CONDICIONS PARTICULARS I TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC
(Expedient 13/2018)
I. OBJECTE
Les presents condicions tenen per objecte la contractació del subministrament de material
informàtic per la Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal) que es
relaciona en el mateix i en les condicions que expressament es senyalen.
L’objecte defineix bàsicament el detall del material, condicions de subministrament ,el
control sobre la qualitat del subministrament, la durada del contracte i el preu unitari
màxim de contractació.
Les especificacions tècniques contingudes en aquestes condicions tenen la consideració
d’exigències mínimes i no exclouen qualsevol altra necessària pel compliment dels fins del
servei.
II. DETALL DE LES NECESITATS
Tot el material descrit esdevé d’un promig de compres durant l’any anterior i per tant es
aproximat i no vinculant, sense compromís de compra del total d’unitats descrites en
aquest apartat per part d’ISglobal.
El lliurament del material descrit es farà sota comandes individuals i segons necessitats al
llarg d’un any des de la signatura del contracte i prorrogable un any més.
PORTÀTILS
ISglobal admetrà un canvi de model quan l’article sigui descatalogat substituint-lo pel nou
model pel qual el fabricant el substitueixi i desprès de ser validat pel departament
informàtic de l’entitat.
Tots els portàtils es serviran amb l’extensió de garantia de 3 anys del fabricant , una funda
genèrica adient pel model i un adaptador USB-C VGA/LAN
Descripció
Portàtil portégé X30-E-12WToshiba
Portàtil portégé X30-E-162Toshiba
Portàtil Tecra X40-E-10U-Toshiba

UNITATS
Previstes/any
5

Preu unitari
1.080,00€

5.400,00€

20

1.282,00€

25.640,00€

20

1.553,00€

31.060,00€
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MONITORS 23" LED 1920x1080 Negro
ISglobal admetrà un canvi de model quan l’article sigui descatalogat substituint-lo pel nou
model pel que el fabricant el substitueixi i desprès de ser validat pel departament
informàtic de la nostra entitat.
Descripció
MONITORS DELL 23" LED
1920x1080 Negro mod. E2318H

UNITATS
25

PREU UNITARI
143,00€

UNITATS
60

PREU
58€

3.575,00€

SOFTWARE
Descripció
Microsoft Office Std 2016 SNGL
OLP NL AE

PREU UNITAT
3.480,00€

PERIFÈRICS
Descripció
Teclats Logitech K330 inalàmbric
Teclat Logitech K120
Ratolins Logitech M220
Ratolins Logitech M100

UNITATS
25
10
25
10

PREU
33,83€
10,90€
18,98€
11,45

PREU UNITAT
845,75€
109,00€
474,50€
114,50€

III. SOLVENCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
Per a la present contractació caldrà justificar el següent:
1. Una relació dels principals subministraments d’igual o similar naturalesa als que
constitueixen l’objecte del present contracte efectuats en els darrers cinc anys que
inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els
subministraments efectuats es podran acreditar mitjançant una declaració de
l’empresari.
2. Acreditar haver executat, durant l’any de major execució del període indicat, un
import mínim (sense impostos) de volum de vendres de 1.200.000 Euros.
3. Relació dels acords com a distribuïdors oficials que, com a mínim haurà de ser amb
3 principals fabricants (principals marques) del mercat –
4. Certificats de distribuïdor oficial dels fabricants dels productes oferts
El cicle de vida del producte haurà major de 12 mesos per a tots els articles de cada lot
5. Caldrà presentar les BIOS del fabricant així com la garantia directe del fabricant per
a tots els articles que apliquin dins de cada lot.
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IV. LLIURAMENT
El lliurament de les comandes mai serà superior a tres dies des del dia de la recepció de la
comanda i caldrà fer-ho a l’adreça indicada a la comanda poguent ser qualsevol de les seus
de la nostra entitat (Barcelona/Madrid).
El lliurament haurà d’anar acompanyat amb un albarà que especifiqui clarament el nostre
número de comanda.
La factura posterior caldrà que hi consti el número de la nostra comanda.
No s’acceptarà cap mercadería sense albarà ni sense número de comanda així com, no es
validarà cap factura que no faci constar el nostre número de comanda.
V. DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte serà d’un any, prorrogable per un any més.
VI.PRESSUPOST , PREU I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El pressupost del contracte ascendeix, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit a, la quantitat
màxima de VUITANTA-CINC MIL EUROS (85.000) i un valor estimat pròrrogues incloses, de
CENT SETANTA MIL EUROS (170.000.-€). L’import del contracte en cap cas superarà dit
pressupost.
El preu del contracte, en conseqüència, serà aquell al que ascendeixi l’adjudicació, més el
corresponent Impost sobre el Valor Afegit, que haurà de figurar en partida independent.
VII. PUBLICITAT
La present contractació es publicarà mitjançant anunci a la pàgina web: www.isglobal.org

VIII. LLOC I DATA DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Les propostes econòmiques s’hauran de presentar al correu electrònic
contrataciones@isglobal.org
El termini màxim per a la presentació de propostes finalitzarà el 15 d’octubre, a les 12h.
IX. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
El contracte té la consideració de contracte privat i queda subjecte al dret privat, regint-se
per aquest Plec, pel contracte i documentació annexada, i en tot allò no previst, per la
legislació civil i mercantil aplicable.
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X. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE I DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS
LICITADORS
La contractació del subministrament de referència s’adjudicarà pel procediment previst a
l’apartat IX de les Instruccions Internes de Contractació de l’entitat.
Des del dia de la publicació de l'anunci , les empreses interessades podran obtenir a través
del Perfil de Contractant a la pàgina web www.isglobal.org la documentació necessària per
preparar les seves propostes.
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ANNEX 1
PROPOSTA ECONÒMICA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC
El Sr. [.], amb domicili a [.] carrer [.] núm. [.], assabentat de l’anunci publicat al Perfil del
Contractant de la Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona i de les condicions i
requisits que s’exigeixen per al subministrament de material informàtic, es compromet, en
nom de l’empresa que representa, a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats
requisits i condicions, per la quantitat de [inserir oferta econòmica clarament en lletres i en
números, amb IVA exclòs], per la qual es compromet el proponent a l’execució dels serveis,
més la quantitat de [inserir import corresponent a l’IVA, en lletres i en números] euros per
l’IVA, en cas que sigui procedent.

CONCEPTE

PRESSUPOST OFERTAT
(IVA exclòs)

Portàtil portégé X30-E-12W-Toshiba Preu unitari

PRESSUPOST
TERMINI
DE
CONTRACTACIO
CONTRACTACIÓ
5.400,00€

Preu total
Portàtil portégé X30-E-162-Toshiba

Preu unitari

25.640,00€

Preu total
Portàtil Tecra X40-E-10U-Toshiba

Preu unitari

31.060,00€

Preu total
MONITORS DELL 23" LED 1920x1080 Preu unitari
Negro mod. E2318H
Preu total

3.575,00€
12 mesos

Preu total
Microsoft Office Std 2016 SNGL OLP Preu unitari
NL AE
Preu total
Teclats Logitech K330 inalàmbric

Preu unitari

3.480,00€
845,75€

Preu total
Teclat Logitech K120

Preu unitari

109,00€

Preu total
Ratolins Logitech M220

Preu unitari

474,50€

Preu total
Ratolins Logitech M100

Preu unitari
Preu total

114,50€
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La facturació tindrà caràcter mensual i el pagament es realitzarà a 60 dies (cada dia 30),
mitjançant transferència bancaria.
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