increment notable en la
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demanda de serveis, el contractista ha de posar els mitjans adients per tal que no es
produeixin aglomeracions ni inconveniències per als usuaris.
De conformitat amb el que estableix l’art 120 TRLCSP i el conveni col·lectiu aplicable al
sector, en el seu cas, el contractista haurà de subrogar-les com a ocupador en relació al
personal de l’actual prestatari adscrit al servei. En la tabla “Relació de personal de
reprografia” es troba la informació necessària per permetre l’avaluació dels costos
laborals. La URV no té cap mena de vincle laboral ni administratiu amb els treballadors
del contractista.
El contractista assumirà explícitament i al seu càrrec l’aplicació de la normativa vigent
respecte a la Prevenció de Riscos Laborals del seu personal i les que té aprovades la URV
en aquest sentit.
Relació de Personal de Reprografia
TREBALLADOR

CATEGORIA

LLOC TREBALL (campus) /
HORES

ANTIGUITAT

Treballador 1

OPERADORA

Catalunya 5,5 h FIXA
DISCONTINUA

17/01/2002

Treballador 2

OPERADORA

Sescelades 6 h

01/01/1992

Treballador 3

OPERADORA

Bellisens 6 h

17/01/2000

Treballador 4

OPERADORA

Catalunya 8 h

01/07/1979

Treballador 5

OPERADORA

Catalunya 6 h

01/12/1990

Treballador 6

OPERADORA

Sescelades 5 h – contracte
maternitat

16/07/1986

Treballador 7

OPERADORA

MEDICINA – Matí. BELLISENS –
Tarda = 8 h.

01/12/1990

Nº persona.

%
Hores
Sou anual Treball FTE

Categoria
professional

Treballador 1

100

40 OF.REP.A

Treballador 2

75

30 OF.REP.A
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Contracte
100 – INDEFINIT TEMPS
COMPLERT ORDINARI
200 – INDEFINIT TEMPS PARCIAL
ORDINARI
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Nº persona.

%
Hores
Sou anual Treball FTE

Categoria
professional

Treballador 3

100

40 OF.C.REP

Treballador 4

75

30 OF.REP.A

Treballador 5

75

30 OF.REP.A

Treballador 6

62,5

25 OF.C.REP

Treballador 7

68,75

27,5 OF.REP.A

TOTAL

Contracte
100 - INDEFINIT TEMPS COMPLERT
ORDINARI
200 - INDEFINIT TEMPS PARCIAL
ORDINARI
200 - INDEFINIT TEMPS PARCIAL
ORDINARI
200 - INDEFINIT TEMPS PARCIAL
ORDINARI
300 - INDEF. FIX/DISC.

92.790,42

6. FUNDACIÓ UNIVERSITARIA BALMES (FUB)
Volumetria anual (còpies)
Blanc/negre
2.400.000
800.000

Garantida
Estimada en excés

Color
360.000
100.000

Preu màxim per còpia (en euros)
Blanc/negre
0,03
0,008

Garantida
Estimada en excés

Color
0,08
0,04

Usuaris
Total
6.472

Professorat
507

Personal d’administració
198

Alumnes
5.767

Número d’impressores i opcions per tipologia
Tipus 1A
0

Tipus 1B
40

Tipus 2
0

Opcions per les impressores T2,T3 i T4
Opció de fax
Opció de lector de targeta RFID MIFARE
Opció de calaixera classificadora de sortida
Opció de grapadora
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Tipus 3
35

Tipus 4
8

Tipus 5
0

Quiosc
0

nº d’opcions
0
0
10
0
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Opcions per les impressores T2,T3 i T4
Opció de protecció antirobatori
Opció d’afegir un calaix addicional als que vinguin de
base

nº d’opcions
0
0

Serveis específics
Subministrament i col·locació del paper. NO
Col·locació del tòner o cartutx.
NO
La facturació es farà a nivell global per tota la Universitat.

Llistat d’impressores a retornar i valorar econòmicament:
Model
Atico 3025
Atico 3245C
MP-1500
MP-2510
MP-2510
MP-1500
Aficio MPC 2000 AD
Aficio MPC 2050
C2500
MP-2050 AD
AR-M207
E-Studio 160
AR-M207
Konica C-250
Aficio MP 2352-SP
Bizhub 280
Bizhub C220 AOED023

Fabricant
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
RICOH
SHARP
TOSHIBA
SHARP
KONICA-MINOLTA
RICOH
KONICA-MINOLTA
KONICA-MINOLTA

Antiguitat
07/07/06
07/07/06
30/05/07
30/05/07
30/05/07
30/05/07
01/10/08
07/05/09
06/09/07
02/02/11
29/07/08
01/01/07
29/07/08
27/05/12
10/01/12
09/11/11
20/01/12

Aquesta valoració haurà d’anar inclosa com menys preu a la proposta de preu per còpia
b/n garantida de la Universitat.
Plataforma tecnològica on estan situades les dades:
Usuaris

LDAP+AD

7. CSUC
Volumetria anual (còpies)

Garantida
Estimada en excés
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Blanc/negre
110.000
90.000

Color
35.000
10.000

Plec de prescripcions tècniques

Preu màxim per còpia (en euros)
Blanc/negre
0,02
0,007

Garantida
Estimada en excés

Color
0,06
0,04

Usuaris
Total

70

Número d’impressores i opcions per tipologia
Tipus 1A
0

Tipus 1B
0

Tipus 2
3

Tipus 3
0

Opcions per les impressores T2,T3 i T4
Opció de fax
Opció de lector de targeta RFID MIFARE
Opció de calaixera classificadora de sortida
Opció de grapadora
Opció de protecció antirobatori
Opció d’afegir un calaix addicional als que vinguin de
base

Tipus 4
0

Tipus 5
0

Quiosc
0

nº d’opcions
1
0
0
0
0
2

Serveis específics
Subministrament del paper.
SI
Col·locació del paper
NO
Col·locació del tòner o cartutx.
NO
Només monitorització de impressores. A més hi han 4 impressores connectades a la xarxa,
propietat de l’Entitat, que també s’hauran de monitoritzar.
No es necessita el servei de gestió d’usuaris amb totes les seves funcionalitats associades.
Es demana una solució senzilla de “push printing”. Que l’usuari s’identifiqui amb un PIN a la
impressora que te assignada i llavors comenci a imprimir els treballs pendents.

Plataforma tecnològica on estan situades les dades:
Usuaris

LDAP
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