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Procés dé comprés
Descripció
Aquest procés s'ha d'aplicar a l'adquisició d'ordinadors, portàtils, material informàtic i
impressores, o la substitució dels ja existents, comprats amb fons de qualsevol pressupost.

Normes generals aplicables
-

L'àmbit de la compra es redueix al territori espanyol. Si bé per compres fora del país es
aconsellarà que material comprar, però no es supervisarà la compra. Les despeses
s'hauran de gestionar directament amb administració i completar els punts 1, 2 i 3) del
procediment de compra on es demana omplir formularis i firmes.

-

Per poder substituir un equip l'antic haurà de tenir un mínim de quatre anys de servei..

-

Els distribuïdors de CIMNE són principalment DELL (només material del compte
premier, no accessible) i Tronik.

-

Els formularis s'han d'omplir completament amb les signatures del sol licitant, del
responsable i la informació econòmica.

-

L'ús d'aquest maquinari es regeix per la Política d'ús acceptable dels sistemes
d'informació, Internet i correu electrònic la lectura i compliment és obligada .

Procediment

Per comprar un ordinador o material informàtic cal seguir els següents passos per escrupolós
ordre:
1. Comanda
i: Per comprar material informàtic que NO sigui ni PC ni portàtils cal omplir el següent
formulari material
ii: Per comprar un equip informàtic cal omplir el següent formulari equips
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Sistemes RMEECIMNE té dues Pc tipus i un portàtil tipus. Les configuracions que aquí
es presenten són orientatives, podent variar les característiques de cada màquina
Pc torre: Optiplex 9020/Precisión T1700…
- Processadors Intel
- i7, xeon E3/E5 (PC de càlcul)
- i5 (Pc estàndard)
-Windows 7 Professional 64 Bits Español y/o
Ubuntu última versió
-Memòria:
-8 Gb DDR3 (PC de Calculo)
-4Gb DDR3 (Pc estàndard)
-HD SATA 500 Gb/1TB
-Targeta gràfica 2 GB (similar o superior)
- Monitor 22”

Portàtil tipo Dell XPS 13/ Latitude 3340…
- Processadors Intel i5, i7 (*)
-Windows 7 Professional 64 Bits Español y/o
Ubuntu última versió
-4 / 8 Gb DDR3
-HD SATA 500 Gb
-Pantalla : 13.3" panoràmica WLED
-Targeta gràfica Accelerador gràfic Intel de alta
definició

(*) Segon preus del moment

-

Per adquirir un equip no estàndard (diferent del publicat com recomanat) prego es posin
en contacte amb l'encarregat de compres informàtiques, exposant el motiu pel qual l'equip
estàndard publicat no és vàlid. Sistemes té un preu màxim en les compres de cada equip
informàtic de 1000 € sense IVA.

-

La raó per la qual només hi ha PC estàndard és perquè el compte de sistemes amb aquests
distribuïdors només té uns productes tipus que són fabricats en sèrie. Entre els criteris
seguits per seleccionar una màquina, s'ha tingut en compte la garantia de reparació in situ
per tres anys, la disponibilitat immediata de peces de recanvi, programari preinstal lat, etc.
Qualsevol variació del producte inicial fa que la compra es pugui retardar si és que
apareix a la llista de productes que podem comprar.

-

Així mateix, per adquirir alguna possible millora o ampliació d'un equip és necessari
que s'adjunti el formulari de l'apartat anterior (i) amb tot el material que ha de demanar
addicional.

iii: Per comprar un servidor cal omplir el següent formulari servidor
Per aclarir qualsevol dubte tècnic quins paràmetres i per a consultes sobre el Servei de
Compres pot dirigir-se a malonso@cimne.upc.edu
2. Creació d'un tiquet
Un cop rebut el formulari ja sigui escanejat o en directe Sistemes crearà un tiquet de compra
en el sistema d'incidències ( https://tickets.cimne.upc.edu ) on podrà veure la progressió
d'aquesta compra.
Per agilitzar, l'usuari pot el mateix introduir aquest formulari adjuntat a un tiquet.
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Aprovació de la compra
Un cop tinguem ja el formulari degudament completat, Sistemes donarà o no el vistiplau
mitjançant una signatura a la casella corresponent depenent si compleix les normes anteriors.
En les observacions, Sistemes exposarà el resultat del seu informe. Aquest informe servirà
perquè el responsable de projectes valori la compra o no depenent també de si el projecte o
grup té pressupost assignat.

Nota: L'ordre d'aprovacions ha de ser per rigorós ordre: primer sistemes i després projectes..

4. Compra
En cas aprovació positiva de sistemes i Projectes es procedirà a la compra, actualitzant el
tiquet a l'efecte amb informacions addicionals que l'usuari podrà consultar
5. Instal·lació
Quant arribi el material es tancarà el tiquet de compra. L'usuari rebrà automàticament un mail
informant d'aquest tancament.

Els equips es lliuraran instal.lats i amb la configuració bàsica definida com a estàndard i amb
els sistemes operatius comandes en el full de comandes.

Les màquines es censen en el procés d'instal lació ja que el número de sèrie és necessari per
accedir posteriorment al Servei d'Assistència Tècnica. En qualsevol cas, tot equip que feu
servir un lloc fix de connexió a la xarxa RMEECIMNE rebi o no assistència tècnica, ha
d'estar censat.

Es recorda que si la compra de l'equip és de "substitució", la màquina a substituir es retirarà
quan es instal i es deixi configurada la nova.
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