QUADRE
DE
CARACTERÍSTIQUES
DEL
PLEC
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
(Exp.: SU/11/19)

Quadre de característiques del contracte
A. Objecte
Descripció: subministrament i instal·lació d'equips d'impressió i escaneig de documents
dins l’Agència, així com el seu servei de manteniment i el subministrament dels seus
consumibles en règim d’arrendament sense opció de compra.
CODI CPV: 30120000-6
La naturalesa del servei licitat no permet la seva divisió en lots, atès que es tracta d’una
mateixa prestació dirigida a una única unitat funcional. Així mateix, una eventual divisió
en lots suposaria una manca de coordinació per a l’adequada execució del
subministrament.
B. Dades econòmiques del contracte:
B1. El sistema de determinació del preu: El mètode de càlcul per determinar l’import del
valor estimat del contracte resulta de la previsió d’impressions i còpies, l’estimació del
cost d’arrendament i el cost per còpia en B/N i color segons l’estudi de preus de
mercat realitzat i un 8 % addicional per a possibles modificacions.
B2. El valor estimat del contracte:
Estimació del
cost
del contracte
(sense IVA)
47.859,93 €

+ 8% de
modificacions
(sense IVA)
3.828,79 €

Valor
estimat del
contracte
(sense IVA)
51.688,72 €

Valor
estimat del
contracte
(IVA inclòs)
62.543,36 €

B3. El pressupost base de licitació: 47.859,93 IVA exclòs. El tipus d’IVA a aplicar és del
21% fent un total de pressupost base de licitació de 57.910,52 euros, IVA inclòs.
B4: El sistema de pagament serà mitjançant transferència bancària a 30 dies data
factura, d’acord amb la facturació establerta en el PPT.
C. Existència de crèdit:
C.1. Partida pressupostària: D/2020001/1210 i D/2120001/1210
C.2. Any pressupostari: 2019/2020/2021/2022/2023
C.3. Expedient d’abast pluriennal: Sí / Acord de Govern: 31 de juliol de 2018

Distribució de les anualitats:
Anualitat

Import sense IVA

Import IVA

Import Total

2019

5.982,50 €

1.256,32 €

7.238,81 €

2020

11.964,98 €

2.512,65 €

14.477,63 €

2021

11.964,98 €

2.512,65 €

14.477,63 €

2022

11.964,98 €

2.512,65 €

14.477,63 €

2023

5.982,49 €

1.256,32 €

7.238,81 €

D. Termini de durada del contracte
Termini de durada: 4 anys a comptar des de la formalització del contracte.
Possibilitat de pròrrogues i termini: No
E: Variants
Sí:

No: X

Elements: No
Condicions: No
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació:
F.1. Contracte subjecte a regulació harmonitzada: No
F.2. Forma de tramitació: ordinària
F.3. Procediment d’adjudicació: Obert amb mesures de gestió eficient en la tramitació
(Article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública)
F.4. Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital:
Sí:

X

No:

G. Solvència i classificació empresarial
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
profesional:
Solvència econòmica i financera
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i
financera de l’empresari s’haurà d’acreditar pels dos mitjans següents (s’han de
complir els dos requisits):
a) Volum global de negocis referit als tres darrers anys disponibles, en funció de la
data de constitució o de l’inici d’activitats. En concret es requereix un volum de
facturació en l’exercici de major volum de negoci dels últims tres, de com a
mínim, el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs.
b) Patrimoni net al tancament de l’últim exercici econòmic per al que estigui
vençuda l’obligació d’aprovació dels comptes anuals i que no sigui negatiu,
amb la documentació comptable fefaent.
Si l'empresari està inscrit en el registre Mercantil ho acreditarà per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats en aquest Registre. En cas contrari per les
dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit.

A les empreses que, per alguna raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les
referències sol·licitades per acreditar la seva solvència econòmica i financera, se les
autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de
contractació consideri apropiat.
Solvència tècnica
Una relació dels principals subministraments d’igual o similar naturalesa a la que
constitueix l’objecte del contracte, realitzats en els últims tres anys per l’empresa, i
s’haurà d’incloure el seu import, dates i el destinatari, sigui públic o privat. El requisit
mínim de solvència serà que l’import acumulat del millor any d’execució ha de ser igual
o superior al 70% del pressupost màxim de licitació, IVA exclòs (33.501,95€).
Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic s'acreditarà mitjançant certificats
expedits o visats per l'òrgan competent. Quan el destinatari sigui un subjecte privat
s’acreditarà mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant
una declaració de l'empresari. Si la relació dels principals serveis realitzats inclou que
el seu destinatari és el mateix ens contractant, no serà necessari l’acreditació
mitjançant certificat.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella
que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, sens perjudici de les revisions que es facin
respecte a l’adscripció de mitjans personals i/o materials, únicament caldrà aportar una
indicació del personal tècnic, integrat o no en l’empresa, de què es disposi per a
l’execució del contracte.
G2. Classificació empresarial: No aplica
G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:
Sí:

No: X

H. Criteris d’adjudicació
Criteri únic:
Pluralitat de criteris: X
Criteris quantificables de forma objectiva i mitjançant fórmula
Oferta econòmica (mitjançant fórmula): Màxim 60 punts
o

Puntuació arrendament: Màxim 30 punts
P a =(30*min a )/Of a
On P a serà la puntuació arrendament, min a és l’oferta
mínima d’arrendament presentada a la licitació i Of a
l’oferta d’arrendament corresponent al licitador que es
valora.

o

Puntuació preu còpia: Màxim 30 punts
o

B/N: Puntuació màxima: 20 punts
P b/n =(20*min b/n )/Of b/n
On P b/n serà la puntuació preu còpia blanc i negre,
min b/n és l’oferta mínima de preu còpia blanc i
negre presentada a la licitació i Of b/n l’oferta de
preu còpia blanc i negre corresponent al licitador
que es valora.

o

Color: Puntuació màxima: 10 punts
P c =(10*min c )/Of c
On P c serà la puntuació preu còpia color, min c és
l’oferta mínima de preu còpia color presentada a la
licitació i Of c l’oferta de preu còpia color
corresponent al licitador que es valora.

Total punts oferta econòmica = P a + P b/n + P c
Els punts es comptabilitzaran a efectes de valoració de l’oferta econòmica sempre i
quan els imports d’arrendament i els preus còpia pels totals estimats de còpies i
impressions no superin l’import de 47.859,93 euros, sense IVA.
Oferta tècnica: 30 punts de puntuació qualificables de forma objectiva
Oferta tècnica no ponderada
Versió cloud de la solució d’impressió i escaneig en tots els equips

Puntuació
4

Habilitar un accés en el panell dels equips que permeti a l’usuari escanejar
directament sobre l'adreça de correu electrònic de l'usuari i el seu onedrive
i el seu espai sharepoint sense necessitat d'introduir la informació
manualment.

4

Formats de sortida de l’escàner docx

3

Mateixa pantalla d’usuari en els dos tipus de models
Escalabilitat dins de la modificació contractual inclosa en el valor estimat
del contracte per incloure de forma integrada en els equips multifunció que
l'AGAUR decideixi la funcionalitat de firma digital i còpia electrònica
autèntica (ENI). S'inclourà via modificació de contracte si es requereix la
funcionalitat per part de l'AGAUR
Escalabilitat dins de la modificació contractual inclosa en el valor estimat
del contracte per incloure de forma integrada funcionalitats d’escaneig
intel·ligent de documents en base al contingut del document o a la seva
tipologia. S'inclourà via modificació de contracte si es requereix la
funcionalitat per part de l'AGAUR.
Visualització de la comptabilitat per usuari i dispositiu de forma online
Xifrat de la informació del disc dur dels dispositius amb certificació
Finalitzadora grapadora amb acabat amb quadernet

3

3

3
2
2
1

Els usuaris podran modificar les opcions de finalització directament des de
la pantalla de l'equip multifunció.
Escaneig amb eliminació de pàgina en blanc
Accés remot al dispositiu amb control de la pantalla
Disposar del certificat de seguretat de la informació ISO 27001
Arrencada segura de dispositiu (verificació del firmware que sigui original
del fabricant per evitar modificacions de tercers que puguin afectar a la
seguretat)

1
1
1
1

1

Oferta tècnica: 10 punts de puntuació ponderada per fórmula
Elements i característiques a valorar de forma ponderada per formula per a cada
tipologia d’impressora multifunció.
Impressores multifunció d’alta capacitat (5 punts)
Puntuació del temps d’impressió de la primera còpia a 1 cara, B/N i A4 amb la
màquina en repòs multifunció d’alta capacitat (P tpcMAC ) Màxim 5 punts.
P tpcMAC = (4*min tpcMAC )/Of tpcMAC
On P tpcMAC serà la puntuació preu còpia blanc i negre, min tpcMAC és l’oferta mínima de
temps d’impressió de la primera còpia a 1 cara i B/N des de la màquina en repòs i
Of tpcMAC és l’oferta de temps d’impressió de la primera còpia a 1 cara i B/N amb la
màquina en repòs multifunció d’alta capacitat corresponent al licitador que es valora
(tots els valors en segons).
Of tpcMAC = T eMAC + T ipcMAC
On T eMAC és el temps d’escalfament de la impressora multifunció d’alta capacitat des
de repòs i T ipcMAC és el temps en segons en que la impressora multifunció realitza la
impressió de la primera còpia a 1 cara i B/N.
Si la impressora multifunció d’alta capacitat disposa de sensor de moviment, es
sumarà un punt a la puntuació (P tpcMAC ), per tant P tpcMAC = P tpcMAC + 1 si s’acredita la
disponibilitat de sensor de moviment.
Impressores multifunció petites (5 punts)
Puntuació del temps d’impressió de la primera còpia a 1 cara, B/N i A4 amb la
màquina en repòs multifunció petites (P tpcMP ) Màxim 5 punts.
P tpcMP = (4*min tpcMP )/Of tpcMP
On P tpcMP serà la puntuació preu còpia blanc i negre, min tpcMP és l’oferta mínima de
temps d’impressió de la primera còpia a 1 cara i B/N des de la màquina en repòs i
Of tpcMP és l’oferta de temps d’impressió de la primera còpia a 1 cara i B/N amb la
màquina en repòs multifunció petita corresponent al licitador que es valora.
Of tpcMP = T eMP + T ipcMP
On T eMP és el temps d’escalfament de la impressora multifunció petita des de repòs i

T ipcMP és el temps en segons en que la impressora multifunció petita realitza la
impressió de la primera còpia a 1 cara i B/N.
Si la impressora multifunció d’alta capacitat disposa de sensor de moviment, es
sumarà un punt a la puntuació (P tpcMP ), per tant P tpcMP = P tpcMP + 1 si s’acredita la
disponibilitat de sensor de moviment.
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament
anormals
Es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes, en el cas que
hi hagi dos o més licitadors, quan aquestes estiguin per sota del 15% de la mitjana de
les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, quan estigui per sota del 20% del pressupost
net de licitació.
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les
empreses proposades com adjudicatàries
L’empresa adjudicatària haurà d’aportar la declaració responsable del fabricant
certificant que els equipaments proposats compleixen amb tots els requeriments
tècnics i els indicats en els criteris de valoració tècnica, així com el compliment de
seguretat d’organismes internacionals.
K. Garantia provisional:
Sí:

No: X (Article 106.1 de la LCSP)

L. Garantia definitiva
Sí: X (5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs)

No:

M. Composició de la Mesa de contractació i comitè d’experts:
M.1: Composició Mesa de contractació: Sí


President/a: Senyora C. Briñardeli, directora jurídica de l’AGAUR per delegació
del director executiu de l’AGAUR i, com a suplent, en cas que no pugui assistir la
titular, un representant de l’Àrea jurídica de l’AGAUR.

 Vocals:


Senyora C. Briñardeli, directora jurídica de l’AGAUR i, com a suplent, en cas que
no pugui assistir la titular, un representant de l’Àrea jurídica de l’AGAUR.
Senyor E. Díaz, director econòmic i financer de l’AGAUR i, com a suplent, en cas
de no poder assistir el titular, un representant de l’Àrea econòmica de l’AGAUR.
Senyor J. Tàsies, Serveis generals i Documentació de l’AGAUR i, com a suplent,
en cas que no pugui assistir el titular, un representant de l’Àrea TIC de l’AGAUR.
Secretària: Senyora B. Vives, tècnica jurídica de l’AGAUR i, com a secretari/a
suplent, en cas que no pugui assistir la titular, un representant de l’Àrea jurídica
de l’AGAUR.

M.2: Comitè experts: No

N. Condicions especials d’execució i condicions essencials del contracte
N1. Condicions especials d’execució
L’empresa contractista s’ha de comprometre a complir les condicions especials
d’execució següents:
a) Les màquines han de portar obligatòriament el sistema d’estalvi energètic i
complir amb els requeriments de consum energètic definits per l’estàndard
Energy Star.
b) Les màquines hauran de complir amb les normatives UE en matèria Medi
Ambiental.
c) Les màquines tindran el mecanisme d’estalvi d’energia d’activació automàtica,
de baix soroll, en mode operació i en mode stand-by.
d) Cal disposar de l’ecoetiqueta Àngel Blau o Cigne Nòrdic.
N2. Obligacions essencials del contracte
 Les especificacions tècniques dels equipaments
 Les condicions especials d’execució següents:
a) Les màquines han de portar obligatòriament el sistema d’estalvi energètic i
complir amb els requeriments de consum energètic definits per l’estàndard
Energy Star.
b) Les màquines hauran de complir amb les normatives UE en matèria Medi
Ambiental.
c) Les màquines tindran el mecanisme d’estalvi d’energia d’activació
automàtica, de baix soroll, en mode operació i en mode stand-by.
d) Cal disposar de l’ecoetiqueta Àngel Blau o Cigne Nòrdic.
O. Modificació del contracte: Les modificacions previstes en el plec de prescripcions
tècniques.
En cas de plantejar-se la necessitat de modificar el contracte, la modificació prevista
serà obligatòria per l’empresa contractista, de conformitat amb l’article 206.1 de la LCSP.
Per tant, en la tramitació de l’expedient de modificació no serà necessària la conformitat
de l’empresa que restarà obligada a formalitzar l’addenda corresponent a partir de
l’acord adoptat per l’Administració i que serà notificat amb temps suficient per poder
planificar els treballs.
P. Cessió del contracte:
SÍ:

NO: X

Q. Subcontractació:

No procedeix.

R. Revisió de preus
Sí:

No: X

S. Termini de garantia
Sí: X

No:

Termini: Els equips hauran de disposar de garantia durant tota la vida del contracte, a
comptar des de l’acte formal de recepció. Estaran inclosos tots els conceptes com
manteniment, recanvis, ma d’obra, transports, desplaçaments, etc.
L’adjudicatari haurà de respondre de la correcta prestació dels serveis inclosos en
aquesta garantia i durant la seva vigència.
T. Penalitats
L’AGAUR podrà imposar les penalitats següents:
Incompliment
Penalitat
Incompliment obligació essencial del Resolució contractual
contracte:
Els
equipaments
no
compleixen amb les especificacions
tècniques requerides en el contracte
Incompliment de les condicions especials
d’execució
No proporcionar els equips i els Penalitat diària en la proporció de 0,60
components en la data estipulada
per cada 1.000 euros del preu del
contracte, IVA exclòs.
No es compten dissabtes ni diumenges ni
festius.
Els components proveïts no compleixen El contractista haurà de canviar els
amb les especificacions tècniques components i mentre no es proveeixin,
requerides en el contracte
s’estipula una penalitat de 10 euros per
dia de retard fins que l’AGAUR rebi els
components correctes. No es compten
dissabtes ni diumenges ni festius a
Barcelona.

U. Articulació del procediment d’adjudicació en vàries fases.
SÍ:
- Fases i criteris:
- Llindar mínim de puntuació en el conjunt dels criteris qualitatius per continuar en
el procés selectiu:
NO:
V. Despeses de publicitat: En cas que es derivi aquest tipus de despesa anirà a
càrrec de l’empresa o les empreses adjudicatàries.
W. Persona responsable del contracte: El responsable de l’àrea TIC de l’AGAUR
X. Consultes:
Consultes administratives: Àrea d’Assessoria Jurídica de l’AGAUR / Tel.:
93.310.63.94
Consultes tècniques: Àrea TIC de l’AGAUR / Tel.: 93 319 48 44

