INFORME
Assumpte: LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT I NETEJA DE LA MÀQUINA
IMPRESSORA XEROX COLOR 550 DE LA IMPREMTA MUNICIPAL.
La Impremta Municipal necessita per la prestació del servei de impressió de documents que dona a la
resta d’Àrees de l’Ajuntament la impressora XEROX 550, la qual forma part de la maquinària pròpia de
la impremta, i la impremta no disposa ni dels recursos materials ni tècnics adequats per a la realització
del manteniment i neteja de la mateixa.
Aquesta màquina necessita un manteniment i neteja. Aquest servei de manteniment ha d'incloure el
subministrament d’originals de tots els elements necessaris pel correcte funcionament de l'equip
multifunció (peces de recanvi, tòner, cartutxos, tambor o làmina fotosensible), que inclogui mà d’obra i
desplaçaments, independentment de la distància que existeixi entre el centre de suport de l’adjudicatari
i la impremta municipal.
Es considera necessari que el contracte del servei de manteniment reculli els tres tipus de
manteniment: correctiu, preventiu i el manteniment del programari. L'empresa que realitzi el
manteniment de la màquina ha d'estar autoritzada pel fabricant per a realitzar aquest servei.
Davant la necessitat de continuar prestant servei d’impressió digital professional a tots els serveis de
l’Ajuntament des de la Impremta Municipal, ja que existeixen els mitjans i recursos tècnics i humans
adequats per prestar-lo, es proposa iniciar un nou procés de licitació d’acord amb el següent preu:
El preu per còpia màxim que s'estableix és:
DIN A4/A3 color: preu 0,081800 euros + 21% d'IVA
DIN A4/A3 Negre: preu 0,011600 euros + 21 % d'IVA
D'acord amb l'històric de consum, es preveu el següent consum màxim de còpies anuals:
- A3/A4 negre 25.000
- A3/A4 color 110.000
Els costos estructurals es detallen tot seguit:

No es proposa divisió en lots degut a que el risc per a l’execució correcta del contracte procedeix de la
naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions
de manteniment, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per
una pluralitat de contractistes diferents.

Fonaments de dret:
1- Article 28 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la
necessitat i justificació de la contractació a realitzar.
2- Article 62 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la designació del responsable del contracte.
3- Article 156, de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa al
procediment obert.
Per tot l'exposat es fa la següent:
Proposta:
Primer.- Iniciar l'expedient administratiu del contracte i redactar el plec de clàusules administratives i el
plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir l'adjudicació del contracte plurianual del
servei de manteniment de la impressora XEROX Color 550 de la impremta de l'Ajuntament de
Granollers, per al període de l'1 de setembre del 2019 i fins el 31 de d’agost de 2021, amb possibilitat
de pròrroga de 24 mesos i de modificació del contracte en un màxim del 20 %, a aplicar al codi
pressupostari J1130/49140/22199 «ALTRES SUBMINISTRAMENTS IMPREMTA I DISSENY», per un
import que tot seguit es deglosa:

Segon.- Designar com a responsable del contracte a qui signa aquest informe.
Tercer.- Que excepcionalment, no es fixi termini de garantia del contracte perquè, per la seva
naturalesa i característiques de prestació, no és necessari atès que el pagament del servei, resta
condicionat a l'execució del mateix.
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