Núm. d’expedient: 6230/2018
Assumpte: Subministrament en modalitat de rènting, sense opció a compra, dels dispositius
d’impressió i multifunció (impressions, fotocòpies, escàner i fax) i les còpies per a l’Ajuntament
de Cunit
INFORME TÈCNIC – JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT

De conformitat amb l’article 28 i 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (en endavant, LCSP), Vanesa Vilaseca Figueruelo, tècnica TIC i l’Alcaldessa,
Dolors Carreras Casany en qualitat d’òrgan de contractació de l’Ajuntament de Cunit emet el
següent informe als efectes de justificar la naturalesa i extensió de les necessitats que es
pretenen cobrir mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut
per satisfer-les.
1.- Justificació de la necessitat a satisfer i insuficiència de mitjans

En organitzacions com els Ajuntaments, amb un conjunt de seus disperses pel territori
municipal, amb un conjunt de treballadors amb requeriments de mobilitat i amb serveis
d’atenció a la ciutadania, el servei d’impressió i multifunció és una eina clau per al seu
funcionament.
Per aquests motius i atesa la insuficiència de mitjans propis per portar a terme el
subministrament es considera necessari procedir a l'auxili mitjançant la contractació amb
tercers, amb respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no
discriminació i igualtat de tracte que es preveuen a la LCSP.
D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç, que assegura
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació del subministrament
mitjançant el procediment obert atès l’import de licitació del contracte.

2.- Objecte
Aquesta convocatòria té per objecte la contractació en modalitat de rènting, sense opció a
compra, dels dispositius d’impressió i multifunció (fotocòpies, escàner i fax) així com dels
serveis de gestió associats pels edificis que s’indiquen de manera detallada al Plec de
prescripcions tècniques on es concentren les grans àrees i departaments municipals de
l’Ajuntament, seguint el procés iniciat d’optimització i racionalització dels sistemes informàtics.
Els objectius principals són:
1.- Optimitzar i homogeneïtzar l’ús dels serveis d’impressió i multifunció
2.- Reduir i controlar el cost i pressupost de la impressió i còpia
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Els requeriments sol·licitats s’han establert en base a les necessitats actuals dels treballadors
municipals i de la descentralització dels equipaments municipals

3.- Ser respectuosos amb les normatives mediambientals (tecnologia verda).
Els serveis associats que cal contemplar són els de provisió, instal·lació, configuració i
manteniment dels dispositius d’impressió i multifunció incloent els accessoris, consumibles
(s’inclou els tòners residuals) i recanvis.
Els equips ofertats en aquesta licitació hauran de ser nous.

3.- Divisió en lots
Als efectes del que disposa l'article 99.3 LCSP, aquest contracte NO es divideix en lots.
No es preveu la divisió del contracte en Lots atès que tots els equips a subministrar hauran de
ser de la mateixa naturalesa i comptar amb uniformitat de proveïdor per a una gestió més
eficient. Igualment, el manteniment l’haurà de realitzar la mateixa empresa que subministri
l'equip.

4.- Prestacions
Les prestacions del servei són les definides en el Plec de prescripcions tècniques i es portaran
a terme sota la direcció organitzativa de la tècnica TIC.
5.-Condicions especials d’execució
Són condicions especials d’execució del contracte les següents:
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus
subcontractistes.
b) Compliment dels Principis ètics previstos en la clàusula 4.7. del Plec.

En tot cas, són condicions especials d’execució del contracte les que s’assenyalen com a tal en
el plec de clàusules administratives d’aquesta licitació.
Tenen caràcter d’obligació contractual essencial les següents:
a) La condició especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a
l’Adjudicatari i als seus subcontractistes.
b) El compliment del següent termini:
-

Compliment del termini màxim d’un mes pel subministrament i instal·lació dels
dispositius d’impressió i multifunció, comptadors des de l’endemà de la formalització del
contracte.
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c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en el present Plec, a efectes de
comprovació de pagaments per part de l’Adjudicatari.

6.- Aspectes econòmics
6.1.- El pressupost base de licitació és de 151.965,93€ (IVA inclòs), desglossats en
125.591,68€ (IVA no inclòs) i 26.374,25€ (IVA 21%).
El pressupost s’ha determinat en base a preus unitaris: Per la part fixa del servei s’ha establert
un preu a tant alçat, per la part variable s’han establert uns preus unitaris.
El pressupost s’ha calculat tenint en compte el volum d’equips i els serveis sol·licitats fins a la
data actual, amb l’actualització de preus i el volum estimat de còpies i impressions durant la
vigència del contracte, amb el següent desglossament:
Pel subministrament mitjançant rènting dels equips d’impressió i multifunció

Cost
mensual
exclòs iva
Cost
mensual
amb iva
Cost anual
exclòs iva
Cost anual
amb iva
Número de
dispositius
Cost anual
total
dispositius

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

Model 5

14,66 €

12,38 €

35,68 €

85 €

117,70€

17,74 €

14,98 €

43,17 €

102,85 €

142,41€

175,92€

148,56€

428,16€

1020€

1412,40€

212,86€

179,75€

518,07€

1234,20€

1709 €

7

16

7

14

1

1231,44€
exclòs iva

2376,96€
exclòs iva

2997,12€
exclòs iva

14280€
exclòs iva

1412,40€
exclòs
iva

Hi ha diferents tipus de dispositius previstos amb diferents prestacions per a cada tipus de
dispositius:
-

Model 1: Impressora làser A4 color, impressora departamental compartida de 2 a 5
persones

-

Model 2: Impressora làser monocrom A4, impressora departamental compartida de 2 a
5 persones
Model 3: Impressora/Fotocopiadora (multifunció) làser monocrom multifunció
departamental

-

Model 4: Impressora/Fotocopiadora (multifunció) làser color/blanc/negre A4/A3,
multifunció per un conjunt de departaments

-

Model 5: Equip multifunció de gran format en color A0
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El cost detallat de cadascun dels models és:

Anualitats:
-

Anualitat 2021: 18.581,6€ (IVA no inclòs)
Anualitat 2022: 22.297,92 € (IVA no inclòs)
Anualitat 2023: 22.297,92 € (IVA no inclòs)
Anualitat 2024: 22.297,92 € (IVA no inclòs)
Anualitat 2025: 3.716,32 € (IVA no inclòs)

El preu total per a 4 anys pel subministrament mitjançant rènting dels equips d’impressió i
multifunció és de 89.191.68,00 € (IVA exclòs)
Per la realització de còpies:
A) Preu de la còpia a color= 0,0520€ (IVA exclòs)
Es calcula un total de 200.000 còpies a color per 4 anys = 10.400,00€ (IVA exclòs)
Es calcula 50.000 còpies a color per 1 any = 2.600,00€ (IVA exclòs)
B) Preu de la còpia en blanc i negre = 0,0065€ (IVA exclòs)
Es calcula un total de 4.000.000 còpies en blanc i negre per 4 anys = 26.000,00€ (IVA
exclòs)
Es calcula 1.000.000 còpies en blanc i negre a 1 any = 6.500€ (IVA exclòs)
Anualitats:
-

Anualitat 2021: 7.583,33€ (IVA no inclòs)
Anualitat 2022: 9.100,00€ (IVA no inclòs)
Anualitat 2023: 9.100,00€ (IVA no inclòs)
Anualitat 2024: 9.100,00€ (IVA no inclòs)
Anualitat 2025: 1.516,66 € (IVA no inclòs)

El preu total per a 4 anys per a la realització de còpies en color i blanc i negre és de 36.400,00€
(IVA exclòs).

Any 2021

Any 2022

Any 2023

Any 2024

Any 2025

18.581,6€

22.297,92€

22.297,92€

22.297,92€

3716,32€

7.583,32€

9.100,00€

9.100,00€

9.100,00€

1.516,66€

TOTAL IVA EXCLÒS

26.164,92€

31.397,92€

31.397,92€

31.397,92€

5.232,98€

TOTAL IVA INCLÒS

31.659,55€

37.991,48€

37.991,48€

37.991,48€

6.331,90€

Pel rènting
d’impressió
Còpies

d’equips

TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (IVA EXCLÒS): 125.591,68€
TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (IVA INCLÒS): 151.965,92€
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Quadre resum de despeses de rènting i còpies

6.2.- El valor estimat del contracte (VEC) és de 150.710,016€ (IVA exclòs), d’acord amb el
següent:
Pressupost base de
licitació (IVA exclòs)

Import modificacions
(20% del pressupost
base de licitació)

VEC

125.591,68€

25.118,33€

150.710,016€

6.3.-Aplicació pressupostària
Per atendre les obligacions econòmiques que es deriven del compliment del present contracte
es fa constar expressament l’existència de crèdit adequat i suficient per part de l’Ajuntament de
Cunit per a l’exercici 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025 en les partides pressupostàries següents:
-

Pel rènting dels dispositius: 4912 2060000 i el centre de cost 14122

-

Pel consum de còpies: 4912 2200200 i el centre de cost 14120

Finançament: propi

7.- Durada del contracte
S’estableix un termini d’execució del contracte de 49 mesos, comptadors des de l’endemà de la
formalització del contracte, d’acord amb el següent:
-

1 mes per a la instal·lació dels dispositius d’impressió i multifunció

-

48 mesos d’execució una vegada instal·lats els dispositius d’impressió i multifunció

8.- Modificació del contracte
Modificacions previstes: Sí
Causa: El contracte podrà modificar-se, durant la seva vigència, fins a un import màxim del
20% del preu inicial del contracte amb motiu de:
-

Increment de necessitats de nous equips.
Increment de consum de còpies.

Procediment: El previst a l’article 191 LCSP amb les especialitats de l’article 207 LCSP.
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Un cop finalitzat el termini de vigència del contracte, no serà possible la pròrroga, llevat de
l’excepció prevista en l’article 29.4, paràgraf cinquè de la LCSP i fins un termini màxim de 9
mesos.

9.- Solvència
Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no
discriminació i proporcionalitat que han de regir en la contractació administrativa, els requisits
de solvència que s’hauran d'exigir als licitadors per a participar en aquest procediment
d'adjudicació són els següents:
-

Solvència econòmica i financera

De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, la solvència econòmica i financera mínima de
l’empresari per poder executar el contracte es determina a través del mitjà següent:

a) La disposició d’una assegurança de responsabilitat civil vigent fins a la finalització del
contracte.
Import mínim: 150.000,00 €
Mitjà d’acreditació: L’acreditació d’aquest requisit s’efectuarà per mitjà d’un certificat
expedit per l’assegurador, en que constin els imports i riscos assegurats i la data
de venciment de l’assegurança, i mitjançant un document de compromís de renovació
signat per el licitador.
-

Solvència tècnica o professional

De conformitat amb l’article 89 de la LCSP, la solvència tècnica o professional mínima de
l’empresari per executar aquest contracte es determina a través dels mitjans següents:

Import mínim: Serà requisit necessari que els licitadors acreditin haver finalitzat en els
últims tres anys com a mínim, un contracte d’una tipologia similar, atenent als tres
primers dígits dels codis CPV, i import igual o superior a una anualitat del present
contracte (equivalent a 31.397,92€).
Mitjà d’acreditació: S’acreditarà mitjançant els corresponents certificats emesos pels
destinataris dels mateixos. Els certificats hauran d’incloure l’entitat contractant, la data
d’execució, l’objecte i l’import.
10.- Criteris de valoració
A.-Criteris de valoració automàtica (màxim 79 punts), d’acord amb el següent:
A.1.Proposta econòmica (fins 40 punts)
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la manera següent:
 Es valorarà el preu oferta a la baixa (sense IVA).
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a) Una relació dels principals subministraments que siguin d’igual o similar naturalesa als
que constitueixen l’objecte del contracte, realitzats en el decurs dels últims tres anys,
indicant l’import, les dates, el lloc d’execució dels treballs i el destinatari públic o privat.

 L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
 S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació.
 La resta d’ofertes tindrà una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més
econòmica, d’acord amb el càlcul següent:
Puntuació de cada oferta = Puntuació màxima x (Preu de l’oferta més
econòmica/Preu de l’oferta que es puntua)
A2.- Targetes de plàstic recarregables pels terminals connectats amb les multifuncions
(fins a 15 punts).
Començarà a puntuar a partir de 301 targetes
Si ofereix 200 targetes addicionals de plàstic recarregables 5 punts
Si ofereix 400 targetes addicionals de plàstic recarregables 10 punts
Si ofereix 600 targetes addicionals de plàstic recarregables 15 punts
A3.- Temps de resposta. Per la reducció en els temps de resposta (màxim 14 punts).



Per la reducció en els temps màxims de resposta en la categoria greu (màxim 5 punts).
Es calcularà amb una regla de tres, on si no es millora el temps màxim de resposta de
3 hores és 0 punts, i el màxim de millora de temps de resposta 5 punts.



Per la reducció en els temps màxims de resolució en la categoria greu (màxim 3 punts).
Es calcularà amb una regla de tres, on si no es millora el temps màxim de resolució de
24 hores és de 0 punts, i el màxim de millorà es valorarà amb 3 punts.



Per la reducció en els temps màxims de resposta en la categoria lleu (màxim 3 punts).
Es calcularà amb una regla de tres, on si no es millora el temps màxim de resposta de
4 hores és 0 punts, i el màxim de millora de temps de resposta 3 punts.



Per la reducció en els temps màxims de resolució en la categoria lleu (màxim 3 punts).
Es calcularà amb una regla de tres, on si no es millora el temps màxim de resposta de
72 hores és 0 punts, i el màxim de millora de temps de resposta 3 punts.

A4.- APP de mobilitat per a imprimir i escanejar des dels diferents dispositius mòbils del
personal de l’Ajuntament............................................................10 punts




S’ofereix: 10 punts
No s’ofereix: 0 punts

Pels motius exposats es justifica la necessitat i idoneïtat de procedir a la contractació de
referència.
Cunit, a data de la signatura electrònica.
Tècnica TIC
Vanesa Vilaseca Figueruelo

Vist i plau de l’òrgan de contractació
M Dolors Carreras Casany
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Distribuïts de la següent manera:

