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.- Quan es parla de les famílies, per a cada una d'elles s'acceptarà que es
proposi un mix de diferents models de dispositius o per cada família? O s'entén que el
licitador només podrà proposar un model d'equip per cada família?
RESPOSTA 1.- Proposar diferents models per una mateixa família es possible però pensem
que pot provocar problemes logístics amb els consumibles i no creiem acceptable diferents
maquines dintre del mateix centre de les famílies 1,2 i 3.
El preus per família si s’haurien de mantenir iguals
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREGUNTA 2.- Sobre les característiques tècniques de cada família d'equips, s'entén
que les especificacions tècniques de cada família són requeriments mínims, i que es
poden proposar equips amb més funcionalitats. És així?
RESPOSTA 2.- Les característiques tècniques de cada família son per fer servir de referència,
però nomes estan indicades a nivell informatiu i no representen requeriments mínims sinó
orientatius de les necessitats.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREGUNTA 3.- Sobre les 13 ubicacions de BSA, es distribuiran tots els equips de forma
equitativa per ubicació (409 / 13 = 32 equips aprox. per ubicació) o bé la distribució
d'equips és una altre? En el cas que sigui diferent, es pot saber quina és?
RESPOSTA 3.- La distribució per ubicació no s’ha indicat als plecs i s’indicarà una vegada feta
l’adjudicació i pot haurà variació cap a dalt de les maquines indicades, com referència hi ha
unes 25 maquines per cada centre d’atenció primària i oficines. El centre amb mes maquines
l’hospital Municipal de Badalona 150 aprox.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREGUNTA 4.- En la prestació d'equips per al servei, es contempla la possibilitat per
part del licitador d'oferir equips remanufacturats?
RESPOSTA 4.- BSA no limita que els equips siguin remanufacturats o no, sempre que els
estàndards de qualitat i manteniment es conservin durant tot la durada del contracte, i els
equips que donin repetits problemes es substitueixin tal com indiquen els plecs tècnics.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

