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Pl. Major de Nou Barris, 1
08042 Barcelona

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES I MANTENIMENT PER A LES
FOTOCOPIADORES DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS (SEU I DEPENDÈNCIES), AMB
OBJECTIUS D’EFICIÈNCIA SOCIAL

Es veu necessari i idoni la contractació externa d’un servei de subministrament de tóner
i manteniment de les fotocopiadores que tenim al Districte de Nou Barris, donat que la
totalitat de les màquines són de compra i cal fer el manteniment amb subministrament
de tòners inclòs, tenint en compte la manca de mitjans tècnics i personals adequats a tal
fi.
OBJECTE:
Subministrament de consumibles i manteniment per a les fotocopiadores del districte de
Nou Barris (Seu i dependències), amb objectius d'eficiència social.
Aquest contracte no admet fraccionament en lots, ja que l’objecte del contracte no és
divisible en diferents unitats funcionals.
PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ:

D’acord amb l’article 16 de la LCSP, el contracte té naturalesa de subministrament.
El procediment de contractació és el procediment obert.
Com a modalitat es proposa adjudicar-lo per procediment simplificat previst a l’article
159 de la LCSP donat que el valor estimat del contracte no supera els 100.000,00€
DURADA DEL CONTRACTE: La durada d’aquest contracte és de 2 mesos (de l'1 de
novembre, o des que es formalitzi el contracte si la data és posterior, fins al 31 de desembre de
2019), prorrogables fins a un màxim de 22 mesos.

El valor estimat del contracte (VEC) es justifica:
Previsió anual de despesa de les impressores d'antiguitat inferior a 8 anys:
Pressupost total: 320.700 còpies previstes b/n x 0,005 €/còpia b/n =
1.603,50 €
304.750 còpies previstes color x 0,0308 €/còpia color = 9.386,30 €
Previsió anual de despesa de les impressores d'antiguitat superior a 8 anys:
Pressupost total: 286.000 còpies previstes b/n x 0,0132 €/còpia b/n =
3.775,20 €
121.250 còpies previstes color x 0,066 €/còpia color =
8.002,50 €
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Total anual (IVA no inclòs):

22.767,50 € (IVA no inclòs)

Any 2019 (novembre-desembre): 3.794,58 € (IVA no inclòs)
Pròrroga any 2020:
22.767,50 € (IVA no inclòs)
Pròrroga any 2021:
18.972,92 € (IVA no inclòs)
VEC (incloses pròrrogues):

45.535,00 € (IVA no inclòs)
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PRESSUPOST DE LICITACIÓ:
Import net

Import IVA

Import Total

3.794,58 €

796,86 €

4.591,44 €

CONSTITUCIÓ DE GARANTIA: D’acord amb la previsió de l’article 107.1 LCSP,
es requereix la constitució d’una garantia definitiva del 5 per 100 de l’import de
l’adjudicació, IVA exclòs.
PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL: Pòlissa de responsabilitat civil d’import
mínim de 50.000 €.
REQUISITS DE SOLVÈNCIA DELS LICITADORS:
Les empreses licitadores han de comptar amb la solvència econòmica i financera, i
tècnica i professional mínima següents.
Solvència econòmica i financera: D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el
volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de
presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresa, ha de tenir un valor estimat superior a l’indicat a continuació:
70.000 €
En el cas de què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a
un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment
s’entendrà proporcional al període.
Solvència tècnica:
- D’acord amb l’article 90.2 LCSP, l’import anual dels serveis de la mateixa o similar
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, sense incloure els impostos,
l’import anual acumulat dels tres últims anys dels quals l’any de més execució, ha de
ser com a mínim el que es detalla a continuació: 20.000 €
- D’acord amb la previsió de l’article 90.4 LCSP, les empreses de nova creació,
entenent com a tals les que tinguin una antiguitat computada des de la data d’inscripció
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en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució,
inferior a cinc anys, declararan la seva solvència tècnica, amb data anterior a la
presentació de les proposicions, segons els criteris següents:
 D’acord amb l’article 90.1.b) LCSP, el personal tècnic, integrat o no en
l’empresa, participant en el contracte, han tenir una experiència professional
demostrable mínima de 3anys.
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SUBCONTRACTACIÓ:

L’empresa adjudicatària pot subcontractar la realització parcial de la prestació amb el
compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP.
L’incompliment d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències
establertes a l’apartat 3 de l’article 215 LCSP.
En aquest contracte s’incorporen mesures de contractació pública sostenible, d’acord
amb el Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017, sobre contractació pública sostenible.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ:

En el plec de prescripcions tècniques consten un 100% dels criteris valorables
mitjançant xifres obtingudes per l’aplicació de les fórmules assenyalades en el plec
tècnic.
La ponderació d’aquests criteris és:


3,5 punts per la millor oferta econòmica.
0,75 punts millor oferta còpies blanc i negre màquines amb més de 8 anys
d'antiguitat.
1 punt millor oferta còpies color màquines amb més de 8 anys d'antiguitat
0,75 punts millor oferta còpies blanc i negre màquines de menys de 8 anys
d'antiguitat
1 punt millor oferta còpies color màquines de menys de 8 anys d'antiguitat.
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que
sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el preu
unitari net de licitació i per a la resta d’empreses licitadores la distribució de la
puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la
Gerència Municipal i aprovada per Instrucció de la Gerència Municipal i
aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta
Municipal del dia 29 de juny. Es determinarà amb la següent fórmula:
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Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes, en principi, amb
valors anormals o desproporcionats:
Un diferencial de 5 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el
cas d’un únic licitador, de 15 punts percentuals respecte el pressupost net de
licitació.
D'acord amb el Decret d'Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d'abril, de contractació pública
sostenible de l'Ajuntament de Barcelona, que aprova les guies de compra pública social
i ambiental que han de ser la pauta orientadora de la contractació pública sostenible de
l’Ajuntament de Barcelona, s'incorporen els següents criteris d'adjudicació ambientals
específics - continguts en la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de
sostenibilitat en els equips informàtics - per tal de limitar les possibles emissions de
substàncies nocives, i disminuir els residus:


Fins a 3,2 punts si els consumibles oferts compleixen amb els requisits de
limitació de presència de substàncies perilloses definits en les ecoetiquetes tipus
I (Àngel Blau, Cigne Nòrdic, Austrian Ecolabel) o equivalents (0,2 punts per
cada model per al qual se subministri un consumible que compleixi aquest
requeriment).



Fins a 1,6 punts si els consumibles oferts són remanufacturats i compleixen el
requisit de qualitat d'impressió definits a l’estàndard DIN 33870 (DIN 33870-1
per a blanc i negre o 33870-2 per a color) o equivalent (0,1 punts per cada model
per al qual se subministri un consumible que compleixi aquest requeriment).

S'incorpora el següent criteri d'adjudicació per tal de millorar l'eficiència del servei de
manteniment de les impressores:


Fins a 1,7 punts pel millor temps de resposta:
0,7 punt entre les 12h i 24 h
1,7 punts entre les 6h i les 12h

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores
s’aplicarà el següent criteri de desempat:
1er. Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la
plantilla de cadascuna de les empreses. Si continua l’empat,
2on. Proposicions presentades per aquelles empreses que al venciment del termini de
presentació d’ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa
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MESURES AMBIENTALS
D'acord amb la instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els
equips informàtics de l'Ajuntament de Barcelona, s'apliquen criteris d'adjudicació que
s'ajusten al punt 5.1.V sobre consumibles per a equips informàtics multifunció.
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MESURES SOCIALS
Compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i en la distribució
comercial.
Es verificarà d'acord amb les prescripcions indicades en el plec tècnic.
Atesa la naturalesa del contracte i els seus objectius, es considera idoni aplicar el codi
CPV Vocabulari “Comú dels Contractes Públics” núm.: 30125120-8

El Cap del Departament de Recursos Interns
Francesc J. Pera Soriano
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