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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER ADJUDICAR MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT I CONCURS, EL SUBMINISTRAMENT AMB 
ARRENDAMENT A 48 MESOS I OPCIÓ DE COMPRA D’ORDINADORS PORTÀTILS 
PELS GRUPS PARLAMENTARIS DE LA CAMBRA. (Exp. 5/2007) 
 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Subministrament amb arrendament financer de 70 ordinadors portàtils per a ús dels 
grups parlamentaris del Parlament de les Illes Balears. 

2. MATERIAL 
 
A continuació es descriuen detalladament les característiques principals de 
l’equipament que es vol adquirir. 
 
 
Les característiques bàsiques mínimes dels ordinadors  portàtils seran les 
següents: 
 

 
Processador Intel Core 2 Duo o amb rendiment similar a 1,83GHz o superior 
2GB de memòria RAM DDR2 
Tarja de Xarxa Ethernet 10/100 amb suport per PXE 
Tarja de Xarxa sense fils compatible amb IEEE 802.11b/g, IEEE 802.1i i 802.1X amb EAP-TLS 
Modem 56kb 
Disc dur de 80 GB a 5.400rpm o superior 
Pantalla TFT de 15,4” amb resolucio WXGA o superior 
Lectora / Gravadora de DVD±RW DL 
2 Ports USB 2.0 
Sistema operatiu Microsoft  Windows Vista Business o similar 
Paquet Ofimàtic Microsoft Office Small Business 2007 o superior instal·lat 
3 anys de garantia en peces i mà d'obra 
2.7 Kg pes màxim 
Maletí de transport 

 
 

 
Característiques opcionals i millores: 

 
Qualsevol millora/ampliació en : 
 
 Prestacions bàsiques.  
 Capacitat.  
 Connectivitat amb Bluetooth. 
 Perifèrics i elements de seguretat per l’usuari com lector de targes intel·ligents. 
 Extensió de garantia a 4 anys 
 Reducció pes.  
 Software ofimàtic addicional. (S’exclou el software d’antivirus). 
 Ampliació de la durada de la bateria i/o alimentadors addicionals. 
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3. CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
Per tal d’orientar els licitadors en els esforços per preparar l’oferta, els criteris que seguirà el 
Parlament per valorar les propostes serà el següent. 
 

Criteri Total 
1 Qualitat del producte 30% 
2 Característiques tècniques addicionals i millores 25% 
3 Oferta econòmica 30% 
4 Garanties i manteniment 15% 

 

4. DETALL DE PREUS I FASES DE SELECCIÓ DELS ADJUDICATARIS 
 
 
 
L’adjudicació global del contracte es dura a terme per procediment obert i la forma 
utilitzada serà la de concurs i suposarà la realització de dues fases successives. 
 
 
1ª Fase.- Selecció de l’adjudicatari proveïdor de l’equipament informàtic. 
 
El preu màxim per a l'operació serà de 150.500 €. 
 
Dins el preu es considerarà que hi estan incloses les despeses de transport, impostos i 
especialment l’IVA. 
 
En aquesta fase es procedirà a la selecció de l’adjudicatari d’acord amb els criteris de 
valoració establerts a aquestes clàusules. 
 
Com a conseqüència de la primera fase la persona o entitat adjudicatària restarà 
obligada a vendre a l’entitat financera, pel preu que hagi ofertat, l’equipament objecte 
del  contracte. 
 
2ª Fase.- Selecció i adjudicació de la contractació a l’entitat financera. 
 
En aquesta fase es procedirà a la selecció de l’entitat financera i l’adjudicació a 
aquesta del subministrament d’acord amb els criteris de selecció establerts en el plec 
de clàusules particulars administratives d’aquesta contractació. 
 
Com a conseqüència de la segona fase, l’entitat financera adjudicatari restarà obligada 
a comprar l’objecte del contracte que s’especifica en aquest Plec de Clausures 
Tècniques, a la persona o entitat seleccionada en la fase 1ª del concurs pel preu 
determinat pel Parlament de les Illes Balears, i a cedir-ho tot seguit a la institució 
contractant en modalitat d'arrendament financer amb opció de compra. 
 



 

Parlament de les Illes Balears  
 

 

El contractista adjudicatari de la fase 2 subrogarà al Parlament de les Illes Balears en 
tots els drets que pel que fa a la recepció de l’equipament, la qualitat d’aquest, els 
eventuals defectes que presentin i les reclamacions judicials o extrajudicials que de tots 
aquests extrems se’n derivin, i que li puguin correspondre davant del contractista 
adjudicatari de la fase 1ª.  Aquest, atesa l’esmentada subrogació, assumirà directament 
davant el Parlament l’obligació de manteniment dels bens objecte del subministrament 
com a conseqüència del termini de garantia mínim establert, i en conseqüència durà a 
terme tots els actes necessaris per conservar-los en estat de servir a la finalitat a la 
qual se’ls destina, sense perjudici de restar exonerats de respondre d’aquells defectes, 
avaries o deterioraments, que siguin conseqüència d’accions o omissions imputables a 
l’administració contractant. 
 
El preu a pagar a l’entitat financera com a conseqüència de l’arrendament financer no 
es objecte d’aquest plec i està regulat a l’esmentat Plec de Clàusules Administratives 
Particulars de la contractació. 
 
5.  TERMINI D'EXECUCIÓ__________________________________________  
 
Es fixa un termini d'execució per al subministrament  de l'equipament objecte del 
contracte de 30 dies naturals, comptats a partir de la signatura d'aquest. 
 
 

6. ESTRUCTURA NORMALITZADA DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA MEMÒRIA TECNICA 

 
 
Capítol 1: Descripció de la solució tècnica oferta: memòria justificativa de la solució, 

equipament utilitzat i configuració. Es donaran en detall les especificacions 
tècniques, funcionalitats, dimensions físiques, pes, etc. 

Capítol 2: Detall de les millores i/o complements que excedeixen les prestacions 
mínimes exigides. 

Capítol 3: Oferta econòmica, tot indicant el preu de cada ordinador i els 
components.  

Capítol 4: Descripció de les garanties i manteniments. 
 
 
Es podran incloure capítols addicionals per tal de complementar l'oferta. 
 
 
A la Seu del Parlament a 20 d’abril del 2007 
 
 


