INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR
Tipus de contracte:

Subministrament

Contractació:

Contractació del subministrament de consumibles per a dispositius
d’impressió del Parlament de Catalunya

Núm. d'expedient:

PARLC-2019-00026 (TEEC)

Procediment:

Obert simplificat

Unitat promotora:

Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat

620-00006/12 (SIAP)

Valor estimat del contracte: 82.542,68 € (sense IVA)
Pressupost base de
licitació:
Durada:

82.542,68 €
(sense IVA)

17.333,96 €
(21% IVA)

99.876,64 €
(amb IVA)

15 mesos

15 de març de 2019, sens perjudici que es pugui iniciar en una data
Inici del termini d’execució: posterior si així ho exigeixen la tramitació i la data de finiment del
procediment licitatori

1. Justificació de la necessitat de contractar. Idoneïtat de l’objecte i el seu
contingut per a satisfer les necessitats del Parlament. Naturalesa i extensió
de les necessitats que es pretenen cobrir amb el contracte (art. 28 LCSP)
L’objecte d’aquesta contractació és el subministrament de material consumible informàtic
per a atendre les necessitats de funcionament dels equips d’impressió existents al Parlament
de Catalunya mentre no s’adjudiqui la licitació relativa als dispositius d’impressió, que es
preveu que estigui finalitzada el darrer trimestre del 2019, i no s’hagi implementat tot el
maquinari.
La descripció del material que cal subministrar i els requeriments es precisen en el plec de
prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació.
Es consideren inclosos en aquesta licitació els consumibles utilitzats al llarg del període
d’execució del contracte, i també els elements tecnològics i funcionals que es descriuen en
el plec de prescripcions tècniques.
Tots els articles que formen part d’aquesta adjudicació hauran d’ésser originals de la marca
del fabricant dels equips d’impressió i s’hauran d’ajustar a la normativa vigent en matèria
de qualitat, etiquetatge i envasat. En cap cas no podran ésser reciclats, genèrics o
compatibles.
Es demanaran consumibles de marques concretes per a les impressores, ja que, per
l’antiguitat dels equips i per experiència, s’ha demostrat que solen funcionar malament amb
consumibles genèrics, reciclats o compatibles. A més, determinats models d’impressora
tenen instal·lat un tallafoc que impedeix la utilització de cartutxos no originals, per la qual
cosa cal assegurar la disponibilitat de subministraments originals.
De conformitat amb el que determina la Llei de l’Estat 9/2017, del 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer
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de 2014 (LCSP), per l’import i a l’efecte de la no recurrència del contracte, cal procedir a la
licitació d’aquest subministrament.
A fi de complir la legalitat vigent i afavorir la concurrència empresarial, es proposa per a
aquesta licitació, atesa la seva quantia, el procediment obert simplificat.

2. Forma en què s’ha de determinar el preu del contracte (art. 100 i
següents LCSP)
A l’efecte de la despesa, el càlcul es determina sobre la base de dos paràmetres:
- Preus unitaris de mercat.
- Consum de consumibles de l’any anterior.
La combinació d’aquests paràmetres ha permès de determinar el valor estimat del contracte
i el pressupost màxim de licitació pels quinze mesos de durada del contracte, que resta fixat
en 82.542,68 euros, que, amb els 17.333,96 euros corresponents al 21% d’IVA, fan un total
de 99.876,64 euros.
Les quantitats previstes no impliquen el compromís per part del Parlament de Catalunya
d'adquirir-les, ja que les quantitats indicades són orientatives i la compra efectiva es farà en
funció de les necessitats de la institució al llarg de la durada del contracte.
S’estableix que el termini d'execució del contracte comenci el 15 de març de 2019, per tant,
atès que es tracta d'un expedient de despesa pluriennal, la previsió de la despesa màxima
distribuïda per les anualitats 2019-2020 és la següent:

Any

Import (sense IVA)

Import (amb IVA)

2019 (9,5 mesos)

52.277,03 €

63.255,21 €

2020 (5,5 mesos)

30.265,65 €

36.621,43 €

Total

82.542,68 €

99.876,64 €

Així mateix, atès que el termini d'execució del contracte comprèn més d'un exercici
pressupostari, el contracte resta sotmès a l'autorització de la despesa per part de l'òrgan
competent del Parlament i, per tant, condicionat a aquesta autorització.

3. Justificació de la no divisió en lots (art. 99.3 LCSP)
La licitació d’aquest subministrament es farà en un sol lot perquè un únic proveïdor es faci
càrrec de la totalitat del servei i es pugui optimitzar organitzativament i aprofitar recursos i
desplaçaments.

Signant: Maria Beascoa i Amat
Càrrec: Coordinadora dels Serveis d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
Data: 13 de desembre de 2018
(Aquest document és una còpia idèntica de l’original signat)
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