INFORME JUSTIFICATIU PER A L’INICI D’UN EXPEDIENT PER A LA
CONTRACTACIÓ DE L’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA, DE
DISPOSITIUS MULTIFUNCIONALS PER ESCANEJAR, COPIAR, FAX I IMPRIMIR
PER A LES DIVERSES UBICACIONS DE LES EMPRESES DE LA CCMA EN
MODALITAT DE PAGAMENT PER ÚS.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquesta concurrència és la contractació per part de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals, SA (en endavant CCMA, SA) de l’arrendament sense opció
de compra, de dispositius multifuncionals, els quals es distribuiran entre diverses
ubicacions. El subministrament dels dispositius inclourà la instal·lació i prova dels
equipaments i dels serveis associats.
La codificació de la Classificació estadística de Productes per Activitats (CPA) és la
28232 i la corresponent nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) de la
Comissió Europea és la 3020000-1 Equips i material informàtic, 30216110-0 Escàners
per ús informàtic, 30236000-2 equip informàtic divers, 79520000-5 serveis de
reprografia.
Divisió del contracte en Lots:
No es planteja una divisió per lots. L’arrendament i manteniment dels equips ha d’anar
junt amb la instal·lació i subministraments associats.
El centre de reprografia és part del suport al servei d’impressió.
Classificació professional
Per aquest contracte no es requereix classificació professional.
2. NECESSITATS A COBRIR I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE PER A SATISFERLES
2.1 Antecedents
Actualment la CCMA,SA disposa en règim de pagament per ús, de dispositius multi
funció amb les funcions de còpia, impressió, escaneig i fax. També disposa d’
impressores personals per departaments específics.
Tots els equips són gestionats amb el programari Uniflow, propietat de la CCMA,SA,
SA, que esta integrat amb el sistema de gestió d’identitats, el ERP, i al servei de CRD,
mitjançant el mòdul de Job ticketing.
La CCMA,SA té un servei de CRD a TV3 a Sant Joan Despí, el qual assumeix treballs
dels usuaris de la CCMA,SA, així com feines que en alguns casos s’han realitzat de
manera externa.
Es pretén homogeneïtzar encara
característiques i la seva gestió.

més

els

dispositius

actuals,

les

seves

L'adjudicatari del projecte haurà de mantenir, propietat de la CCMA,SA, incloent peces
i amb l'excepció de consumibles, tots els equips, l’equipament multifuncional de gran
format Oce ColorWave 300 (nombre en sèrie 0330401158), escàner (número de sèrie
0350005210) i el traçador Canon IPF605 (número de sèrie AALX6364) i Canon ipf
PRO-400S (número de sèrie BAGJ00396)
En cas de no voler donar continuïtat als equipaments citats, l’adjudicatari haurà de
reemplaçar-los per equips nous de les mateixes característiques o superiors.
2.2. Necessitats
Un cop esgotat el contracte que, fins al moment ha estat donant cobertura i que va ser
adjudicat a l’empresa CANON ESPAÑA, SA mitjançant la licitació pública amb número
d’expedient 1611OB06, i donada la necessitat per part de la CCMA,SA de continuar
amb el servei s’inicia el present expedient de contractació per a la seva renovació.
2.3. Finalitat de la cessió de dades
La CCMA, SA cedirà a l’adjudicatari les dades referides als usuaris amb la finalitat que
es pugui dur a terme el servei amb la operativitat necessària.

3. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte per tota la durada prevista, pròrrogues incloses, és d’ UN
MILIÓ SIS-CENTS SET MIL CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS (1.607.596€), IVA
no inclòs desglossat de la següent manera:
•

•
•
•

El valor estimat del servei d’arrendament és d’UN MILIO QUATRE-CENTS
VINT-I-TRES MIL CENT-CINQUANTA VUIT EUROS (1.423.158 €), IVA no
inclòs.
El valor estimat per a possible excés de còpies es de SETANTA-CINC MIL
EUROS (75.000€), IVA no inclòs
El valor estimat per adaptacions tecnològiques o organitzatives és de
NORANTA MIL EUROS (90.000€).
El valor estimat per els treballs addicionals en d’altres tipus de paper és de
DINOU MIL QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS (19.438 €)

4. DURADA DEL CONTRACTE
El contracte tindrà una durada inicial de dos anys i es prorrogarà automàticament per
anualitats, fins a sumar un màxim de cinc anys, llevat que alguna de les parts manifesti
a l’altra part, amb una antelació mínima de 90 dies a la data de finalització del període
inicial o del prorrogat, la seva voluntat de no prorrogar el contracte.
5. CRITERIS DE SOLVÈNCIA
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:

La solvència econòmica i financera s'acreditarà mitjançant els documents següents:
1. Volum anual de negoci de l’empresa referit al millor exercici d’entre els 3 últims
exercicis disponibles en funció de la data d’inici d’activitats de l’empresa, igual o
superior a 700.000€
El volum de anual de negoci s’acreditarà
documentació següent:

mitjançant la presentació de la

a) Societats que tinguin obligació de presentar comptes anuals:
- Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil,
corresponent a cada un dels 3 últims exercicis amb inclusió del
comprovant del dipòsit dels comptes al registre.
Els comptes hauran d’estar revisats per un auditor de comptes sempre i quan no
estiguin exceptuats d’aquesta obligació, circumstància que hauran d’acreditar
convenientment.
b) Empresaris i altres entitats amb personalitat jurídica que no tinguin obligació de
presentar comptes anuals:
-

Impost de Societats corresponent a cada un dels 3 últims exercicis.

En qualsevol cas quan la societat presenti en els darrers comptes una situació de
desequilibri patrimonial, haurà de presentar un balanç tancat a la data de
presentació de la declaració responsable auditat que certifiqui que en aquesta data
s’ha restituït l’equilibri patrimonial.
SOLVÈNCIA TÈCNICA:
La solvència tècnica s’acreditarà mitjançant la documentació següent:
1. Relació dels principals subministraments de característiques semblants a
l’objecte del contracte, realitzats pel licitador en els últims tres anys.
2. Certificats expedits per les empreses receptores del subministrament públiques
o privades, que acreditin la conformitat del subministrament.
3

Estructura organitzativa empresarial del licitador:
-

Organigrama de l’empresa.
Relació dels mitjans propis de producció.
Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa durant els
darrers 3 anys, acompanyada de la documentació justificativa
corresponent.

4

Certificat emès pel fabricant que reconegui que el licitador està capacitat per
realitzar el contracte i que disposa d’un servei tècnic oficial que pugui oferir un
servei postvenda de l’equipament subministrat incloent els recanvis.

5

Dossier informatiu de les competències de l'equip professional que destinarà a
la prestació del servei licitat detallant com es cobreix:

-

el rol de responsable o coordinador del servei.

-

el rol de tècnic de reprografia.

Caldrà acreditar el compliment dels requeriments descrits en el Plec de
prescripcions tècniques.
6

Certificacions de la planta de producció, conforme està certificada amb la ISO
9001 i ISO 14001, ISO 27001 i la certificació de conformitat amb l’Esquema
Nacional de Seguretat (ENS) per el CCN-CERT per a sistemes d’informació de
categoria baixa i mitja, la certificació ISO9706 de vida d'arxiu o equivalent, i la
certificació mediambiental Ecolabel. En el cas de paper d'oficina de 80 grams
s'ha de presentar el conforme a que el paper és ECF (Elementary Chlorine
Free).

7

Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de
subcontractar.

6. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Atès el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, i d’acord amb l’estipulat en l’article 156 i següents, el contracte s’adjudicarà pel
procediment obert.
7. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
La Mesa, qualificada la documentació general, seleccionarà el licitador que en conjunt
faci la millor proposició en base a la relació qualitat preu, tenint en compte els criteris
de valoració següents:
CRITERIS DE VALORACIÓ
Oferta econòmica
Criteris de valoració quantificable de forma automàtica
Criteris de valoració subjectiva

PUNTUACIÓ
Fins a 37,5 punts
Fins a 22,5 punts
Fins a 40 punts

8. RESPONSABLE I COORDINACIÓ DEL CONTRACTE
El responsable del contracte és Joan Rios la coordinadora del contracte és Marta
Escude.

Joan Rios Parra
Cap de la Unitat Atenció Client - UAC
Sant Joan Despí, 26 de gener de 2021

