Oficinq Antifrou
de Gotqlunyo

Actq

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIO
CELEBRADA EL22 DE NOVEMBRE DE 2018.
Fqse internq.

Ordre del dio:

El22 de novembre de 2018 o les 10.00 hores es reuneix lo Meso de
Controctoció permonent de l'Oficino Antifrou de Cotolunyo per l'oberturo
del sobre únic presentot per les empreses interessodes en porticipor en lo
licitoció del controcte de su bministroment,mitjonço nt orrendoment sense
opció de compro, de 4 equips multi funció i un escòner de documents per
l'oficino Antifrou de Cotolunyo i quolificoció de lo decloroció responsoble i
lo resto de documentoció generol contingudo o l'esmentot sobre
(Expedient número C-2O18-OOO4-O)
Assistents:
d'Administroció, Recursos
Humons i Pressupost President de lo Meso de controctoció
permonent en compliment de lo resolució del director de l'Oficino de
doto 10/04/2Ot7.
Sr. Angel Egeo i Llonés, cop de l'Areo

Sro. Roso M. Pérez, cop de l'Areo de Legisloció i Assumptes Jurídics
vocol en funcions d'ossessorio jurídico de conformitot omb lo
resolució del director de I'OAC deltO/Oa/2Ot7.

i

Sro. Montserrot Roviro en substitució de lo Sro. Morio Guiu Sollent,
oïdoro de comptes del Porloment de Cotolunyo i vocol en funcions
de control econòmic-pressupostori nomenot per resolució del
director de l'Oficino de doto tO/O4/2077.
Sr. Bruno Gonzólez i Voldelièvre, cop de l'Areo d'Anòlisi
Porticuloritzodo de lo despeso público, vocol de lo Meso permonent
de controctoció designot per resolució del director de I'OAC de doto

lo/04/20]-7.
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JordiTres i Vilodomot, cop de Formoció, vocol de lo Meso
permonent de controctoció designot per resolució del director de
I'OAC de doto tO/O4/20t7.

Sr.

Sro. Julio Moyons i Fuster, tècnico de lo Direcció d'Anòlisi que octuo
com q secretòrio de lo Meso de conformitot omb lo resolució del
director de I'OAC de doto L9/O4/2O!7.

Resum de lq reunió:

l.-El Sr Egeo obre lo sessió i recordq o lo resto d'ossistents que d'ocord omb
lo normotivo de controctoció público és obligotori l'us de mitjons electrònics
en els procediments de controctoció i que l'eino que utlitzo l'Oficino és el
sobre digitol de lo Plotoformo de controctoció publico de lo Generolitot.
A continuoción, el Sr Egeo informo que les proposicions presentodes, dins
de termini son:

Conon Espono SAU
Discount lnformótico S.L.
Soytel servicios informoticos, S.A
Girocopi sl
2.-El President procedeix o l'oberturo del sobre i lo Meso comprovo que
totes les empreses hon presentot lo documentoció conforme ols plecs de
clòusules odministrotives porticulors i per unonimitot declorq o les quotre
empreses que s'hon mostrot interessodes en porticipor en lo licitoció
odmeses.

S'odjunto o lo present octo el certificot de l'eino sobre digitol relotiu o les
empreses presentodes o lq licitoció i el Registre d'oberturo de sobre.
ossumptes o troctor, el President de lo Meso dono per
ocobodo oqueto reunió de coròcter intern o les 11.20 hores i començo lo
fose público.
I sense més
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Fqse público.
Ordre del dio:

El22 de novembre de 2018 o les 11.20 es reuneix lo Meso de Controctoció
per l'oberturo de lo documentoció relotivo o l'oferto econòmico sobre únic
oltres criteris qvoluobles outomòticoment contingudo ol sobre únic
presentot per les empreses odmeses o lo licitoció del controcte de
subministroment, mitjonçont orrendoment sense opció de compro de 4
equips multi funció i un escòner de documents per l'oficino Antifrou de
Cotolunyo. (Expedient número C-2O18-OOO4-O)

i

Assistents:

Junt ols membres de lo Meso De controctoció permonent de l'oficino que
hovien qssistit o lo reunió de coròcter intern comporeixen o l'octe, lo Sr Jordi
Poyo Surello en representoció de l'empreso Conon Espofio S.A i lo Sro. Sonio
Serrono Riestro, tècnico de l'òreo de sistemes d'informoció i comunicoció.
Resum de lo reunió:

1.- El President decloro constituïdo lo Meso i obre lo sessió. Començo
informont ols ossistents que hon estot quotre les empreses odmeses
en el procés de licitoció porticipor en el procés de licitoció:
Conon Espono SAU
Discount lnformótico S.L.
Soytel servicios informoticos, S.A
Girocopi SL
2.- Acte seguit el President procedeix o l'oberturo i lecturo de
documentqció relotivo o l'oferto econòmico sobre únic i oltres criteris
ovoluobles outomòticoment .
2.1. L'empresq Conon Espoffo SAU. es compromet:
"1.- A efectuor el subministroment, mitjonçont orrendqment sense opció de
compro, de 4 equips multifunció, duront un període de 4 onys, i d'ocord
omb les prescripcions contingudes ols plecs de clòusules odministrotives
porticulors i de condicions tècniques del controcte C-2018-0004-O, p€r
un import mòxim de 28.8O2,4O C (sense IVA), entenent que oquest volor té
coròcter estimotiu i no vinculont. Lo focturoció mensuol, i consegüentment
l'import finol del controcte, és vorioble i resto condicionot o lo quontitot de
còpies en blonc i negre i en color que s'efectuïn mitjonçont codo un dels
dos equips subministrots.
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Aquest import serò el resultont de sumor ol preu d'orrendoment dels dos
equips, el preu deltotol mòxim de còpies en blonc i negre (mòxim 30.000
copies/equip/ony) i del totol mòxím de copies en color (mòxim 40.000
copies/equip/ony) que es poden orribor o efectuor per ombdós equips.

2.- Així moteix em comprometo o percebre les torifes següents:

o)

Preu d'orrendoment mensuol per o codo equip:

IMPORT

84.7 €

b)

IMPORT TOTAL

LO2,48

t

Preu orrendoment mensuol de l'esconner.

IMPORT

150 €

c)

IYA(2lo/")
L7,78 t

tvA (2LV")
51,50 €

IMPORT TOTAL

181,50 €

Preu per o codo còpio en blonc i negre dels equips multifunció

IM PORT

IVA(2lYo)

IMPORT TOTAL

o,oo45 €

o,ooo94 €

o,oo54€

d)

Preu per o codo còpio en color dels equips multifunció

IMPORT

IYA (2LV")

IMPORT TOTAL

o,o50 €

o,oó5 €

o,05ó5€

e)

Copocitot d'impressió i esconeig de codo equipo

Velocitot d'impressió de codo equip

55 ppm A4

Velocitot d'impressió de codo equip

80 ipm o uno cors A4
tóO ipm doble csro A4

f)

g)
h)

i)

Copocitot d'esconeig de l'esconer. Velocitot ll0ppmA4
Progromoció de revisions preventives dels equips multifunció:
olmenys 12 revisions onuqls
Progromoció de revisions preventives de l'esconner: ql menys 4
revisions onuqls
Retirodo de reciclots de tòners i d'oltres consumibles de lo seu de
l'Oficino Antifrou de Cqtolunyo: Sl

2.2L'empreso Discount Informótico S.L es compromet:
1.- A efectuor el subministroment, mitjonçont orrendoment sense opció de
compro, de 4 equips multifunció, duront un període de 4 onys, i d'ocord
omb les prescripcions contingudes ols plecs de clòusules odministrotives
porticulors i de condicions tècniques del controcte C-2018-0004-O, per
un import mòxim de 59.000 € (sense IVA), entenent que oquest volor té
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coròcter estimotiu i no vinculont. Lo focturoció mensuol, i consegüentment
l'import finol del controcte, és voriqble i resto condicionot o lo quontitot de
còpies en blonc i negre i en color que s'efectuïn mitjonçont codo un dels
dos equips subministrots.
Aquest import serò el resultont de sumor ol preu d'orrendoment dels dos
equips, el preu del totol mòxim de còpies en blonc i negre (mòxim 30.000
còpies/equip/ony) i del totol mòxim de còpies en color (mòxim 40.000
còpies/equip/ony) que es poden orribor o efectuor per ombdós equips.
2.- Així moteix em comprometo o percebre les torifes següents:

o)

Preu d'orrendoment mensuol per o codo equip:

IM PORT

LOí,L2€

b)

IMPORT TOTAL

L24,77 €

Preu orrendoment mensuol de l'esconner.

IMPORT

109 €

c)

tvA (2tvo)
27,,65€

rvA (21%)
22,89 €

IMPORT TOTAL

151,89 €

Preu per q codo còpio en blonc i negre dels equips multifunció.

IM PORT

wA(zLVo)

IMPORT TOTAL

o,oo54 €

o,ooo11€

o,ooó5€

d)

Preu per o codo còpio en color dels equips multifunció

IM PORT

wA(2LVo)

IMPORT TOTAL

o,o285 €

o,oo59€

o,0342€

e)

Copocitot d'impressió i esconeig de codo equip multifunció
A 40 ppm A4

Velocitot d'impressió

31.

Velocitot d'esconeig

MES DE 7O ppmmA4

f)

g)
h)

i)

Copocitot d'esconeig de l'esconer. Velocitot de lot o ltOppmA4
Progromocíó de revisions preventives dels equips multifunció:
olmenys 12 revisions onuols
Progromoció de revisions preventives de l'esconner: ql menys 12
revisions qnuols
Retirodo de reciclots de tòners i d'oltres consumibles de lo seu de
l'Oficino Antifrou de Cotolunyo: Sl

2.5 L'empreso Soytelservicios informoticos, S.A es compromet:
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efectuor el subministroment, mitjonçont orrendoment sense opció de
compro, de 4 equips multifunció, duront un període de 4 onys, i d'ocord
omb les prescripcions contingudes ols plecs de clòusules odministrqtives
porticulors i de condicions tècniques del controcte C-2018-0004-O, per
un import mòxim de 59.000 € (sense IVA), entenent que oquest volor té
coròcter estimotiu i no vinculont. Lo focturoció mensuol, i consegüentment
l'import finol del controcte, és vorioble i resto condicionot o lo quontitot de
copies en blonc i negre i en color que s'efectuïn mitjonçont codo un dels
dos equips su bministrots.
Aquest import serò el resultont de sumor ol preu d'orrendoment dels dos
equips, el preu deltotol mòxim de còpies en blonc i negre (mòxim 30.000
còpies/equip/ony) i deltotol mòxim de copies en color (mòxim 40.000
copies/equip/ony) que es poden orribor o efectuor per ombdós equips.
1.- A

2.- Així moteix em comprometo o percebre les torifes següents:
o) Preu d'orrendoment mensuol per o codo equip:
IMPORT

lVA,

LL4,75€

23,64e

b)

(21-9/o)

IMPORT TOTAL

158,85€

Preu orrendoment mensuol de l'esconner.

IMPORT

lVA, (21Y")

IMPORT TOTAL

150,85€

27,47€

158,50 €

c)

Preu per o codo copio en blonc i negre dels equips multifunció.

IM PORT

IYA (21"/")

IMPORT TOTAL

o,oo55€

o,oooó95 €

o,oo5995€

d)

Preu per o codo còpio en color dels equips multifunció

IM PORT

o,o295€

e)

wA(2tvo)
0,ooó195€

IMPORT TOTAL

o,o55ó95€

Copocitot d'impressió i esconeig de codo equipo

Velocitot d'impressió

55 ppm A4

Velocitot d'esconeig

159 ppmmA4

f)

g)
h)

i)

Copocitot d'esconeig de l'esconer. Velocitqt 11O ppmA4
Progromoció de revisions preventives dels equips multifunció:
olmenys 12 revisions qnuqls
Progromoció de revisions preventives de l'esconner:
Retirodo de reciclots de tòners i d'oltres consumibles de lo seu de
l'Oficino Antifrou de Cotolunyo: NO
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2.4

L'

empreso Girocopi SL es compromet:

efectuor el subministroment, mitjonçont qrrendoment sense opció de
compro, de 4 equips multifunció, duront un període de 4 onys, i d'ocord
omb les prescripcions contingudes ols plecs de clòusules odministrotives
porticulors i de condicions tècniques del controcte C-2018-0004-O, per
un import mòxim de 59.000 € (sense IVA), entenent que oquest volor té
coròcter estimotiu i no vinculont. Lo focturoció mensuol, i consegüentment
l'import finol del controcte, és vorioble i resto condicionot o lo quontitot de
còpies en blonc i negre i en color que s'efectuïn mitjonçont codo un dels
dos equips subministrots.
Aquest import serò el resultont de sumor ol preu d'orrendoment dels dos
equips, el preu del totol mòxim de còpies en blonc i negre (mòxim 30.000
còpies/equip/ony) i deltotol mòxim de còpies en color (mòxim 40.000
còpies/equip/ony) que es poden orribor o efectuor per ombdós equips.
1.- A

2.- Així moteix em comprometo o percebre les torifes següents:

o)

Preu d'orrendoment mensuol per o codo equip:

IM PORT

IVA (21"/")

IMPORT TOTAL

LO9,71,€

23,O4€

L32,75 C

b)

Preu orrendoment mensuol de l'escòner

IM PORT

tvA(2tvo)

L25 A

26,25

c)

151,25 €

Preu per o codo còpio en blonc i negre dels equips multifunció.

IMPORT

o,oo45 €

d)

€

IMPORT TOTAL

tvA (zLvo)
0,oo10 €

IMPORT TOTAL

o,oo55€

Preu per o codo còpio en color dels equips multifunció

IM PORT

tYA (2tYo)

IMPORT TOTAL

o,0275€

o,oo58 €

o,o535€

e)

Copocitot d'impressió i escqneig de codo equipo

Velocitot d'impressió de codq equip

4oppm A4

Velocitot d'esconeig de codo equip

12O pm doble cqro A4

0

g)

Copocitot d'esconeig de l'esconer. Velocitot lOOppmA4
Progromoció de revisions preventives dels equips multifunció
olmenys 4 revisions onuols
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h)

i)

Progromoció de revisions preventives de l'escòner: ol menys 4
revisions onuols
Retirodo de reciclots de tòners i d'oltres consumibles de lo seu de
l'Oficino Antifrou de Cotolunyo: Sl

2.- Finolitzodo lo lecturo, el President dono per toncodo lo sessió i informo
ols ossistents de que o continuoció lo Meso continuorò reunido per voloror
les ofertes presentodes i lo boixo temeròrio
Uno vegodo finolitzqdo lo fose público, tots els membres de lo Meso,
ossistits per lo Sro. Sonio Serrono continuen reunits per voloror les ofertes
presentodes i colculor si olguno oferto conté volors onormols o
desproporcionots.
Després de comprovar que formalment les ofertes presentades s'ajusten al Plecs,
següent
resultat:

la Mesa procedeix a valorar les proposicions presentades amb els
H.A.1.1

Oferta més econòmica:

H.A.1.2

u,70

CANON

84,70

DISCOUNT

r03,12

SAYTEL

!r4,75

GIROCOP|

r09,77

0,0033

0,0275

109,00

150,00
o,oo45l o,o3ool
o,oos4l o,o283l 1o9,oo
o,oo33l o,o2ssl 80,83
o,oo4sl o,oz7sl rzs,oa

OFERTANT

CODI CRITERI

H.A.2

H.A.1.3

cnlteflssoene úNtc

CANON

DISCOUNT

SAYTET

GtROCOPT

19,30

MAXIMA
or

rxr rrrró

vnloRacró scoruòrurca

75,(x)

H.4.1.1

Preu arrendament mensual x equip multifunció(sense IVA)

2s,00

25,00

20,53

18,45

H,A.1.2

Preu còpia blanc i negre

5.00

3,67

3.06

5,00

3,67

H,4,1.3

Preu còpia color

35.00

32.08

34.01

32.63

3s.00

H.4.2

Preu arrendament mensual escàner (sense IVA)

10,00

10,00

8.33

8.72

1,00

25,00
H,8,1
H.8.2
H.8,3

lncrement de la velocitat mínima d'impressió dels equips
multifunció requerida
lncrement de la velocitat mínima d'escaneig dels equips
multifunció requerida
lncrement de la velocitat mínima d'escaneie de l'escàner

5.00

r..00

1,00

1,00

5.00

5.00

s.00

5.00

5.00

5,00

1,00

1_00

1.00

0.00

Freqüència de les revisions preventives dels equips
H.8.4

multifu nció

3,00

3,00

3,00

3,00

1.00

H.8.5

Freqüència de les revisions preventives de l'escàner

2.00

0.50

2.00

0.00

0.50

H.8.6

tots els equips subministrats

Retirada dels reciclats de tòners i d'altres consumibles de
TOTAL SOBRE

I

Nrc
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5,00

5.00

5.00

0.00

s.00

100,00

8?,52

84,50

74.41

79-19

I

A

Lo Mesa, de forma unànime, aprova la valoració total de les ofertes

OFERTES EMPRESES

TOTAL

CANON

83,52

DISCOUNT

84,60

SAYTEL

74,47

GtROCOP|

79,L9

Després de comprovor que cop oferto conté volors onormols, lo Meso
ocordo requerir o l'empreso Discount lnformótico S.L lo documentoció que
reflecteixi les corocterístiques tècniques concretes dels equips o instol.lor
que es contemplen en lo sevo oferto, per tol de poder voloror si els
moteixos s'odeqüen o les corocterístiques requerides en el plec de

prescripcions tècniques del controcte.
I sense

mptes o troctor o
qual
la
de
cosa dono fe

El presi

Angel

nt de lo Meso

E

Llonés

1230 hores el President oixeco lo

de lq Meso
oyons Fubter

Ribes 3

08013 Borcelono
T +34 935 545 555

bustioooc@ontifrou.cot
www.o

ntifrou.cot
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