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ANNEX - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

Objecte 

L’objecte d’aquest contracte és el de subministrament i instal·lació d’un equip 

mutlifuncional digital làser a color A3/A4 en la modalitat de “renting”, amb 

manteniment i prestació de serveis. 

En quant a l’Oferta tècnica.- 

L’oferta tècnica a valorar no en base a fòrmules matemàtiques, consistirà en una 

memòria o proposta tècnica que incloura els següents extrems: 

a) Memòria descriptiva dels béns que proposen subministrar, especificant 

llurs característiques, prestacions, marca i model, que com a mínim 

hauran de cumplir els següents criteris: 

 Tipus de màquina Multifuncional digital làser en color per a donar servei a un 
grup d’entre 20 i 25 persones. 

 Velocitat de còpia/impressió: 30 ppm 
 Resolució mínima 600 dpi 
 Còpies múltiples fins a 999 pàgines 
 Format d’originals DIN A4 – DIN A3 format SRA3 
 Escales d'ampliació/ reducció Zoom: 25-400 % (en increments d'1%) 
 Temps d'escalfament inferior o igual a 25 segons 
 Impressió primera pàgina B/N: 4.6 segons o inferior 
  Impressió primera pàgina en color: 7.1 segons o inferior   
  Capacitat de memòria (RAM) 4 GB o superior 
  Memòria HDD 250 GB o superior 
 Panell:  Smart Operation Pannel (Digital) 
 Impressió de banner 
 APPS ( possibilitat de descarregar i instal·lar aplicacions addicionals que 

millorin i optimitzin les funcionalitats inicials) 
 Mínim de safates: 1 safata A3 de 550 i 1 safata A4 de 550 
 Sortida de paper estàndard 500 fulls o superior 
 Sortida de paper 3 sortides independents per classificat de còpies, fax i 

impressions  
 Finischer de follets DIN A4 (per a documents DINA3) i DIN A5 (per a 

documents en DIN A4) 
 Gramatge de paper 60-300 g/m2. 
 Alimentador automàtic d’originals a doble cara incorporat capacitat min 

220 fulls 
 Safata Bypass incorporada capacitat min 100 fulls 
 Connexió de xarxa incorporada 
 Unitat dúplex (doble cara) incorporada en una sola pasada. 
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 Escàner color en xarxa incorporat 
 Taula pedestal incorporada 

IMPRESSORA 

 Llenguatges impressió estàndard PCL5c,PCL6(XL), PDF,  Adobe® 
PostScript®3™ / Opcional: IPDS o similar 

 Resolució fins a 1200 x 1200 dpi 
 Connectivitat estàndard USB 2.0/Ranura SD, USB Host, Ethernet 10 base-

T/100 base-TX/1000 base-T  
 Protocol de xarxa TCP/IP 
 Assignació de quotes per usuari mitjançant codi 
 Compatibilitat amb AirPrint 

 

ESCÀNER 

 Velocitat d'escaneig B/N i Color 110/180 (1) ipm  

 ¹ Simple / dúplex (una sola passada dues cares). 
 
 Posibilitat d'escaneig per Lot 
 Resolució màxima fins a 1200 dpi  
 Format original A5 / A4 / A3 
 Formats de sortida PDF, JPEG, TIFF, PDF d'alta compressió 
 Escaneig a correu electrònic SMTP, POP, IMAP4 o similar 

PROGRAMARI 

 Connexió en remot avisant del consum de tòner, avaries i lectura de còpies 
 Control d'usuaris Mitjançant codis 
 Sistema d'estalvi energètic (Energy Star) incorporat 
 Consum d'energia (TEC) Menys de 1,2 kW/h  
 Consum repòs Menys de 0,93 W  
 Nivell de Soroll En Funcionament màxim 46,4 dB 
 Lector USB i targetes SD 
 Fax de xarxa: Incorporat  
 

b) Millores:  

a. Relatives a l’assumpció de les despeses de cancel·lació de l’actual 

equip. 

b. Millores sobre les característiques de l’equip. 
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En quant a l’Oferta de renting.-  

Presentació i descripció de la proposta i empresa que gestiona el renting així 

com les condicions d’aquest arrendament, sense incloure preus de quotes que 

hauràn de fixar-se en l’oferta econòmica. 

 

 

Barcelona, 4 d’abril 2017. 

 

 

 

 

 

 

 


