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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU
Serveis Generals i Compres
Secció de la Unitat d’Impressions
Contracte anomenat “Servei de manteniment d’equips multifuncionals”

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 907713 PH7EN-A86RL-LKDUY E044B82095022E6886D7E4402CA30FA5C63CE3FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

ANUNCI DE LICITACIÓ GENERAL ADAPTAT A L’ANNEX III (SECCIÓ 4) DE LA LLEI 9/2017.
Procediment obert simplificat sumari
Contracte de subministrament anomenat: “Servei de manteniment d’equips multifuncionals”

ANUNCI

1.- PODER ADJUDICADOR
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

Administració Contractant: Ajuntament de Sabadell
Número d’Identificació: P0818600I
Tipus de poder adjudicador: Administració pública
Localitat: Sabadell

Adreça
d’internet
del
Perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDe
tail&idCap=28279948
Òrgan de contractació: Tinenta d’Alcaldessa de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls
Administratiu.
Adreça de l’òrgan de contractació: Rambla, 69, Edifici Narcís Giralt, Planta -1, 08202 Sabadell

2.- OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)

Servei Gestor que tramita l’expedient: Serveis Generals i Compres
Persona/es de contacte per obtenció d’informació: Pere Carretero
Telèfon: 937453167
Fax: 937453374
Adreça de correu electrònic: pcarretero@ajsabadell.cat

3.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Tipus de contracte: contracte de serveis
Contracte de serveis de tracte successiu (DA 33a LCSP)
Tramitació: (ordinària, urgent) ordinària
Motius d’utilització de la tramitació urgent: N/A
Procediment: obert simplificat sumari
Data d’aprovació de la licitació: 31 d’octubre de 2019
S’aplica subhasta electrònica: NO
El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: NO
Contracte reservat: ( centres especials d’ocupació, empreses d’inserció, altres organitzacions)
NO

4.- OBJECTE DEL CONTRACTE
a)

b)
c)

Descripció de l’objecte: L’objecte d’aquest contracte és donar assistència i prestar el
manteniment adequat dels equips multifuncionals instal·lats a diferents equipaments
municipals que es detallen al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
Codi CPV: 50313200-4 Servei de Manteniment de Fotocopiadores
Codi NUTS: ES511 Lloc d’execució: Sabadell

5 .- DIVISIÓ EN LOTS
a)

Divisió en lots: El contracte és divideix en 3 lots
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b)
c)

Justificació de la inconveniència de la divisió per lots: N/A.
Descripció del lot i CPV de cada lot:
Lot 1, Models KM/Taskalfa/Ecosys/MR/OKI, CPV: 50313200-4
Lot 2, Models IR, CPV: 50313200-4
Lot 3, Model Develop, CPV: 50313200-4

d)

Possibilitat de presentar-se a un o més lots: SI. Els licitadors poden presentar ofertes
separades a un, a diversos o a tots els lots que composen aquesta licitació. Un licitador pot
resultar adjudicatari d’un, diversos lots o tots els lots.
Limitació per l’adjudicació de lots: NO
S’admet reserva de lots: (SI/NO) NO
Lots reservats a centres Especials de Treball: N/A
Lots reservats a empreses de inserció: N/A
Lots reservats a altres organitzacions: N/A

e)
f)
g)
h)
i)

6.- ADMISSIÓ DE VARIANTS
a)
b)
c)

Admissió de variants: NO
Elements: N/A
Condicions: N/A

7.- ACORDS MARC I SISTEMA DINÀMIC DE CONTRACTACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)

Es tracta d’un acord marc o sistema dinàmic de contractació: NO
Durada prevista:
Justificació durada superior a 4 anys si s’escau:
Nombre previst i freqüència dels contractes, si es coneix:
Nombre màxim d’empreses que formaran part de l’acord marc:

8.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST DE LICITACIÓ
a)
b)

Valor estimat del contracte (sense IVA): 17.520,00 €
Import de licitació (IVA inclòs): 17.666,00 €

9.- DURADA DEL CONTRACTE
a)
b)
c)
d)

Durada: El contracte tindrà inici l’1 de desembre de 2019 o en la data de formalització del
contracte, en cas que aquesta fos posterior, i fins el 3 de juliol de 2020
En cas de contractes periòdics indicació del calendari estimat: N/A
Inici previst: 1 de desembre de 2019 o en la data de formalització del contracte, en cas que
aquesta fos posterior.
Admissió de la/es pròrroga/gues i detall: N/A

10.- GARANTIES EXIGIDES
a)
b)
c)

Garantia provisional:: NO
Garantia definitiva: NO
Justificació exigència en cas de contractes reservats: N/A

11.- REQUISITS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA
a)
a)
b)
c)

Solvència econòmica: N/A
Solvència financera i tècnica: N/A
Classificació: N/A
Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del servei a una
professió determinada:

12.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES/ criteris d’adjudicació
a)

Veure apartat “V. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 32)” del quadre resum del contracte
(annex I del PCAP)
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Criteris d’adjudicació
Fórmula

Ponderació

Criteris avaluables mitjançant fórmula

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 907713 PH7EN-A86RL-LKDUY E044B82095022E6886D7E4402CA30FA5C63CE3FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

1.

LOT 1
Millora econòmica dels preus unitaris
màxims sense IVA i/o quota anual màxima
sense IVA de cada equip que s'assenyalen a
l’apartat I d’aquest Annex, respecte el Lot 1,
segons el següent:
Equip multifuncional digital làser model KM- Per cada 0,0002 € de baixa
FS1118, format Din A-4 en blanc i negre. Fins respecte al preu de licitació
a 10 punts.
determinat
per
pàgina
impresa b/n 0,75 punts fins a
un màxim de 10 punts.
Fotocopiadora model KM-1505, format Din A-4 Per cada 0,0004 € de baixa
en blanc i negre. Fins a 1 punt.
respecte al preu de licitació
determinat
per
pàgina
impresa b/n 0,25 punts fins a
un màxim de 1 punt.
Fotocopiadora model KM-1620, format Din A-4 Per cada 0,0002 € de baixa
en blanc i negre. Fins a 4 punts
respecte al preu de licitació
determinat
per
pàgina
impresa b/n 0,50 punts fins a
un màxim de 4 punts.
Fotocopiadora model KM-1635, format Din A-4 Per cada 0,0002 € de baixa
en blanc i negre. Fins a 7 punts.
respecte al preu de licitació
determinat
per
pàgina
impresa b/n 0,75 punts fins a
un màxim de 7 punts.
Fotocopiadora model KM-1650, format Din A-4 Per cada 0,0003 € de baixa
en blanc i negre. Fins a 3 punts.
respecte al preu de licitació
determinat
per
pàgina
impresa b/n 1 punt fins a un
màxim de 3 punts.
Fotocopiadora model KM-2030, format Din A-4 Per cada 0,0004 € de baixa
en blanc i negre. Fins a 1 punt.
respecte al preu de licitació
determinat
per
pàgina
impresa b/n 0,25 punts fins a
un màxim de 1 punt.
Fotocopiadora model KM-2560, format Din A-4 Per cada 0,0002 € de baixa
en blanc i negre. Fins a 4 punts.
respecte al preu de licitació
determinat
per
pàgina
impresa b/n 0,50 punts fins a
un màxim de 4 punts.
Equip multifuncional digital làser model Per cada 0,0002 € de baixa
Taskalfa 3010i, format Din A-4 en blanc i respecte al preu de licitació
negre. Fins a 17 punts.
determinat
per
pàgina
impresa b/n 2 punts fins a un
màxim de 17 punts.
Equip multifuncional digital làser model Per cada 0,0002 € de baixa
Taskalfa 3011i, format Din A-4 en blanc i respecte al preu de licitació
negre. Fins a 10 punts.
determinat
per
pàgina
impresa b/n 1,75 punt fins a
un màxim de 10 punts.
Equip multifuncional digital làser model Per cada 0,0004 € de baixa
Taskalfa 180, format Din A-4 en blanc i negre. respecte al preu de licitació
Fins a 1 punt.
determinat
per
pàgina
impresa b/n 0,25 punts fins a
un màxim de 1 punt.
Equip multifuncional digital làser model Ecosys Per cada 0,0002 € de baixa
M-3550idn, format Din A-4 en blanc i negre. respecte al preu de licitació
Fins a 18 punts.
determinat
per
pàgina
impresa b/n 2,50 punts fins a
un màxim de 18 punts.

100 punts (100%)

10 punts

1 punt

4 punts

7 punts

3 punts

1 punt

4 punts

17 punts

10 punts

1 punt

18 punts
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Equip multifuncional digital làser model Per cada 0,0004 € de baixa
Taskalfa 221, format Din A-4 en blanc i negre. respecte al preu de licitació
Fins a 1 punt.
determinat
per
pàgina
impresa b/n 0’25 punts fins a
un màxim d’1 punt.
Equip multifuncional digital làser model Ecosys Per cada 0,0002 € de baixa
MR-2540DN, format Din A-4 en blanc i negre. respecte al preu de licitació
Fins a 10 punts.
determinat
per
pàgina
impresa b/n 0’75 punts fins a
un màxim d’10 punts.
Equip multifuncional digital làser model FS- Per cada 0,0002 € de baixa
6525MFP, format Din A-4 en blanc i negre. respecte al preu de licitació
Fins a 8 punts.
determinat
per
pàgina
impresa b/n 0’75 punts fins a
un màxim de 8 punts.
Equip multifuncional digital làser model Per cada 0,0002 € de baixa
Taskalfa 4551ci, format Din A-3 en blanc i respecte al preu de licitació
negre. Fins a 1 punts.
determinat
per
pàgina
impresa b/n 0’25 punts fins a
un màxim d’1 punt.
Equip multifuncional digital làser model Per cada 7’5 € de baixa
Taskalfa 4551ci, format Din A-3 en blanc i respecte a la quota anual
negre. Fins a 1 punts.
màxima
sense
IVA
determinada 0’25 punts fins a
un màxim d’1 punt
Equip multifuncional digital làser model Per cada 0,0015 € de baixa
Taskalfa 4551ci, format Din A-3, en color. Fins respecte al preu de licitació
a 1 punt.
determinat
per
pàgina
impresa color 0’25 punts fins
a un màxim d’1 punt.
Equip multifuncional digital làser model OKI Per cada 0,0002 € de baixa
ES7170DN MFP, format Din A-4 en blanc i respecte al preu de licitació
negre. Fins a 1 punt.
determinat
per
pàgina
impresa b/n 0’25 punts fins a
un màxim d’1 punt.
Equip multifuncional digital làser model OKI Per cada 2’5 € de baixa
ES7170DN MFP, format Din A-4 en blanc i respecte a la quota anual
negre. Fins a 1 punt.
màxima sense IVA
determinada 0’25 punts fins a
un màxim d’1 punt

1
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1 punt

10 punts

8 punts

1 punt

1 punt

1 punt

1 punt

1 punt

LOT 2
Millora econòmica dels preus unitaris
100 punts (100%)
màxims sense IVA i/o quota anual màxima
sense IVA de cada equip que s'assenyalen a
l’apartat I d’aquest Annex, respecte el Lot 2,
segons el següent:
Equip multifuncional digital làser model Canon Per cada 0,0002 € de baixa 6 punts
IR 1730i, format Din A-4 en blanc i negre. Fins respecte al preu de licitació
a 6 punts.
determinat
per
pàgina
impresa b/n 0’75 punts fins a
un màxim de 6 punts.
Equip multifuncional digital làser model Canon Per cada 1’93 € de baixa 6 punts
IR 1730i, format Din A-4 en blanc i negre. Fins respecte a la quota anual
a 6 punts
màxima determinada 0’75
punts fins a un màxim de 6
punts.
Equip multifuncional digital làser model Canon Per cada 0,0002 € de baixa 2 punts
IR ADV-C2230, format Din A-4 en blanc i respecte al preu de licitació
negre. Fins a 2 punts.
determinat
per
pàgina
impresa b/n 0’50 punts fins a
un màxim de 2 punts.
Equip multifuncional digital làser model Canon Per cada 3’36 € de baixa 2 punts
IR ADV-C2230, format Din A-4 en blanc i respecte a la quota anual
negre. Fins a 2 punts.
màxima
sense
IVA
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Equip multifuncional digital làser model Canon
IR ADV-C2230, format Din A-3 en blanc i
negre. Fins a 1 punt.

Equip multifuncional digital làser model Canon
IR ADV-C2230, format Din A-4 en color. Fins a
65 punts.

Equip multifuncional digital làser model Canon
IR ADV-C2230, format Din A-3 en color. Fins a
18 punts.

1
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determinada 0’25 punts fins a
un màxim de 2 punts
Per cada 0,0006 € de baixa 1 punt
respecte al preu de licitació
determinat
per
pàgina
impresa b/n 0’25 punts fins a
un màxim d’1 punt.
Per cada 0,0015 € de baixa 65 punts
respecte al preu de licitació
determinat
per
pàgina
impresa color 8 punts fins a
un màxim de 65 punts.
Per cada 0,0015 € de baixa 18 punts
respecte al preu de licitació
determinat
per
pàgina
impresa
color
1’25 punts fins a un màxim
de 18 punts.

LOT 3
Millora econòmica dels preus unitaris
100 punts (100%)
màxims sense IVA i/o quota anual màxima
sense IVA de cada equip que s'assenyalen a
l’apartat I d’aquest Annex, respecte el Lot 3,
segons el següent:
Equip multifuncional digital làser model Per cada 0,0002 € de baixa 58 punts
DEVELOP INEO +220, format Din A-4 en blanc respecte al preu de licitació
i negre. Fins a 58 punts.
determinat
per
pàgina
impresa b/n 6 punts fins a un
màxim de 58 punts.
Equip multifuncional digital làser model Per cada 0,002 € de baixa 42 punts
DEVELOP INEO +220, format Din A-4 en color. respecte al preu de licitació
Fins a 42 punts.
determinat
per
pàgina
impresa color 5 punts fins a
un màxim de 42 punts.

En cas que la proposició de l’empresa suposi l’obtenció d’un número de punts superior al màxim de
punts possibles a obtenir per cada millora econòmica, s’atorgarà el número de punts màxims establerts
que es poden obtenir per cada millora econòmica. En aquest sentit, mai es podrà atorgar un número de
punts superiors al màxim de punts establerts.
b)

c)

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball de tots els treballadors/es de l’empresa
contractada i de les empreses subcontractistes, si s’escau.
Compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.
Mesures per prevenir la sinistralitat laboral.
El contractista haurà de vetllar pel manteniment o millora dels valors mediambientals que es puguin
veure afectats per l’execució del contracte.
El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels materials
fungibles, d’envàs, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts com a
conseqüència de l’execució del contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats per la corporació.
El temps de resposta per avís d’avaria no serà superior a 4 hores laborables a comptar a partir de la
formulació de l’avís.
El temps de resposta pel subministrament de material fungible no serà superior a 4 hores laborables a
comptar a partir de la formulació de l’avís.
d)

1.

Forma d’avaluació: Criteris avaluables mitjançant fórmula (consultar quadre amb fórmula i
ponderació, així com apartat relatiu a les ofertes que seran considerades com anormalment
baixes: “V” i “W” quadre resum).
Condicions particulars per l’execució del contracte:

Obligacions essencials del contracte

El contractista es compromet al compliment estricte de totes les condicions que hagi ofertat en la seva
proposició, que en cap cas poden ser superiors als preus màxims indicats a la clàusula setena d’aquest
informe.
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Tots el comsumibles subministrats hauran de complir amb les normatives vigents ambientals i de
prevenció de riscos laborals.
En cas d’incorporació de nous equips multifuncionals, o substitució dels existents, l’adjudicatària resta
obligada a aplicar el mateix preu per còpia que va proposar a la seva oferta per l’equip de similars
característiques, en cas que el preu tarifa per còpia del nou equip sigui superior al que va proposar a la
seva oferta per l’equip de similars característiques. En cas que el preu que va ofertar a la seva proposta
per l’equip de similar característiques a substituir sigui superior al del nou equip, els preus aplicables
seran els del nou equip. S’entendrà per equip de similars caracterítiques l’equip que substitueixi un equip
multifuncional i els nous models d’equips multifucionals que siguien conseqüència d’una actualització
dels equips antics, aquells que que substituexin els mateixos.

2.
3.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 907713 PH7EN-A86RL-LKDUY E044B82095022E6886D7E4402CA30FA5C63CE3FD) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.
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13.- PRESENTACIÓ D’OFERTES

a) Termini de presentació d’ofertes: 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de
l’anunci de licitació del contracte al perfil del contractant

b) Lloc de presentació presencial: Registre. SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA. CENTRAL

c)
d)
e)
f)

DESPATX LLUCH.
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 8,30 a 15,00h i Dimarts i dijous de 8,30 a 19,00h.
Comprovar horaris especials a http://www.sabadell.cat
Adreça del registre: c. de la Indústria, 10, 08202, Sabadell
S’admet presentació electrònica: NO
S’utilitzen comandes electròniques: NO
S’accepta facturació electrònica: SI
S’utilitza pagament electrònic: SI

14.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS
a)
-

b)
c)
d)
e)
f)

Òrgan competent en els procediments de recurs:
Contra el actes dictats per l’òrgan de contractació, recurs de reposició davant el mateix òrgan o
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província
de Barcelona.
Contra el actes de la Mesa de contractació, recurs d’alçada davant de l’òrgan de contractació
Termini de presentació del recurs:
Recurs de reposició: 1 mes
Recurs contenciós administratiu: 2 mesos
Recurs alçada:1 mes
Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Serveis Generals i Compres. Unitat
d’Impressions, Rambla, 69, Edifici Narcís Giralt, Planta -1, 08202 Sabadell
Telèfon: 937453167
Fax: 937453374
Adreça de correu electrònic: pcarretero@ajsabadell.cat

15.- PUBLICITAT
a)
b)
c)

Dates i referències al DOUE a publicacions anteriors rellevants: N/A
Data enviament de l’anunci al DOUE:N/A
Indicació de si és aplicable l’ACP (Agència de certificació professional):N/A

16.- ALTRES INFORMACIONS
D’acord amb la clàusula 29 del Plec de Prescripcions Administratives Particulars, el contingut de les
proposicions i de l’oferta inclourà la documentació que s’exposa a la citada clàusula.
Les empreses que es presentin al procediment de licitació han d’estar inscrites en el Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic en la data final de presentació d’ofertes. El certificat
d’inscripció es presentarà juntament amb la declaració responsable de la vigència de les dades que
inclou, sense perjudici de les comprovacions per acreditacions que pugui haver realitzat la Mesa de
contractació.
Sabadell, a data de signatura electrònica
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