APROVAT

SERVEI TIC
Exp: 901022 / 2019

INFORME DE NECESSITAT
Tipus de contracte

Subministrament

Subtipus de contracte

Lloguer

Objecte del contracte

CONTRACTE DE LLOGUER, MANTENIMENT I CONSUM
DELS EQUIPS MULTIFUNCIONALS.

Procediment d’adjudicació

Obert

Òrgan de contractació

Vicepresidencia

b)

Justificació de la contractació

La cobertura de les necessitats d'impressió, reproducció de
documents i enviaments i rebuda de faxos a l'AMB i els
seus Ens Dependents

És una compra d’innovació?

No

Te la licitació reserva social?

No

CPV: 30120000-6
Lote

Descripción

Código CPV

Descripción CPV

30120000-6

Fotocopiadoras,
máquinas offset e
impresoras

30232100-5

Impresoras y
trazadores gráficos
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Pressupost

El pressupost de licitació és de 432.000,00 € euros, IVA no
inclòs.
El valor estimat del contracte és de 496.800,00 € euros, IVA
no inclòs

Codi per a validació :O5OWN-7K5D2-B6QW6
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/5.

a)
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La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:

Exercici
2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022
2023

Funcional
92000
92000
92000
92000
92000
92000
92000
92000

Orgànica
X1055
X1055
X1055
X1055
X1055
X1055
X1055
X1055

Econòmica
21500
21500
21500
21500
20600
20600
20600
20600

% IVA
21
21
21
21
21
21
21
21

Import
72600
72600
72600
72600
58080
58080
58080
58080

1. Justificació de la necessitat
L’any 2014 es va licitar el contracte que actualment regeix el “Servei integral dels
equips multifuncionals de l’AMB i els seus Ens Dependents”.
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L’experiència acumulada durant aquests anys ens permet calcular l’ampliació
necessària del parc actual i preveure possibles necessitats futures d’ampliació.
D’altra banda, donat que al contracte anterior la previsió de despesa de la part variable
(el nombre de còpies previst) va resultar insuficient, l’experiència obtinguda també ens
permet calcular millor el pressupost de licitació de la part variable. Així, amb les dades
de què disposem, es pot observar una tendència creixent en el nombre d’impressions.
Aquesta tendència creixent ve provocada, entre d’altres factors, pel creixement de
l’AMB (tant pel que fa a personal, com pel que fa a ubicacions d’aquest).
Des del moment d’elaboració del plec que regeix l’actual contractació (2014) s’han
creat diverses oficines i/o serveis a l’AMB, com ara l’Agència de la Transparència i
l’oficina del PDU (ubicades fora dels dos edificis principals de l’AMB); també s’ha
traslladat fora dels edificis l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic, i s’ha habilitat
la planta 8 de l’Edifici A pels assessors dels grups polítics. Tot això ha fet necessari
també incrementar el nombre d’equips que formen part de la contractació.
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Tenint en compte aquesta millora ja constatada i les opcions de control i gestió que
encara es poden integrar a fi de seguir avançant en l’optimització de costos i en la
implementació de més polítiques per afavorir l’estalvi energètic i la disminució de
l’impacte ambiental, es creu oportú seguir amb el mateix model de funcionament.
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Mitjançant l’esmentada licitació es va procedir a unificar tot el parc d’equips d’impressió
i fotocopiat de l’AMB, format per equips de marques, antiguitats i prestacions diverses,
obtenint una uniformització que ha suposat una gran millora en la gestió i en els serveis
rebuts.
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S’haurà de tenir en compte també una possible modificació tant de la part fixa com de
la part variable, per poder atendre possibles creixements futurs de l’AMB, així com a
canvis en la tipologia d’impressions.
A continuació es pot veure en un quadre la despesa anual que contemplava el
contracte actualment vigent, separada en els conceptes de lloguer i consum, així com
l’estimació anual que s’ha fet i que serà la base de la licitació que s’està iniciant:

Part fixa:

Import anual
actual (s/IVA)

Import anual de
licitació (s/IVA)

% Increment

34.444,20 €

48.000 €

39%

40.000 €

60.000 €

50%

Part variable:

La licitació abastarà quatre anys.
En aquest sentit, posem en marxa aquest procediment de contractació pública i
elaborem el corresponent plecs de condicions tècniques.
2. Justificació del pressupost
Per al càlcul del pressupost del concepte consum, s’ha tingut en compte la següent
previsió de nombre de còpies anual:

170.000
2.040.000

160.000
1.920.000
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Aquesta previsió no és cap compromís amb els licitadors, sinó la base que s’ha pres
per poder fer el càlcul de l’import anual necessari pel concepte de consum.
Basant-nos en els preus unitaris de les còpies de les ofertes rebudes en el contractes
de lloguer actualment vigents a l’AMB, s’ha estimat que els preus unitaris màxims es
fixaran en 0,0270€ per les còpies en color i 0,0040 per les còpies en blanc i negre.
D’aquests preus i tenint en compte la previsió de còpies de cada tipologia obtenim:
Estimació de
nombre de còpies

Preu màxim per
còpia

Cost estimat anual

Blanc i negre

2.040.000

0,0040 €

8.160 €

Color

1.920.000

0,0270 €

51.840 €

Total

60.000 €

Pel que fa al pressupost de la part corresponent a lloguer dels equips, s’ha pres com a
referència el preu de mercat d’equips de característiques com les sol·licitades.
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Mitjana mensual
Total anual

Color

Codi per a validació :O5OWN-7K5D2-B6QW6
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 3/5.

b/n

D’acord amb el previst a l’article 145 de la LCSP, procedeix l’aplicació de més d’un
criteri d’adjudicació donat que la prestació objecte de la present licitació correspon a un
contracte de subministrament en el qual la definició de la prestació és susceptible de
ser precisada i millorada tècnicament.
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3. Justificació dels criteris d’adjudicació

Els criteris d’adjudicació proposats han estat formulats de manera objectiva, amb ple
respecte als principis d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat:


En el cas dels criteris dependents d’un judici de valor, amb l’objectiu de garantir
màxima transparència i igualtat d’oportunitats entre els licitadors, per a
cadascun dels criteris esmentats es detalla el conjunt d’aspectes i
característiques als quals el criteri fa referència.



En els cals dels criteris quantificables de manera automàtica, la seva valoració
es desprèn directament de l’aplicació de fórmules matemàtiques.

Els criteris d’adjudicació proposats garanteixen la possibilitat de que les ofertes siguin
avaluades en condicions de competència efectiva i comprovable de manera efectiva.

5. Justificació dels criteris de solvència mínima exigible
Per tal de garantir que les empreses presentades podran dur a terme el projecte
encomanat, s’ha de poder garantir una certa experiència en treballs similars. Per
aquest motiu, s’ha demanat una solvència tècnica consistent en una relació de 3
treballs de característiques similars, tenint en compte l’abast del projecte objecte
d’aquesta contractació, i així poder garantir la idoneïtat de les empreses presentades.
En quant a la solvència econòmica, es demana un volum de negoci equivalent al valor
del contracte. Aquest volum s’entén que és el mínim necessari per executar amb
plenes garanties el subministrament objecte de contracte.
6. Justificació de la no divisió en lots
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La fórmula triada per valorar les ofertes econòmiques compleix tots el requisits que
marca la jurisprudència europea i que recull el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic en la seva resolució 91/2019, en el sentit que és una fórmula on les ofertes que
no fan baixa econòmica obtenen zero punts, la millor oferta econòmica obté la major
puntuació, no es produeixen llindars de sacietat i la resta d’ofertes obtenen també
puntuació proporcional, és a dir, l’aplicació de la fórmula fa que entre dues ofertes
qualsevol, la més econòmica sempre obtingui més punts.
Per al repartiment de la puntuació entre els diferents criteris econòmics s’ha tingut en
compte la proporció d’aquests dins del pressupost total de la contractació.
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4. Justificació de la fórmula de valoració de les ofertes econòmiques i de la
proporcionalitat de les puntuacions dels criteris econòmics
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S’estima no pertinent la divisió en lots d’aquesta contractació per motius d’eficiència en
la gestió del contracte, eficiència en l’administració dels equips i per motius econòmics
(que permetrà l’aprofitament de recursos).

