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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL PROCEDIMENT OBERT PER 
ADJUDICAR L’ACORD MARC NÚM. 2/2018 DELS SERVEIS PER A REALITZAR 
DISSENY WEB I MÀRQUETING DIGITAL, EDICIÓ I MAQUETACIÓ I IMPREMTA, I 
DEL SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC 

 

1. Objectiu general 

L’objectiu general d’aquest procediment obert és adjudicar l’acord marc dels serveis per 
realitzar disseny web i màrqueting digital, edició i maquetació i impremta, així com el 
subministrament d’equipament informàtic. 
 

2. Característiques generals i estructura 

Els serveis i subministrament objecte del present procediment han d’incorporar i desenvolupar 
els aspectes següents:  
 
 

- Lot 1: Serveis de disseny web i màrqueting digital (disseny i manteniment web, 
promoció de marca i/o productes específics mitjançant internet): 
 

Servei Requeriment tècnic 

Planificació estratègica (anàlisi, valorització 
de la informació i creació d'informes) 

Informe bimensual amb l'anàlisi de les accions, la seva valorització i 
proposta de millores 

Coordinació del projecte Coordinació quinzenal amb la direcció del IERMB 

Creació de contingut textual Un article setmanal i 5 contiguts setmanal per xarxes socials 

Creació de gràfica Un disseny setmanal  per l'article estratègic, materials promocionals, 
dissenys per publicitat digital (FB Ads i Google Adwords) 

Gestió de la web i de les xarxes socials 
(Community Management) Actualització de contingut de la web 

Gestió de la inversió publicitària digital Gestió de les diferents campanyes publicitàries digitals 

Creació de continguts audiovisuals 3 entrevistes i 1 spot de 28 segons 

Manteniment web Manteniment de la programació de la pàgina web 

 
 
- Lot 2: Serveis d’edició i maquetació de publicacions i altres (cartells, fulletons, etc.): 

 
Servei 

Maquetació dels continguts de text proporcionats pel client 

Creació i/o adaptació de taules i gràfics proporcionats pel client 

Revisió de les correccions proporcionades pel client en text 

Revisió de les correccions proporcionades pel client en taules, gràfics o figures 

Creació de diferents portades per validació del client (de 3 a 5 unitats) 

Maquetació dels continguts en un idioma diferent sobre maquetació ja realitzada 

Adaptació de les taules i gràfics a un idioma diferent de les taules ja realitzades 
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- Lot 3: Serveis d’impremta per a publicacions i altres (cartells, fulletons, etc.): 

 
Característiques tècniques requerides per a una publicació estàndard de referència: 
 

COBERTA  

Tinta 2 cares (2 colors pantone 2+2) 
Paper Estucat semimat de 350 gr. 
Plastificat Mat 1 cara 
  
INTERIOR  

Tinta 2 cares (color 4+4) 

Paper Estucat semimat de 115 gr. 
Enquadernació Rústica cosida 
Revisió professional Sí 

 
Els treballs a valorar com a referència per al present acord marc seran els relacionats 
amb la impressió de 4 publicacions estàndard, i, per tant, amb les característiques 
tècniques esmentades, segons les condicions següents: 
 
Publicació 1:  180 pàgines/exemplar i 600 exemplars. 
Publicació 2:  260 pàgines/exemplar i 400 exemplars. 
Publicació 3:  110 pàgines/exemplar i 300 exemplars. 
Publicació 4:  130 pàgines/exemplar i 1.600 exemplars. 
 
 

- Lot 4: Subministrament d’equipament informàtic: 
 
Característiques tècniques requerides per als equips a valorar: 
 

Ordinador de sobretaula (equip fix) 

Placa base:  Amb Slots PCI. Suport wake-on-lan i PXE 

Processador:  Compatible amb l’arquitectura “x86” i  equivalent a un Intel Core i7-7700 QC o superior 

Memòria:  16GB DDR 4  

Xipset:  Amb suport per tecnologies multi-core o equivalents, memòries de doble canal i discs 
SATA 6Gb/s o superior  

Disc:  Disc dur 1Tb SATA de 7200 rpm o superior  

Targeta de vídeo:  Integrada en la placa base. Amb connexió DVI i possibilitat de connectar dos 
pantalles. Compatible amb les característiques del monitor 

Targeta de so:  Integrada en la placa base 

Comunicacions:  Connexió Ethernet 10/100/1000. Amb funcionalitats PXE, autosense i wake-on-lan 

Ports:  6 Ports USB, dos d’ells a la part frontal de la CPU i dels 6 un mínim de 2 ports USB 
3.0  

Teclat:  Teclat espanyol. Connector USB. Amb lector de targeta intel·ligent integrat, compatible 
amb DNIe i EMV-Advantis-Crypto 

Ratolí:  Ratolí òptic dos botons i roda/botó. Connector USB  
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Monitor:  Monitor 23” o 24”, resolució mínima 1920x1080. Regulació d’alçada mínima de 
100mm. Panoràmic (16:9). Sortides mínimes 1 VGA i 1 HDMI 

Garantia: 3 anys “in situ”. Reparació en 2 dies laborables (Pantalla 2 anys mínim) 

 

Ordinador portàtil 

Processador:  Compatible amb l’arquitectura “x86”. Equivalent a un Intel Core i5-7200U o 
superior 

Memòria:  8 GB DDR4 

Disc:  Disc dur de 500 GB 7200 rpm. o SSD 256 GB 

Pantalla: 14” o 15 “  (1920 x 1080) 

Targeta de so:  Integrada en la placa base 

Comunicacions:  
Connexió Ethernet 10/100/1000. Amb funcionalitats PXE i wake-on-lan  
Connexió Ethernet wireless 802.11 b/g/n  
Connexió Bluetooth 4.0  
Adaptador 4G  

Ports:  3 Ports USB (1 port USB 3.0 com a mínim), 1 port VGA o DVI  

Teclat:  Teclat espanyol 

Pes: Pes màxim 2,5 kg. amb bateries 

Webcam i micròfon: Incorporats. Compatibles amb els principals programes de videoconferències, com 
Skype  

Altres:  Compatible amb windows 10 64 bits 
Maletí de transport 

Garantia: 2 anys de garantia 

 

Workstation 

Placa base:  Amb Slots PCI. Suport wake-on-lan i PXE 

Processador:  Compatible amb l’arquitectura “x86” 
Equivalent a un Intel Xeon E5-1620 V4 o superior 

Memòria:  32GB DDR4  

Xipset:  Amb suport per tecnologies multi-core o equivalents, memòries de doble canal i discs 
SATA 6Gb/s o superior  

Disc:  Disc dur de 4Tb SATA de 7200 rpm o superior 

Targeta de vídeo:  Amb connexió DVI/VGA i la possibilitat de connectar dos pantalles 

Targeta de so:  Integrada en la placa base 

Comunicacions:  Connexió Ethernet 10/100/1000. Amb funcionalitats PXE, autosense i wake-on-lan  

Ports:  6 Ports USB, dos d’ells a la part frontal de la CPU i dels 6 un mínim de 2 ports USB 
3.0  

Teclat:  Teclat espanyol. Connector USB. Amb lector de targeta intel·ligent integrat, compatible 
amb DNIe i EMV-Advantis-Crypto 

Ratolí:  Ratolí òptic dos botons i roda/botó. Connector USB 

Garantia: 4 anys “in situ”. Reparació en 2 dies laborables 
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3. Control de la qualitat i seguiment 

Les empreses adjudicatàries de l’acord marc es comprometen a complir els estàndards, nivells 
de qualitat i criteris que es fixin des de l’IERMB per a cada comanda específica de 
serveis/subministrament que es produeixi durant el període de vigència del mateix. 
 
L’IERMB es reserva el dret de rebutjar parcialment o totalment el treball/equipament de les 
comandes esmentades si no satisfà les normes de qualitat requerides. 
 

4. Producte a valorar 
 
Els productes a valorar dins del present procediment obert per a l’adjudicació de l’acord marc 
són els establerts a l’apartat 2 dels presents plecs tècnics, seguint l’estructura, els continguts 
bàsics i les especificacions tècniques definides per als diferents serveis i subministraments que 
conformen cada lot. 
 

5. Terminis  
 
L’acord marc dels serveis/subministrament objecte del present procediment obert tindrà una 
durada d’un any des de la seva formalització, prorrogable anualment fins a un màxim de quatre 
anys. 
 

6. Documentació econòmica a presentar per participar en el present procediment 
obert 

 
La documentació econòmica a presentar per les empreses licitadores en el present 
procediment haurà de contenir, almenys, el següent: 
 
Oferta econòmica (sobre B) 
 
L’oferta econòmica, redactada d’acord amb el model de l’ANNEX 2 (per al lot que 
correspongui) del plec de clàusules administratives, haurà d’anar acompanyada d’una 
informació desglossada que contingui la valoració econòmica detallada dels diferents 
serveis i subministraments que conformen cada lot, respectant els preus unitaris màxims 
establerts a l’apartat J del QR del plec de clàusules administratives, i segons les 
especificacions tècniques contingudes a l’apartat 2 del present plec de prescripcions 
tècniques. Les ofertes econòmiques que no vagin acompanyades del pressupost detallat 
que acrediti el preu unitari dels diferents serveis i subministraments que conformen cada lot 
seran desestimades. 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 22 de maig de 2018 


