Joan Manuel Abelló, secretari del Consell Comarcal del Baix Camp,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Camp, degudament reunida en
la sessió ordinària de 22 de maig de 2018, amb l’assistència de tots els seus
membres a excepció de la senyor Jordi Cervera Martínez va adoptar, per unanimitat
de vots dels membres assistents, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
“3.

Aprovació de l’adjudicació de l’expedient de contractació per al
subministrament, sota la modalitat de rènting, d’una màquina copiadora
per a l’Àrea de Serveis Socials.

Inici de l’expedient de contractació
El 6 de març de 2018 la Junta de Govern va aprovar l’inici de l’expedient de
contractació per al subministrament, sota la modalitat de rènting operatiu, d’una nova
màquina copiadora per a l’Àrea de Serveis Socials. (C06/2018).
Objecte i necessitat
Aquesta màquina copiadora ha de facilitar l’operativa de treball del conjunt de personal
del Departament de Serveis Socials del Consell Comarcal, substituint l’antic
equipament.
Tipus de contracte
El contracte s’ajusta a la tipologia dels contractes de subministrament, sota la
modalitat de rènting operatiu.
Vigència
La vigència d’aquest contracte de rènting s’estableix per un termini de 60 mesos.
Preu màxim
El cost de l’arrendament de l’equip es fixa en la quantitat de 5.640,00 € (IVA no inclòs),
que es calcula a tenint en compte un import màxim mensual de 94,00 € (IVA no
inclòs) per 60 mensualitats.
El cost del manteniment s’estima en la quantitat de 10.800,00 € (IVA no inclòs), per
tota la durada del contracte. Aquest import es calcula en base a les següents
estimacions:
-

Volum mensual estimat de còpies en color: 3.000 còpies/mes
Volum mensual estimat de còpies en blanc i negre: 9.000 còpies/mes

En cap cas serà obligatori realitzar aquestes quantitats de còpies.
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Aquests costos es calculen d’acord amb els preus màxims unitaris següents:
-

Preu màxim per còpia en color: 0,0450 €/còpia (IVA no inclòs)
Preu màxim per còpia en blanc i negre: 0,0050 €/còpia (IVA no inclòs)

El pressupost de licitació conjunta, es fixa en la quantitat de 16.440,00 € (IVA no
inclòs) als quals s’aplicarà el tipus d’IVA corresponent (3.452,40 €, 21% IVA), essent
l’import total de licitació de 19.892,40 € (IVA inclòs) pels 5 anys de durada del
contracte.
Dins el preu s’inclou el manteniment correcte de l’equipament. El manteniment de
l’equip comprèn les reparacions i posades a punt necessàries i el subministrament dels
consumibles que siguin necessaris per a complir amb les finalitats que li són pròpies.
L’adjudicatari es comprometrà a donar un temps màxim de resposta a les averies, que
en cap cas podrà superar els 3 dies laborables.
L’adjudicatari es comprometrà també a què l’equip sempre disposi del consumibles
(tòners) necessaris abans que finalitzin la seva vida útil. És per això, que caldrà
monitoritzar els consumibles i preveure abans de que s’esgotin, l’enviament dels
consumibles en qüestió, a la seu del Consell Comarcal del Baix Camp.
Aquests compromisos per escrit s’especificaran en la proposta per part de totes les
empreses licitadores.
Partida pressupostària 2018.01.920.20300 (lloguer maquinària).
Procediment i tramitació
El contracte de rènting s’ajusta al procediment obert, podent presentar una oferta totes
les empreses capacitades que hi estiguin interessades. L’anunci de licitació es
publicarà al perfil de contractant de la seu electrònica. El contracte ajustarà el seu
règim jurídic a la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de contractes del sector públic.
L’expedient es tramitarà ordinàriament, de manera que les empreses licitadores
disposaran d’un termini de 15 dies naturals per presentar la seva oferta a partir de la
data de publicació de l’anunci al perfil de contractant.
Criteris de selecció
La valoració total s’ha establert en 100 punts, que es podran calcular de manera
automàtica, i que es reparteixen segons els següents criteris:
1) Proposta econòmica
Les ofertes presentades podran obtenir una puntuació màxima de 70 punts en aquesta
apartat, repartits de la següent manera:
Descripció
Arrendament de l’equip
Preu per còpia en color
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Puntuació màxima
25
30

Preu per còpia en blanc i negre
Total

15
70

OMEA = Oferta més econòmica per a l’arrendament de l’equip
OVA = Oferta que es valora per a l’arrendament de l’equip
OMEPC(color) = Oferta més econòmica en preu per còpia en color
OVPC(color) = Oferta que es valora més econòmica en preu per còpia en color
OMEPC(b/n) = Oferta més econòmica en preu per còpia en blanc i negre
OVPC(b/n) = Oferta més econòmica en preu per còpia en blanc i negre
2) Proposta tècnica
Es valorarà fins un màxim de 35 punts les millores (increment de les prestacions
mínimes establertes en el punt anterior). En concret es tindran en compte els següents
requisits:
Requisit
Velocitat d’impressió A4 (b/n i color)

Velocitat d’impressió A3 (b/n i color)

Velocitat d’escaneig (b/n)

Memòria RAM

Disc dur

Consum d’energia en impressió

Temps de resposta a les avaries

fins a 36 ppm (*)
fins a 40 ppm
més de 40 ppm
fins a 18 ppm (*)
fins a 20 ppm
més de 20 ppm
fins a 160 ipm (*)
fins a 180 ipm
més de 180 ipm
fins a 4 GB (*)
fins a 6 GB
més de 6 GB
fins a 250 GB (*)
fins a 320 GB
més de 320 GB
entre 800 i 900 W
entre 700 i 799 W
menys de 700 W
3 dies laborables (*)
2 dies laborables
1 dia laborable
al mateix dia

Puntuació
0
1,25
2,5
0
1,25
2,5
0
2,5
5
0
2,5
5
0
2,5
5
0
2,5
5
0
2
3,5
5

(*) Aquests requisits corresponen als requisits mínims que s’especifiquen al plec de
clàusules tècniques, és per això, que com que no es tracta d’una millora, la puntuació
en aquest apartat es considera 0.
Publicitat de la convocatòria
L’anunci de licitació va ser publicat al Perfil de contractant del Consell Comarcal del dia
27 d’abril de 2018.
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Empreses licitadores
Dins el termini atorgat per a participar en aquest procediment, que va concloure el 14
de maig de 2018, va presentar una oferta les següents empreses:
1.
2.
3.
4.
5.

COPIADORES IMRPESSORES ACCESSORIS, SL
COPYPRINTERS DIGITAL DE TARRAGONA, SL
RAMON BERGADÀ Mecanització d’Oficines, SL
SISTEMES D’OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, SL
SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA

Acta d’obertura de les ofertes
Havent estat admeses totes les propostes presentades, el dia 17 de maig de 2018 va
tenir lloc l’acte públic d’obertura de les ofertes.
Les ofertes es van presentar en el format de sobre digital.
Proposta de resolució
D’acord amb les propostes presentades i tenint en compte els criteris de puntuació
fixats als plecs de condicions, resulta la següent puntuació de cadascuna de les
ofertes:
A continuació es detallen les propostes presentades per cada un dels diferents
licitadors:
-

Proposta de COPIADORES IMRPESSORES ACCESSORIS, SL

PROPOSTA ECONÒMICA

Preu (IVA exclòs)

Import mensual arrendament

60,00 €

Preu per còpia en color

0,0380 €

Preu per còpia en blanc i negre

0,0046 €

PROPOSTA TÈCNICA

Valor

Model d’impressora

HP Color Flow E87640z

Velocitat d’impressió A4 (b/n i color)

40 ppm

Velocitat d’impressió A3 (b/n i color)

20 ppm

Velocitat d’escaneig (b/n)

240 ipm
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Memòria RAM

7 GB

Capacitat de disc dur

640 GB

Consum d’energia en impressió

854 W

Temps de resposta a les averies

Al mateix dia

-

Proposta de COPYPRINTERS DIGITAL DE TARRAGONA, SL

PROPOSTA ECONÒMICA

Preu (IVA exclòs)

Import mensual arrendament

89,18 €

Preu per còpia en color

0,0390 €

Preu per còpia en blanc i negre

0,0039 €

PROPOSTA TÈCNICA

Valor

Model d’impressora

Toshiba e-STUDIO 4505 AC

Velocitat d’impressió A4 (b/n i color)

45 ppm

Velocitat d’impressió A3 (b/n i color)

22 ppm

Velocitat d’escaneig (b/n)

240 ipm

Memòria RAM

4 GB

Capacitat de disc dur

320 GB

Consum d’energia en impressió

1.500 W

Temps de resposta a les averies

Al mateix dia

-

Proposta de RAMON BERGADÀ Mecanització d’Oficines, SL

PROPOSTA ECONÒMICA

Preu (IVA exclòs)

Import mensual arrendament

68,12 €

Preu per còpia en color

0,0430 €
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Preu per còpia en blanc i negre

0,0042 €

PROPOSTA TÈCNICA

Valor

Model d’impressora

Kyocera TaSKalfa 4052ci

Velocitat d’impressió A4 (b/n i color)

40 ppm

Velocitat d’impressió A3 (b/n i color)

20 ppm

Velocitat d’escaneig (b/n)

180 ipm

Memòria RAM
Capacitat de disc dur

4 GB
320 GB + 8 GB (SSD)

Consum d’energia en impressió

730 W

Temps de resposta a les averies

Al mateix dia

-

Proposta de SISTEMES D’OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, SL

PROPOSTA ECONÒMICA

Preu (IVA exclòs)

Import mensual arrendament

89,00 €

Preu per còpia en color

0,0290 €

Preu per còpia en blanc i negre

0,0039 €

PROPOSTA TÈCNICA

Valor

Model d’impressora

Canon imageRUNNER ADV. C5540i

Velocitat d’impressió A4 (b/n i color)

40 ppm

Velocitat d’impressió A3 (b/n i color)

22 ppm

Velocitat d’escaneig (b/n)

160 ipm

Memòria RAM
Capacitat de disc dur
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4 GB
500 GB

Consum d’energia en impressió

849 W

Temps de resposta a les averies

Al mateix dia

-

Proposta de SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA

PROPOSTA ECONÒMICA

Preu (IVA exclòs)

Import mensual arrendament

94,00 €

Preu per còpia en color

0,0200 €

Preu per còpia en blanc i negre

0,0035 €

PROPOSTA TÈCNICA

Valor

Model d’impressora

HP Color Flow E87640z

Velocitat d’impressió A4 (b/n i color)

40 ppm

Velocitat d’impressió A3 (b/n i color)

20 ppm

Velocitat d’escaneig (b/n)

240 ipm

Memòria RAM

7 GB

Capacitat de disc dur

640 GB

Consum d’energia en impressió

854 W

Temps de resposta a les averies

1 dia laborable

CÀLCULS:
Proposta econòmica: de 0 a 70 punts. Tal i com es detalla en el plec, s’aplicarà la fórmula
següent per a calcular la puntuació d’aquest apartat:
Descripció

Puntuació màxima

Arrendament de l’equip

25

Preu per còpia en color

30
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Preu per còpia en blanc i negre

15

Total

70

On:
OMEA = Oferta més econòmica per a l’arrendament de l’equip
OVA = Oferta que es valora per a l’arrendament de l’equip
OMEpc(color) = Oferta més econòmica en preu per còpia en color
OVpc(color) = Oferta que es valora en preu per còpia en color
OMEpc(b/n) = Oferta més econòmica en preu per còpia en blanc i negre
OVpc(b/n) = Oferta que es valora en preu per còpia en blanc i negre
El resultat del càlcul es mostra en la taula següent:
PUNTUACIÓ ECONÒMICA
COPIADORES IMRPESSORES ACCESSORIS, SL

52,20

COPYPRINTERS DIGITAL DE TARRAGONA, SL

45,67

RAMON BERGADÀ Mecanització d’Oficines, SL

48,47

SISTEMES D’OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, SL

51,01

SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA

60,96

Proposta tècnica: de 0 a 30 punts. Tal i com es detalla en el plec, s’aplicarà la taula de càlcul
següent:
Requisit
Velocitat d’impressió A4 (b/n i color)
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Puntuació
fins a 36 ppm (*)

0

fins a 40 ppm

1,25

més de 40 ppm

2,5

Velocitat d’impressió A3 (b/n i color)

Velocitat d’escaneig (b/n)

fins a 18 ppm (*)

0

fins a 20 ppm

1,25

més de 20 ppm

2,5

fins a 160 ipm (*)

0

fins a 180 ipm

Memòria RAM

2,5

més de 180 ipm

5

fins a 4 GB (*)

0

fins a 6 GB

Disc dur

2,5

més de 6 GB

5

fins a 250 GB (*)

0

fins a 320 GB

Consum d’energia en impressió

2,5

més de 320 GB

5

>= 1200 i <= 1500 W

0

>= 900 i < 1200 W

Temps de resposta a les averies

2,5

< 900 W

5

3 dies laborables (*)

0

2 dies laborables

2

1 dia laborable
al mateix dia

3,5
5

El resultat del càlcul es mostra en la taula següent:
PUNTUACIÓ TECNICA
COPIADORES IMRPESSORES ACCESSORIS, SL
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1,25 + 1,25 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =
27,50

2,5 + 2,5 + 5 + 0 + 2,5 + 0 + 5 =
COPYPRINTERS DIGITAL DE TARRAGONA, SL
17,50
1,25 + 1,25 + 2,5 + 0 + 5 + 5 + 5 =
RAMON BERGADÀ Mecanització d’Oficines, SL
20,00
1,25 + 2,5 + 0 + 0 + 5 + 5 + 5 =
SISTEMES D’OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, SL
18,75
1,25 + 1,25 + 5 + 5 + 5 + 5 + 3,5
SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA
26,00

A continuació, es mostra una taula resum amb el total de les puntuacions obtingudes
pels licitadors:
PUNTUACIÓ TOTAL
52,20 + 27,5 =
COPIADORES IMRPESSORES ACCESSORIS, SL
79,70
45,67 + 17,50 =
COPYPRINTERS DIGITAL DE TARRAGONA, SL
63,17
48,47 + 20,00 =
RAMON BERGADÀ Mecanització d’Oficines, SL
68,47
51,01 + 18,75 =
SISTEMES D’OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, SL
69,76
60,96 + 26,00 =
SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA
86,96
Així doncs, en aquest informe tècnic es fa constar que l’empresa que ha obtingut la
màxima puntuació és SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA.
De conformitat amb el que s’ha exposat la Junta de Govern adopta, per unanimitat de
vots dels membres assistents, el següent acord:
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1. APROVAR l’adjudicació a favor de l’empresa SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA
del procediment de contractació per al subministrament, sota la modalitat de rènting,
d’una màquina copiadora per a l’Àrea de Serveis Socials, a l‘haver obtingut la màxima
puntuació en aquest procés de selecció (C06/2018).
2. APROVAR la despesa plurianual derivada d’aquesta contractació en els termes
indicats a l’informe tècnic, que s’imputa a càrrec de la partida 2018.01.920.20300
(lloguer maquinària i material informàtic) del pressupost de despeses de 2018 i dels
propers exercicis.
3. PUBLICAR l’anunci d’aquest acord al perfil de contractant, per tal de donar a
conèixer el resultat de l’adjudicació.”
I, perquè així consti i als efectes procedents, expedeixo aquest certificat d'ordre i amb
el vistiplau del gerent, de conformitat amb allò que disposa l'article 203 i següents del
Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb l'advertiment
que l'esborrany de l'acta que conté aquest acord se sotmetrà a aprovació en la
propera sessió que es convoqui.

El secretari
Joan Manuel Abelló

Vist i plau
El gerent
Joan Emili Llauradó Grau

Signat digitalment per: CPISR-1
C Joan Manuel Abelló
Data i hora: 29/05/2018
08:40:53
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