INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ

INFORME EN EL QUAL ES JUSTIFIQUEN ELS ASPECTES ESTABLERTS ALS ARTICLES 28, 100,
101 I 116.4 DE LA LLEI 9/2017 DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC EN RELACIÓ AMB
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE MATERIAL DE PAPERERIA,
CONSUMIBLES INFORMÀTICS I SEGELLS.
Expedient nº: 13734947
De conformitat amb el previst als articles 28, 100, 101 i 116.4, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), a l’expedient de contractació s’han de justificar els
aspectes que es detallen en els referits preceptes de la norma abans esmentada.
A tal efecte, el present informe té per finalitat donar compliment a allò que estableix als esmentats
articles i s’emet per tal de justificar els aspectes que s’estableixen a continuació en relació amb l’Acord
marc de subministrament abans esmentat.
Objecte del Contracte
L'objecte d'aquest Acord Marc és la selecció i homologació de fins a un màxim de (5) proveïdors de
productes de papereria, consumibles informàtics i segells, així com l'establiment dels requisits i
condicions a què han de sotmetre's els contractes basats del mateix per al subministrament dels
productes que consten en els annexos: Annex 1 – Codi Lot 1 i Annex 1 – Codi Lot 2 ., Annex 1 – Codi Lot
3 Annex 1 – Codi Lot 4.i dins del codi CPV de la licitació per als altres subministraments inclosos als
Lots 1, 2, 3 4 .
Tenint en compte les característiques del subministrament de material de papereria, consumibles
informàtics i segells es considerarà convenient fer ús de la figura de l’Acord Marc per a ordenar i
racionalitzar la contractació del subministrament i aconseguir els objectius següents:
a) Simplificar i agilitzar els subministraments de material de papereria, consumibles informàtics i segells
b) Estalviar temps i recursos a l’òrgan de contractació.
c) Disminuir els costos de preparació d’ofertes i de participació en procediments de contractació llargs i
complexos.
d) La flexibilitat per poder contractar, especialment en relació amb el pressupost.
Necessitats a satisfer.
Les necessitats a satisfer mitjançant el present contracte consisteixen en:
-

Garantir les necessitats de subministrament de material de papereria, consumibles informàtics i
segells

-

Per assegurar el subministrament indicat, TMB ha de fixar les bases per homologar a 5
empreses expertes.

Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte
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Mitjançant l’Acord Marc, i els contractes basats en aquest, se satisfaran, de forma directa, clara i
proporcional, les necessitats que s’especifiquen en el punt anterior de la present memòria.
Valor estimat del contracte:
S’entén per valor estimat del contracte el valor de l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit,
pagador segons les estimacions realitzades.
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101.13 de la
LCSP, segons el qual: Per als acords marc es tindrà en compte el valor màxim estimat, exclòs l’impost
sobre el valor afegit, del conjunt de contractes previstos durant la durada total de l’acord marc.
Per a realitzar el càlcul s’ha realitzat un estudi de consum i compra dels darrers dos anys per als
materials inclosos al 4 lots, que corresponen als materials especificats dels annexos: Annex 1 – Codi Lot
1 , Annex 1 – Codi Lot 2 Annex 1 – Codi Lot 3 Annex 1 – Codi Lot 4 i dins del codi CPV de la licitació per
als altres subministraments inclòs en el Lots 1,2,3 i 4.
En aquest annex és posen els preus unitaris de referència que han facilitat el càlcul del VEC.

- Valor estimat del contracte:)
Desglossament del VEC:
Lot 1:

Material codificat:
VEC 4 Anys
392.981,63 €

VEC 2 any
237.753,89 €

Altres subministraments:

Lot 2:

VEC 4 Anys
120.000,00 €

VEC 2 any
60.000,00 €

VEC 4 Anys
143.609,46 €

VEC 2 any
86.883,72 €

VEC 4 Anys
200.000,00 €

VEC 2 any
100.000,00 €

Material codificat:

Altres subministraments:

Lot 3:

Material codificat:
VEC 4 Anys

VEC 2 any
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309.031,64 €

181.528,23 €

VEC 4 Anys

VEC 2 any

120.000,00 €

60.000,00 €

VEC 4 Anys
11.733,63 €

VEC 2 any
7.098,84 €

VEC 4 Anys
4.000,00 €

VEC 2 any
2.000,00 €

Altres subministraments:

Lot 4:

Material codificat:

Altres subministraments:

Preus unitaris de referència i PBL global
És faciliten els preus unitaris de referència a l’annex: Annex 1 Codi Lot 1 i Annex 1 Codi Lot 2 Annex 1
Codi Lot 3 Annex 1 Codi Lot 4 per al material codificat per tal de configurar l’oferta donat que tal com
s’estableix als criteris d’adjudicació, no s’admetran ofertes que superin el PBL global estimat per al
material codificat de cadascun dels lots.
Valor PBL global material codificat (IVA exclòs):

Lot 1 codificat
Lot 2 codificat
Lot 3 codificat
Lot 4 codificat

PBL (IVA INCLOS) 2 anys
237.753,89 €
86.883,72 €

186.964,14 €
7.098,84 €

Durada del contracte
El termini previst és de 4 anys.
En cap cas es procedirà a la renovació tàcita de la vigència del contracte.
Quan al venciment del contracte no s’hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de
la prestació, es podrà prorrogar fins a un màxim de 9 mesos, sempre que es compleixin les condicions
establertes en l’article 29.4 de la LCSP. La durada del contracte es preveu sense perjudici del termini de
garantia, així com de les obligacions de confidencialitat i protecció de dades personals que es disposin
conforme a les corresponents clàusules dels plecs.
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Justificació del procediment utilitzat per l’adjudicació del contracte
El present contracte s’adjudicarà mitjançant procediment obert, de conformitat amb el que s’estableix a la
LCSP, essent necessària la preparació dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regeixin la corresponent licitació i que regulin l’Acord Marc.
Lots
S’estableixen 4 lots per grups de materials de tal manera que afavoreixen la presentació d’ofertes i la
concurrència de petites o mitjanes empreses.
L’agrupació dels diferents lots respon a les dades aconseguides dels històrics de consum i de compra
dels darrers 4 anys.
D’aquest estudi es determina per tant la necessitat de licitar el següents lots:
Lot 1: Cartutxos de tòner i cintes d’impressora
Lot 2: equips relacionats amb informàtica
Lot 3: material de papereria
Lot 4: segells
El desglossament del material codificat d’ambdós lots es troba als annexos: Annex 1 – Codi Lot 1 i Annex
1 – Codi Lot 2. Annex 1 – Codi Lot 3 Annex 1 – Codi Lot 4.
Criteris de solvència:
Atenent que l’objecte del contracte és l’homologació de proveïdors per a la realització del
subministrament de material de
Lot 1: Cartutxos de tòner i cintes d’impressora
Lot 2: equips relacionats amb informàtica
Lot 3: material de papereria
Lot 4: segells
Desglossat en :
Lot 1
codificat
tòners
Lot 2
codificat
informàtica
Lot 3
codificat
papereria
Lot 4
codificat
segells
total

VEC (4 ANYS)

392.981,63 €

PBL (IVA INCLOS) 2 anys

237.753,89 €

120.000,00 €
143.609,46 €

72.600,00 €
86.883,72 €

200.000,00 €
309.031,64 €

121.000,00 €
186.964,14 €

120.000,00 €
11.733,63 €

72.600,00 €
7.098,85 €

4.000,00 €
1.301.356,36 €

2.420,00 €
787.320,60 €

Es proposen els següents criteris de solvència:
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Solvència tècnica o professional:
Acreditació de la solvència tècnica o professional mitjançant requisits específics per tots els LOTS:
a) Criteri: experiència en la realització de subministraments d'igual o similar naturalesa als que
constitueixen l'objecte del contracte.
Requisit mínim: volum de facturació d’almenys el 70% del VEC de cada lot a què es presenti
executats amb un client durant els últims 3 anys acumulats.
Documentació a aportar en sobre 1: certificat de bona execució .
A efectes de determinar que un subministrament és de la mateixa o similar naturalesa que el que
constitueix l’objecte del contracte, es tindran en compte els tres primers dígits dels codis
respectius del CPV.
b) Disposar d’un sistema de gestió de qualitat, emesos per un organisme independent, conforme a
les normes europees de certificació establert en qualsevol estat membre de la Unió Europea.,
segons norma ISO 9001. Documentació a aportar en sobre 1: certificació.
c) Disposar d’un sistema de gestió de qualitat mediambiental, emesos per un organisme
independent, conforme a les normes europees de certificació establert en qualsevol estat
membre de la Unió Europea segons la norma UNE-EN-ISO 14001. Documentació a aportar en
sobre 1: certificació
d) Presentar les mostres i documentació obligatòries identificades com a equivalents en els arxius
Annex 1 segons procediment Annex 10 MOSTRES RECANVIS si es presenten equivalents.
Cal diferenciar clarament les mostres a presentar a sobre 2 de les de sobre 1.

Solvència econòmica i financera:
Requisit:
El volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels 3 últims disponibles ha de ser igual o superior
a una vegada i mitja el VEC.
Si es presenten a diversos lots, la comprovació es farà de manera individual per a cadascun d’ells.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, es
proposen els següents criteris d’adjudicació:
Criteris avaluables mitjançant judici de valor

Per als Lots. (2,3 i 4) Fins a 20 punts
Respecte de la proposta de pla treball, es valorarà el detall de la descripció i la seva adequació per a
satisfer les necessitats i l’operativa del subministrament descrites al PPT. Així mateix es valorarà la
flexibilitat del horaris d’atenció comercial i de l’hora màxima de recepció de comandes, sistemes de
devolucions i reclamacions. Dels modes de relació amb el client es valorarà la facilitat de contacte i
l’actualització de la informació.
Es valorarà que els informes siguin detallats i la claredat de la informació que contenen. Fins a 10 punts
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Respecte de les mostres es valorarà la qualitat i funcionalitat apreciables dels articles seleccionats.
(indicats a l’Annex PPT articles marcats sobre 2)
Fins a 10 punts.
Lot 1 Fins a 20 punts

Respecte de la proposta de pla treball, es valorarà el detall de la descripció i la seva adequació per a
satisfer les necessitats i l’operativa del subministrament descrites al PPT. Així mateix es valorarà la
flexibilitat del horaris d’atenció comercial i de l’hora màxima de recepció de comandes, sistemes de
devolucions i reclamacions. Dels modes de relació amb el client es valorarà la facilitat de contacte i
l’actualització de la informació.
Es valorarà que els informes siguin detallats i la claredat de la informació que contenen. Fins a 10 punts

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques (80 punts):
LOT 1
Proposta econòmica (58 punts):
En tractar-se d’un subministrament amb totes les condicions preestablertes i amb una varietat extensa de
materials clarament indicats, es considera necessari valorar la proposta econòmica en un 58% sobre el
total, ja que l’oferta econòmica serà determinant a l’hora de contractar amb una empresa o altra
homologada.
Preus unitaris material estàndard de la llista de l’Annex PPT 1
Totes les posicions valorades de manera conjunta segons el llistat de l'annex PPT 1.
No s'admetran ofertes que no contestin almenys el 95% de les línies, les posicions no ofertes es
valoraran al preu referencia, a fi d’homogeneïtzar les ofertes.
La valoració econòmica es realitzarà d’acord amb la següent fórmula:
S’assignarà la totalitat de punts a l’oferta econòmica més baixa, i de forma proporcional a cadascuna de
les altres ofertes rebudes.
s’assignarà una puntuació inferior en funció de l’excés de preu que suposin respecte de la més baixa,
segons la fórmula:

P = puntuació que obtindria el licitador
Tp = totalitat de punts a assignar
Pb = preu oferta més baix de totes les propostes presentades
Pi = preu oferta de cada licitador

Altres paràmetres avaluables mitjançant fórmules (22 punts):
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i.

Percentatge de descompte sobre els preus de tarifa 12 punts
Percentatge de descompte sobre els preus de tarifa de les marques dels materials no estàndard
(altres subministraments)
Veure llistat Annex 3 de les marques (4 punts per cada una d’elles).
S’assignarà la totalitat de punts per marca al descompte més alt i de forma proporcional a cadascun
dels altres descomptes rebuts. S’assignarà una puntuació inferior en funció del menor descompte
que suposi respecte de la més alt, segons la fórmula:
P = Tp*(Di/Db)
P = puntuació que obtindria el licitador
Tp = totalitat de punts a assignar
Db = Descompte ofert més alt de totes les propostes presentades
Di = Descompte ofert de cada licitador
ii.
Es valorarà amb 5 punts la freqüència en l’entrega.
Una entrega setmanal 1 punt
Dos entregues setmanals 2 punts
3 entregues setmanals 3 punts
4 entregues setmanals 4 punts
5 punts si l’entrega és diària.
iii.

Compromís d’entregues urgents en menys de 24h per urgències (5 punts):
Sí ...........
No..........

5 punts
0 punts

LOT 2
Proposta econòmica (60 punts):
En tractar-se d’un subministrament amb totes les condicions preestablertes i amb una varietat extensa de
materials clarament indicats, es considera necessari valorar la proposta econòmica en un 60% sobre el
total, ja que l’oferta econòmica serà determinant a l’hora de contractar amb una empresa o altra
homologada.
Preus unitaris material estàndard de la llista de l’Annex PPT 1
Totes les posicions valorades de manera conjunta segons el llistat de l'annex PPT 1.
No s'admetran ofertes que no contestin almenys el 95% de les línies, les posicions no ofertes es
valoraran al preu referencia, a fi d’homogeneïtzar les ofertes.
La valoració econòmica es realitzarà d’acord amb la següent fórmula:
S’assignarà la totalitat de punts a l’oferta econòmica més baixa, i de forma proporcional a cadascuna de
les altres ofertes rebudes.
s’assignarà una puntuació inferior en funció de l’excés de preu que suposin respecte de la més baixa,
segons la fórmula:

P = puntuació que obtindria el licitador
Tp = totalitat de punts a assignar
Pb = preu oferta més baix de totes les propostes presentades
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Pi = preu oferta de cada licitador

Altres paràmetres avaluables mitjançant fórmules (20 punts):
i.

Percentatge de descompte sobre els preus de tarifa 10 punts
Percentatge de descompte sobre els preus de tarifa de les marques dels materials no estàndard
(altres subministraments)
Veure llistat Annex 3 de les marques (5 punts per cada una d’elles).
S’assignarà la totalitat de punts per marca al descompte més alt i de forma proporcional a cadascun
dels altres descomptes rebuts. S’assignarà una puntuació inferior en funció del menor descompte
que suposi respecte de la més alt, segons la fórmula:
P = Tp*(Di/Db)
P = puntuació que obtindria el licitador
Tp = totalitat de punts a assignar
Db = Descompte ofert més alt de totes les propostes presentades
Di = Descompte ofert de cada licitador
ii.
Es valorarà amb 5 punts la freqüència en l’entrega.
Una entrega setmanal 1 punt
Dos entregues setmanals 2 punts
3 entregues setmanals 3 punts
4 entregues setmanals 4 punts
5 punts si l’entrega és diària.
iii.

Compromís d’entregues urgents en menys de 24h per urgències (5 punts):
Sí ...........
No..........

5 punts
0 punts

LOT 3
Proposta econòmica (54 punts):
En tractar-se d’un subministrament amb totes les condicions preestablertes i amb una varietat extensa de
materials clarament indicats, es considera necessari valorar la proposta econòmica en un 54% sobre el
total, ja que l’oferta econòmica serà determinant a l’hora de contractar amb una empresa o altra
homologada però també és important l’extensió de descomptes sobre marques ofert.
Preus unitaris material estàndard de la llista de l’Annex PPT 1
Totes les posicions valorades de manera conjunta segons el llistat de l'annex PPT 1.
No s'admetran ofertes que no contestin almenys el 95% de les línies, les posicions no ofertes es
valoraran al preu referencia, a fi d’homogeneïtzar les ofertes.
La valoració econòmica es realitzarà d’acord amb la següent fórmula:
S’assignarà la totalitat de punts a l’oferta econòmica més baixa, i de forma proporcional a cadascuna de
les altres ofertes rebudes.
s’assignarà una puntuació inferior en funció de l’excés de preu que suposin respecte de la més baixa,
segons la fórmula:
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P = puntuació que obtindria el licitador
Tp = totalitat de punts a assignar
Pb = preu oferta més baix de totes les propostes presentades
Pi = preu oferta de cada licitador

Altres paràmetres avaluables mitjançant fórmules (26 punts):
i.

Percentatge de descompte sobre els preus de tarifa 16 punts
Percentatge de descompte sobre els preus de tarifa de les marques dels materials no estàndard
(altres subministraments)
Veure llistat Annex 3 de les marques (1 punt per cada una d’elles).
S’assignarà la totalitat de punts per marca al descompte més alt i de forma proporcional a cadascun
dels altres descomptes rebuts. S’assignarà una puntuació inferior en funció del menor descompte
que suposi respecte de la més alt, segons la fórmula:
P = Tp*(Di/Db)
P = puntuació que obtindria el licitador
Tp = totalitat de punts a assignar
Db = Descompte ofert més alt de totes les propostes presentades
Di = Descompte ofert de cada licitador
ii.
Es valorarà amb 5 punts la freqüència en l’entrega.
Una entrega setmanal 1 punt
Dos entregues setmanals 2 punts
3 entregues setmanals 3 punts
4 entregues setmanals 4 punts
5 punts si l’entrega és diària.
iii.

Compromís d’entregues urgents en menys de 24h per urgències (5 punts):
Sí ...........
No..........

5 punts
0 punts

LOT 4
Proposta econòmica (60 punts):
En tractar-se d’un subministrament amb totes les condicions preestablertes i amb una varietat extensa de
materials clarament indicats, es considera necessari valorar la proposta econòmica en un 60% sobre el
total, ja que l’oferta econòmica serà determinant a l’hora de contractar amb una empresa o altra
homologada.
Preus unitaris material estàndard de la llista de l’Annex PPT 1
Totes les posicions valorades de manera conjunta segons el llistat de l'annex PPT 1.
No s'admetran ofertes que no contestin almenys el 95% de les línies, les posicions no ofertes es
valoraran al preu referencia, a fi d’homogeneïtzar les ofertes.
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La valoració econòmica es realitzarà d’acord amb la següent fórmula:
S’assignarà la totalitat de punts a l’oferta econòmica més baixa, i de forma proporcional a cadascuna de
les altres ofertes rebudes.
s’assignarà una puntuació inferior en funció de l’excés de preu que suposin respecte de la més baixa,
segons la fórmula:

P = puntuació que obtindria el licitador
Tp = totalitat de punts a assignar
Pb = preu oferta més baix de totes les propostes presentades
Pi = preu oferta de cada licitador

Altres paràmetres avaluables mitjançant fórmules (20 punts):
i.

Percentatge de descompte sobre els preus de tarifa 10 punts
Percentatge de descompte sobre els preus de tarifa de les marques dels materials no estàndard
(altres subministraments)
Veure llistat Annex 3 de les marques (10 punts ).
S’assignarà la totalitat de punts per marca al descompte més alt i de forma proporcional a cadascun
dels altres descomptes rebuts. S’assignarà una puntuació inferior en funció del menor descompte
que suposi respecte de la més alt, segons la fórmula:
P = Tp*(Di/Db)
P = puntuació que obtindria el licitador
Tp = totalitat de punts a assignar
Db = Descompte ofert més alt de totes les propostes presentades
Di = Descompte ofert de cada licitador
ii.
Es valorarà amb 5 punts la freqüència en l’entrega.
Una entrega setmanal 1 punt
Dos entregues setmanals 2 punts
3 entregues setmanals 3 punts
4 entregues setmanals 4 punts
5 punts si l’entrega és diària.

iii.

Compromís d’entregues urgents en menys de 24h per urgències (5 punts):
Sí ...........
No..........

5 punts
0 punts

Criteris d’adjudicació i regulació dels contractes basats ( per a tots els lots)
Material codificat
Els Contractes Basats consistents en comandes de materials codificats, és a dir, aquells inclosos en els
llistats de materials, seran adjudicats a l’empresa que hagi presentat la oferta millor valorada per aquell
lot d’entre les que haguessin presentat oferta del producte/-s del/-ls que es demani el subministrament,
sense necessitat de convocar a les parts a una nova licitació. En cas d’impossibilitat de subministrar la
comanda, aquesta serà adjudicada al següent licitador amb millor puntuació. Així es repetirà
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successivament fins a l’últim licitador seleccionat, en cas que els anteriors no hagin pogut subministrar la
comanda.
L’import d’adjudicació d’aquests Contractes Basats serà el preu resultant d’aplicar l’import d’adjudicació
establert en l’Acord Marc per a cadascun dels productes codificats a subministrar en el Contracte Basat.
Altres subministraments:
Per als materials no codificats, es procedirà de la manera següent:
i.

Pels Contractes Basats amb pressupost de licitació inferior a 6.000 € (sense IVA), es
demanarà oferta a l’empresa seleccionada que hagués presentat la millor oferta per al lot en
referència al material codificat, d’entre les que haguessin presentat oferta del producte/-s
del/-ls que es demani el subministrament
Aquest licitador seleccionat de l’Acord Marc haurà de presentar la seva oferta en els
següents cinc (5) dies hàbils a partir del següent en el que s’hagués enviat la sol·licitud
d’oferta. En cas de no presentació d’oferta o d’impossibilitat de subministrar la comanda
sol·licitada, es demanarà oferta a la següent empresa seleccionada amb millor puntuació en
el lot corresponent de l’Acord Marc sota els mateixos condicionants. Així es repetirà
successivament fins a l’últim licitador seleccionat, en cas que els anteriors no hagin
presentat oferta o no hagin pogut subministrar la comanda. Quedaran excloses les ofertes
que presentin imports superiors al pressupost de licitació del Contracte Basat.
L’adjudicació es realitzarà per escrit, mitjançant l’enviament d’una comanda de SAP i en el
text justificatiu s’indicarà l’Acord Marc de referència del Contracte Basat.

ii.

Pels Contractes Basats amb pressupost de licitació superior a 6.000 € i inferiors a 15.000 €
(sense IVA) es demanarà oferta a totes les empreses seleccionades del lot corresponent,
d’entre les que haguessin presentat oferta del producte/-s del/-ls que es demani el
subministrament.
El servei d’Aprovisionaments sol·licitarà pressupost les empreses seleccionades per mitjà
del programa informàtic (actualment SAP). Les ofertes seran admeses fins al 5è dia hàbil a
partir del següent de l’enviament de la sol·licitud d’oferta. L’adjudicatari del Contracte Basat
serà aquell licitador que hagi presentat l’oferta amb el preu més baix. Quedaran excloses les
ofertes que presentin imports superiors al pressupost base de licitació del Contracte Basat.
L’adjudicació es realitzarà per escrit, mitjançant l’enviament d’una comanda de SAP i en el
text justificatiu s’indicarà l’Acord Marc de referència del Contracte Basat.

iii.

No es podran contractar Contractes Basats amb pressupost de licitació superior a 15.000 €
(sense IVA)

Barcelona a 25.03.2021

Andrés Blanco Díaz
Director del Servei d’Aprovisionaments,
Logística i Contractació

