ANUNCI / QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES

CSSV 15-19

1. Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)

Organisme: Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès
NIF: Q0801154F
Òrgan de contractació: Gerència
Tipus de poder adjudicatari: Administració Pública
Responsable del contracte: Sr. Plàcido Pinilla, Departament d’Informàtica del Consorci
Sociosanitari de Vilafranca del Penedès
f) Òrgan destinatari de les factures derivades del contracte: Consorci Sociosanitari de Vilafranca
del Penedès
g) Centre destinatari: Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès
h) Número d’expedient: CSSV 15-19

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Contractació del subministrament, en règim d’adquisició, i manteniment
d’impressores pel Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès.
b) CPV: “Fotocopiadoras, maquinas offset e impresoras” 30120000-6
NUTS: ES511
c) Divisió per lots: SI ☐
NO ☒
d) Número de Lots: Lot únic
e) Les propostes s’hauran de presentar al lot sencer: SI ☒ NO ☐
f) Les propostes es poden presentar a diferents lots: SI ☐ NO ☒
g) Les propostes poden superar l’import màxim del lot: SI ☐ NO ☒
h) Els licitadors poden ser adjudicatari de més d’un lot: SI ☐ NO ☒

3. Pressupost del contracte
a)
b)
c)
d)

Valor estimat del contracte: 23.194,18 euros sense IVA (28.064,95 euros IVA inclòs).
Import licitació: 19.328,48 euros sense IVA (23.387,46 euros IVA inclòs).
Import possibles pròrrogues: -Import anual:
El primer any: 12.261,68 euros sense IVA (14.836,63 euros IVA inclòs).
La resta d’anys: 1.766,70 euros sense IVA (2.137,71 euros IVA inclòs).
L’import unitari màxim pel subministrament d’impressores serà el següent:
Tipus d’impressora
Nº impressores Preu unitari màxim (sense IVA)
Impressora
4
520,00 €
Equip multifuncional monocrom
7
1.202,14 €
El consum de còpies anuals estimat és de 1.766,70 euros, sense IVA (2.137,71 euros (IVA inclòs).
El cost màxim de les còpies serà el següent:
CÒPIES B/N
Sense IVA
IVA inclòs
0,0065 euros 0,0077 euros

e)
f)
g)
h)

Import possibles modificacions: 3.865,70 euros sense IVA (4.677,49 euros IVA inclòs).
Partida IVA anual: 21%
Aplicació pressupostària: -Anualitats: 2020-2025
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4. Règim de modificació del contracte
Es preveu la modificació del contracte en un màxim del 20% del preu del contracte, tot justificant-ho
en l’expedient, d’acord amb les condicions, abast i límits establerts en els plecs per raó de l’augment
de còpies que el CSSV pugui realitzar.
5. S’accepten variants
a) SI ☐
NO ☒
b) Número de variants:--c) Aspectes:---

6. Acceptació d’ofertes integradores
a) SI ☐

NO ☒

7. Solvència de les empreses
Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica mitjançant
l’aportació dels documents següents:
Solvència econòmica i financera i tècnica
-

Solvència econòmica i financera:


El volum anual de negocis referit a l’any de major execució dels darrers tres anys
conclosos ha de ser d’almenys el valor anual mig del contracte de cada un dels lots als
quals les empreses concorrin.
Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil (és imprescindible que s’aporti el model normalitzat del
Registre Mercantil) o en el registre oficial que correspongui o, en el cas d’empresaris
individuals no inscrits al Registre Mercantil, mitjançant el llibre d’inventaris i comptes
anuals legalitzats per aquest Registre.

-

Solvència tècnica:
Els licitadors acreditaran la seva solvència tècnica necessàriament pels mitjans següents:


Els licitadors hauran d’acreditar que l’import anual acumulat en l’any de major execució
dels darrers tres anys dels serveis corresponents al mateix tipus o naturalesa que el que
correspon a l’objecte del contracte és d’almenys el 70% de l’anualitat mitja del contracte.
Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una relació de les
prestacions realitzades per l’interessat en el curs dels darrers cinc anys, corresponents
al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte, especificant l’import,
les dates i el destinatari públic o privat. En el cas de destinataris públics, les prestacions
realitzades s’entendran acreditats si s’aporta certificat expedit o visat per l’òrgan
competent. En el cas de destinataris privats, les prestacions realitzades es podran
acreditar mitjançant certificats expedients per aquests o, en el seu defecte, mitjançant
declaració del licitador. Els certificats de bona execució emesos per destinataris públics
podran ser comunicats directament per aquesta entitat a l’òrgan de contractació.
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Per determinar la correspondència entre els serveis acreditats i els de l’objecte del
contracte es verificarà la coincidència entre els tres primers dígits dels seus respectius
codis CPV.
-

Classificació empresarial:
Sense perjudici del previst a l’apartat a), serà suficient per acreditar la solvència econòmica i
financera i tècnica (amb excepció de la documentació específica obligatòria) l’aportació de la
classificació següent per cadascun dels lots:
Necessitat de presentar classificació:

SI ☐

NO ☒

8. Obtenció de documentació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès
Domicili: Av. Garraf 3.
Localitat i codi postal: 08720, Vilafranca del Penedès
Telèfon: 938 905 136
Adreça electrònica: abatet@cssv.cat
Adreça d’internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ Consorci
Sociosanitari de Vilafranca del Penedès
Horari d’atenció: 09:00h-16:00h

9. Documentació a presentar
Els assenyalats al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques
i al present quadre de característiques específiques.
Sobre A: L’establerta al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Sobre B: L’establerta al Plec de Prescripcions Tècniques i als criteris de valoració d’aquest quadre de
característiques específiques. Els licitadors també hauran d’indiciar les mesures de gestió ambiental
que podran aplicar a l’execució del contracte.
Sobre C: L’establerta al Plec de Prescripcions Tècniques i als criteris de valoració d’aquest quadre de
característiques específiques.
Número de sobres a presentar: 3 sobres
Els licitadors que tinguin previst subcontractar la realització parcial del contracte hauran de presentar
la següent documentació:
SOBRE A.- Caldrà indicar la intenció de celebrar subcontractes en el DEUC i presentar un
DEUC separat per cadascuna de les empreses que el licitador té previst subcontractar.
SOBRE B.- Caldrà indicar la part del contracte que tinguin previst subcontractar (sense
indicació d’imports econòmics), assenyalant el nom o el perfil empresarial del subcontractista
per cadascuna de les empreses que el licitador té previst subcontractar.
Nota: En aquest sobre no es podrà incorporar cap menció que anticipi el contingut del sobre
C, en especial pel que fa l’oferta econòmica de l’empresa. L’incompliment d’aquesta previsió
comportarà l’exclusió del licitador.
SOBRE C.- Caldrà indicar l’import de la part del contracte que tinguin previst subcontractar
per cadascun de les empreses que el licitador té previst subcontractar.
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10. Vigència del contracte
a)
b)
c)

Període: 5 anys
Possibilitat de pròrroga: NO
Termini de pròrroga: ---

11. Subrogació del personal
a) SI ☐ NO ☒
* Nota: En el cas que hi hagi personal a subrogar, serà el que consta al Plec de Prescripcions
Tècniques.

12. Condicions de participació – Requisits per licitar
Els assenyalats al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

13. Data d’inici de la prestació i lloc de lliurament i/o d’execució
a)
b)

Data d’inici de la prestació: La data de formalització del contracte.
Lloc:
a. A les dependències de l’entitat contractant. ☒
b. A les dependències de l’empresa contractista.

14. Programa de treball
Segons l’establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

15. Forma d’adjudicació
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tipus d’expedient: Subministrament i servei
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert
Forma: Utilització de diferents criteris per a determinar la millor oferta relació qualitat preu.
S’aplica un acord marc: SI ☐
NO ☒
S’aplica una subhasta electrònica: SI ☐
NO ☒

16. Garanties
a) Provisional: resta dispensada.
b) Definitiva: L’adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva del 5 per 100 del total adjudicat,
exclòs IVA.

17. Presentació d’ofertes
a) Període: abans de les 14:00 Hores de la data assenyalada als anuncis de licitació.
b) Forma de presentació: A través del sobre Digital i conforme l’establert a la clàusula setzena del
Plec de Clàusules Administratives.
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18. Mesa de Contractació
President: Plàcido Pinilla, Departament d’Informàtica del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del
Penedès, o persona en qui delegui.
Secretari: Josep Barranco, Departament de Recursos Humans del Consorci Sociosanitari de
Vilafranca del Penedès, o persona en qui delegui.
Vocal: Carme Manzano, Departament d’Administració del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del
Penedès, o persona en qui delegui.
Vocal: Bruno Suárez, Departament de Manteniment del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del
Penedès, o persona en qui delegui.
Vocal: Susanna Ortiz Vásquez, Advocada del Servei Agregat de Contractacions Administratives del
Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, o persona en qui delegui.
Vocal: Oriol Morató Sierra, Advocat del Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci
de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, o persona en qui delegui.

19. Obertura pública de les ofertes dels sobres B (documentació tècnica i criteris susceptibles de
judici de valor)
En virtut de l’establert a l’article 157.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic i segons l’informe de la Direcció General de Contractació Pública de data 12 d’abril de 2018,
l’obertura dels sobres B (referent a les proposicions susceptibles de judici de valor) no es realitzarà en
acte públic.

20. Obertura pública de les ofertes dels sobres C (proposició econòmica i criteris avaluables de
forma automàtica)
a)
b)
c)
d)

Entitat: Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès
Domicili: Av. Garraf 3.
Localitat i codi postal: 08720, Vilafranca del Penedès
Data i hora: es publicarà al perfil del contractant (https:/contractaciopublica.gencat.cat)

21. Criteris d’adjudicació

A. Criteris avaluables de manera automàtica [SOBRE C] (85 punts)
Les ofertes econòmiques presentades, sempre que no siguin considerades anormalment baixes,
seran puntuades per a cada criteri econòmic aplicant la fórmula següent:
𝑃𝑃𝑣𝑣 = �1 − �

𝑂𝑂𝑣𝑣 −𝑂𝑂𝑂𝑂
𝐼𝐼𝐼𝐼

1

� 𝑥𝑥 � �� 𝑥𝑥 P
𝑉𝑉𝑉𝑉
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Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
O = Oferta Millor
m

O = Oferta a Valorar
v

IL = Import de Licitació
VP = Valor de ponderació

1.- Preu unitari (sense IVA) dels equips a subministrar......................fins a un màxim de 75 punts.
• Impressora....................................................................................fins a un màxim de 25 punts.
• Equip multifunció monocrom........................................................fins a un màxim de 50 punts.
El preu de les impressores i dels equips multifunció no pot excedir l’import establert a l’apartat 3.1 del
Plec de Prescripcions Tècniques.
2.- Cost còpies en B/N............................................................................fins a un màxim de 10 punts.
El cost de les còpies en B/N no pot excedir l’import establert a l’apartat 3.3 del Plec de Prescripcions
Tècniques.

B. Criteris avaluables a judici de valor [SOBRE B] (15 punts)
1.- Pla de Manteniment............................................................................fins a un màxim de 10 punts.
El Pla de Manteniment està establert a l’apartat 3.2 del Plec de Prescripcions Tècniques. Es valorarà
la seva coherència, que sigui entenedor, la informació que hi consti recollit, les tasques necessàries
per desenvolupar el manteniment de les impressores i la freqüència d’aquestes tasques.
2.- Pla de Formació..................................................................................fins a un màxim de 2,5 punts.
El Pla de Formació està establert a l’apartat 4 del Plec de Prescripcions Tècniques. Es valorarà el Pla
de Formació que implementaran els licitadors al CSSV, indicant el nombre de sessions que es
realitzaran anualment i el seu contingut. Es valorarà que la formació sigui adequada i coherent per la
formació del treballador així com el nombre de formacions que es realitzin.
3.- Pla de Seguiment..............................................................................fins a un màxim de 2,5 punts.
El Pla de Seguiment està establert a l’apartat 5 del Plec de Prescripcions Tècniques. Es valorarà la
coherència, l’estructura, el contingut, l’explicació clara i entenedora i l’eficàcia real del Pla de
Seguiment.
Per a cadascun dels criteris de valoració qualitatius/tècnics, susceptibles d’un judici de valor es
realitzaran les valoracions en els termes previstos en cadascun dels criteris, obtenint cadascuna de
les ofertes, en cadascun dels criteris, la puntuació corresponent.
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22. Termini mínim de garantia
a) SI ☒
NO ☐
b) Termini: 5 anys

23. Ofertes amb valors anormals
a) SI ☒
NO ☐
b) Són les següents: Són les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Tipus.

24. Obligació de Pòlissa de Responsabilitat Civil
a) Obligació de constituir una pòlissa de responsabilitat civil: SI ☐ NO ☒
b) Import: ---

25. Subcontractació
a) Obligatòria
b) Opcional ☒

26. Forma de pagament del preu
La que s’assenyala al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

27. Revisió de preus
SI hi ha revisió de preus
NO hi ha revisió de preus ☒

28. Obligacions contractuals essencials i condicions especials d’execució
I. Obligacions contractuals essencials
SI ☒
NO ☐
Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques
i les següents:
Obligació del contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió europea en matèria
de protecció de dades.
Serà obligació essencial d’execució que l’empresa adjudicatària realitzi el muntatge, la
instal·lació i configuració de tots els equips, els seus accessoris i la configuració de la xarxa.
Serà obligació essencial d’execució que l’empresa adjudicatària proporcioni al CSSV el tipus
d’impressores descrites en aquest apartat, en cap cas podrà sol·licitar unes impressores que no
compleixin les funcions descrites en aquest apartat. També serà condició especial d’execució
que les impressores siguin noves, no de segona mà.
Serà obligació essencial d’execució que l’empresa adjudicatària instal·li un sistema de
comunicació automàtica dels equips, que englobarà la petició automàtica de consumibles amb
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el seu enviament automàtic al CSSV, l’enviament automàtic de comptadors i l’enviament
automàtic d’alertes tècniques.
Serà obligació essencial d’execució que l’empresa que resulti adjudicatària, posi a disposició del
servei una seu al municipi de Vilafranca del Penedès o bé la subcontracti per tal d’assolir el
termini establert en la resolució d’incidències.
El contractista resta obligat a incloure en l'execució del contracte i al seu càrrec les mesures de
seguretat i salut pública que estableixin en cada moment les autoritats sanitàries, la Secretaria
de Funció Pública i la normativa vigent. En tot cas, s’hauran de validar les mesures a aplicar
amb el servei de prevenció de riscos laborals competent de l’entitat contractant i acatar les
instruccions impartides per aquest i pel responsable del contracte

II. Condicions especials d’execució
SI ☒
NO ☐
Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el Plec de Prescripcions
Tècniques, així com les condicions especials d’execució relatives a criteris socials i ambientals que
estan regulades a l’apartat 30 del present document i la següent:
Serà condició especial d’execució la correcte gestió dels residus de conformitat amb l’establert
en aquesta clàusula. En aquets cas, l’entitat contractant en qualsevol moment pot demanar a
l’empresa contractista un informe conforme en relació a la gestió dels residus.

29. Aspectes relatius a criteris socials i ambientals
SI ☒

NO ☐

Elements sobre els que recauen:
☐ Reserva de mercat
☒ Objecte del contracte (especificacions o requeriments tècnics)
☐ Requisits de solvència tècnica
☐ Criteris de valoració de les ofertes
☒ Condicions d’execució del contracte
Requeriments tècnics de les impressores multifuncionals:
− Pantalla d’informació ecològica. Es tracta d’una pantalla emergent d’informació sobre medi
ambient que registra el número de pàgines impreses i identifica les reduccions aconseguides
amb l’ús de la impressió dúplex.
Condicions d’execució del contracte:
− La correcte gestió de residus en els termes establerts a l’apartat anterior.
30. Sancions i Penalitats
a) SI ☒
NO ☐
b) Són les següents: Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de
prescripcions tècniques i les que s’estableixen a continuació:
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Règim de penalitat per manca de resposta davant avaries/incidències relacionades al punt. 3.2.1 del
plec de prescripcions tècniques:
Penalitat per incompliment del nivell 1, 2 i 3 d’incidències o avaries:
i. En el cas que l’empresa adjudicatària no doni resposta en el temps indicat,
s’imposarà una penalitat del 5% de la facturació anual prevista d’acord amb
el consum realitzat fins el moment i es repercutirà en la factura del mes
següent.
En cas de discrepància en la regulació dels diversos documents o en cas que la mateixa infracció
estigui penalitzat de forma diferent en els diversos documents citats anteriorment tindran preferència
d’aplicació les següents penalitats (en l’ordre que s’indica):
1. Les regulades al Plec de Prescripcions Tècniques
2. Les regulades al present quadre de característiques
3. Les regulades al Plec de Clàusules Administratives Particulars

31. Causes específiques de resolució contractual
Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i les següents:
L’incompliment de les criteris d’adjudicació ofertats pel contractista, entenent que aquests han
resultat determinants per a l’adjudicació del contracte al seu favor.
La sanció per part de l’òrgan de la competència, al contractista, per una infracció greu en
matèria de falsejament de la competència a causa del seu comportament en el procediment
de licitació.

32. Propietat Industrial i Intel·lectual
☒ El regulat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
 Règim específic.

33. Cessió del contracte
a) SI ☒

NO ☐

34. Visita del centre
a) SI ☒

NO ☐

És obligatori per a les empreses licitadores la realització d’una visita al Centre objecte de la
prestació del servei. Aquesta visita tindrà lloc en la data i hora que constarà a l’anunci de licitació i de
la qual se’n farà ressò la Plataforma de Contractació. Caldrà confirmar l’assistència enviant e-mail a
ppinilla@cssv.cat. L’adreça per dur a terme aquesta visita és la del centre sociosanitari, és a dir:
Av. Garraf, 3, Vilafranca del Penedès (08720)
A la finalització de la visita s’emetrà un certificat d’assistència. Totes les empreses hauran de
presentar, en el sobre A, el certificat conforme han realitzat la visita al centre.
Aquells licitadors que no hagin assistit prèviament a la visita del Centre quedaran exclosos del
procediment de licitació.

9

ANUNCI / QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES

CSSV 15-19

35. Execució del contracte: Protecció a la infància i a la adolescència
L’execució del contracte implica el contacte habitual amb menors: SI ☐

NO ☒

36. Recurs
a) Tipus de Recurs: Recurs d’alçada
b) Òrgan competent en procediments de recurs: Junta de govern del CSSV
c) Adreça: Av. Garraf, 3, Vilafranca del Penedès (08720)

37. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea
SI ☐

NO ☒

38. ACP aplicable al contracte
SI ☒

NO ☐

39. Per més informació o aclariments
Les consultes relatives als aspectes tècnics i/o administratius de l’expedient de contractació s’hauran
de formular a través del Perfil del Contractant, en l’espai destinat a les consultes en el termini màxim
establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars. Preguem que cada pregunta es formuli de
manera individualitzada en l’espai esmentat i no agrupades per tal de facilitar el procés de resolució
de la consulta.
De conformitat amb la clàusula setzena del Plec de Clàusules Administratives Particulars la data
màxima que l’Òrgan de Contractació acceptarà dubtes on consultes en relació als plecs que regeixen
la present licitació serà el dia 29 de setembre de 2020.
Les respostes a les consultes formulades seran publicades a l’espai de la licitació del Perfil de
Contractació del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès com a màxim el dia 1 d’octubre
de 2020.
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