PROPOSTA D’ACORD D’ENCÀRREC D’ADQUISICIÓ DE 3 EQUIPS
INFORMÀTICS A L’EMPRESA GIROCOPI, SL PER A LES OFICINES DE
TURISME DE LLORET DE MAR

Ref. Exp.: 07 ACM-042019-01
ANTECEDENTS
La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el
dia 20 de juliol de 2018, va acordar adjudicar els diferents lots de l’Acord
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les
modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2017.02) a les empreses següents:
•
•
•
•

GIROCOPI, S.L – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE:
Lot 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,17 i 19
KONICA MINOLTA: Lot 14
UTE RICOH: Lot 15
BASSO: Lots 16, 18 i 20

2.- En data 20 de març de 2019 es va procedir a la formalització dels
pertinents contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses
GIROCOPI, S.L - SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE, KONICA MINOLTA,
UTE RICOH i BASSO.
3.- En data 29 d’abril de 2019, el Consell d’Administració de la societat
municipal, Lloret Futur, SA, acorda l’Adhesió de la Societat Municipal, Lloret
Futur, S.A., al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local
(CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments i
contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL.
Atesa la necessitat d’adquisició d’equips d’impressió i multifunció per a les
diferents oficines de Lloret Futur, SA, a causa de la finalització de l’anterior
contracte de rènting de la societat amb l’empresa Informàtica La Selva.
Vista l'adhesió específica, aprovada pel Consell d’Administració en data
07/06/2019, a l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de
multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02).
Es justifica la necessitat d’adquirir 3 impressores en règim de rènting amb
l’empresa adjudicatària dels LOTS 4 i 13 de l’esmentat Acord Marc, GIROCOPI,
S.L – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE, amb NIF U67273987, correu
electrònic albert@reprogir.com amb les condicions següents:

-

2 impressores del LOT 4. En concret, HP Laserjet Managed E62555dN
(PN:J8J66A), preu per pàgina monocrom de 0,0060€.

-

1 impressora del LOT 13. En concret, HP Laserjet Color Managed
E87660dn (PN:X3A73A,X3A93A), preu per pàgina monocrom de
0,003€, preu per pàgina color 0,035€.

-

El preu mensual per impressora és:


HP Laserjet Managed E62555dN (PN:J8J66A) - 12,00€,
preu sense IVA, amb IVA és de 14,52€.



HP Laserjet Color Managed E87660dn - 80,00€, preu
sense IVA, amb IVA és de 96,80€.



L’import total preu mensual sense IVA de les 3
impressores de 104,00€.



L’import total preu mensual total amb IVA de les 3
impressores de 125,84€.



En aquest sentit, el preu total del contracte pels 4 anys
de durada és de 6.040,32 €, import amb IVA. Desglossat
en 4.992,00€, import sense IVA, amb un tipus impositiu
d’IVA del 21%, essent el seu total de 1.048,32€.



La durada del rènting serà de 48 mesos.



La resta de condicions s’atendran a allò establert al Plec
de
clàusules
regulador
de
l’acord
marc
de
subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en
les modalitats de compra i arrendament, amb destinació
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02).

A l’expedient s’adjunta el pressupost i el Plec de Clàusules reguladores de
l’acord Marc de de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en
les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Exp. 2017.02).
ES PROPOSA:
PRIMER.- Aprovar l’encàrrec d’adquisició de 3 impressores en règim de
rènting amb l’empresa adjudicatària dels LOTS 4 i 13 de l’esmentat Acord
Marc, GIROCOPI, S.L – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE, amb NIF
U67273987, correu electrònic: albert@reprogir.com.
Les condicions del present encàrrec d’adquisició son les següents:


HP Laserjet Managed E62555dN (PN:J8J66A) - 12,00€,
preu sense IVA, amb IVA és de 14,52€.









HP Laserjet Color Managed E87660dn - 80,00€, preu
sense IVA, amb IVA és de 96,80€.
L’import total preu mensual sense IVA de les 3
impressores de 104,00€.
L’import total preu mensual total amb IVA de les 3
impressores de 125,84€.
En aquest sentit, el preu total del contracte pels 4 anys
de durada és de 6.040,32 €, import amb IVA. Desglossat
en 4.992,00€, import sense IVA, amb un tipus impositiu
d’IVA del 21%, essent el seu total de 1.048,32€.
La durada del rènting serà de 48 mesos.
La resta de condicions s’atendran a allò establert al Plec
de
clàusules
regulador
de
l’acord
marc
de
subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en
les modalitats de compra i arrendament, amb destinació
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02).

SEGON.- Assignar l’aplicació pressupostària 18.4320.44900 de la Societat
Municipal, Lloret Futur, SA, de l’any 2019 per a la realització d’aquesta
despesa.
TERCER.- El contracte s’entén perfeccionat amb l’acceptació de la notificació
de l’encàrrec d’adquisició.
QUART.- Serà necessària la presentació de la factura en format electrònic a
la responsable del Departament d’Administració:
Laura Teira
lteira@lloret.org
Av. Alegries, 3. E 17310 - Lloret de Mar
T. +34 972 365 788
CINQUÈ.- Que l’adjudicació d’aquest encàrrec d’adquisició es publiqui
degudament al perfil de contractant de la societat.
SISÈ.NOTIFICAR
a
l’empresa
GIROCOPI,
S.L
–
SISTEMES
D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE i a la secció de la Societat Municipal
responsable pel seu coneixement i efectes escaients.
SETÈ.- Assabentar d'aquesta adjudicació al Consorci Català de
Desenvolupament Local i l'Associació Catalana de municipis (Carrer València,
231, 6a, 08007, Barcelona).
El President
Jaume Dulsat Rodríguez
JAUME DULSAT
RODRIGUEZ DNI 45541831Z
(AUT)
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