Expedient BSA 5/15
Dubtes i respostes dels licitadors pel procediment de contractació dels Serveis
d’impressió, fax i digitalització als edificis de Badalona Serveis Assistencials, SA.
PREGUNTA 1.- Pàg. 4 de 5 del Quadre de característiques específiques “Oc= Oferta
comparada. Oma= Oferta més avantatjosa”
Ox= Correspon al preu total? Al preu mig? ¿O es farà la mateixa fórmula per cada un
dels conceptes, de manera parcial?
Oma= Correspon al preu total? Al preu mig? ¿O es farà la mateixa fórmula per cada un
dels conceptes, de manera parcial?
RESPOSTA 1.- Oc.- Correspon amb el preu total del contracte de la oferta calculat a partir de
la simulació de copies donades al plec.
Oma.- Correspon amb el preu total del contracte de la millor oferta calculat a partir de la
simulació de copies donades al plec.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREGUNTA 2.- Pàg. 4 de 5 del Quadre de característiques específiques “2. Millores”
Vol dir que la millora esmentada es pot puntuar amb 5 o amb 0 punts?. No hi haurà un
barem/escala de punts?
RESPOSTA 2.- BSA vol que el consum elèctric de les maquines sigui un consum eficient, per
aquest motiu demana als licitador que presenti maquines que estiguin etiquetats com equips
eficients sigui amb etiquetes Energy Star o d’altres que poguessin existir. BSA avaluarà la
millora que pressentin i si es acceptada aplicarà una puntuació de 5 punts.
BSA no avaluarà ni escalarà la puntuació en funció de les característiques de consum que
presentin els licitadors.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREGUNTA 3.- A la pàgina 4 del plec de prescripcions tècniques parleu d’un sistema
d’informació per controlar en temps reals el número d’impressions de cada tipologia
realment efectuades per cada dispositiu.
Podeu detallar a que fa referència “tipologia”?
RESPOSTA 3.- Amb tipologia volem dir que s’han de controlar les copies blanc/negre i color.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREGUNTA 4.- A la pàgina 5 del plec de prescripcions tècniques, dieu que actualment el
35% dels dispositius estan connectats a la xarxa perquè són el dispositius que ho
permeten.
Els dispositius proposats estaran tots connectats en xarxa o s’ha de mantenir el rati del
model actual?
RESPOSTA 4.- BSA indica en el plec que la majoria de impressores no funcionen en xarxa
sinó en forma local pc - impressora.
No es intenció de BSA ampliar la instal·lació de xarxa on no hi hagi, ni canviar el funcionament
actual.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREGUNTA 5.- Pàgina 6 Polítiques d’estalvi. Les polítiques d’estalvi de les que parleu a
la pàgina 6 del plec de prescripcions tècniques, ja estan actualment en ús o s’han de
definir mitjançant el software de gestió a proposar? Podeu indicar algun exemple de les
polítiques que s’haurien d’aplicar?
RESPOSTA 5.- BSA demana als licitadors de polítiques d’estalvi que poden ser del tipus
apagat de les maquines al estar un temps inactives o control mitjançant software de les copies
realitzades per maquina i usuari. BSA demana la experiència dels licitadors en la gestió de la
impressió de forma que produeixi un benefici per BSA.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREGUNTA 6.- Actualment no disposeu de Servidors d’impressió, però, si l’adjudicatari
subministra el Hardware y software per gestionar el parc d’impressió, acceptaríeu un
model que contempli.
Servidor d’impressió?
Quin ample de banda teniu entre la Seu Central i la resta de seus?

RESPOSTA 6.- BSA no disposa de Servidors d’impressió i no sembla el model adequat al
servei d’impressió existent al tenir una dispersió de maquines molt important tant en edificis
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

