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INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICIÈNCIA DEL
CONTRACTE BASAT EN EL CATÀLEG DE LA CENTRAL DE COMPRES DE L’ASSOCIACIÓ
CATALANA DE MUNICIPIS ADJUDICATS MITJANÇANT ACORDS MARCS:
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, va acordar, en data 16
de setembre de 2019, l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada amb destinació als
ens locals de Catalunya que l’ACM conjuntament amb el Consorci Català pel
desenvolupament Local, té constituït.
S’utilitza aquest sistema d’adquisició centralitzada, atès que la central de contractació de
l’ACM es configura, com un servei especialitzat, com a un instrument que permet la
tramitació i/ adjudicació de les prestacions d’altres poders adjudicadors locals, facilitant
els procés de contractació agregant consums i afavorint economies d’escala provocant la
contenció o disminució de la despesa pública i garantint la transparència i seguretat
jurídica en el procediment.
Aquest contracte és continuació del 14349/2016, que es va iniciar al febrer de 2017. El
present contracte te data de finalització el 31 de gener de 2021.
L’import és superior perquè en l’anterior contracte del 2016 l’ajuntament va cedir les
màquines que eren propietat municipal a l’adjudicatari, rebaixant l’import global
d’adjudicació.
A l’inici del contracte del 2016, l’adjudicatari havia de posar només un 50% de màquines;
aproximadament l’altre 50% era nostre i estava en condicions de donar servei 4 anys
més. Ara estem en una situació en la que ja no som propietaris de cap màquina, i totes
les que hi ha en ús actualment tenen un cicle de vida de almenys 4 anys, aconsellant la
seva renovació completa.
OBJECTE: Subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en la modalitat
d’arrendament sense opció de compra amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(segons acord marc d’expedient 2017.02). Aquest contracte és continuació del
14349/2016, que es va iniciar al febrer de 2017.

Descripció
maquinaria
Número de
màquines
Preu
unitari/mes
Preu còpia
b/n

LOT 1

LOT 3

LOT 17

LOT 9

LOT 4

HP M404 dn

HP E60055 dn

HP M556 dn

HP E77830 dn

HP E62655 dn

31

34

1

28

23

1,50 €

5,00 €

1,00 €

25,00 €

12,00 €

0,0150 €

0,0060 €

0,0150 €

0,0030 €

0,060 €
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Preu còpia
color

-------

-------

0,0900 €

0,040 €

-------

Segons declaració responsable adjuntada a l’expedient, el Lot 1 ha actualitzat model, a
l’Acord Marc apareix el model HP LaserJet Pro M402dn que ha estat descatalogat i
substituït pel model HP LaserJet Pro M404dn.
I el Lot 17 continua sent vigent tot i que la web de l’ACM té una nomenclatura incorrecta,
adjuntat també a l’expedient la pròrroga de l’Acord Marc on es pot comprovar que el
model del Lot 17 continua sent el mateix.
L’Ajuntament del Prat precisa d’un conjunt de 117 equips d’impressió distribuïts en 35
equipaments municipals per tal de poder oferir els seus serveis de manera ordinària.
JUSTIFICACIÓ: A finals del 2016 es va fer una licitació per l’arrendament, manteniment
i subministrament de tinta per aquests equips. Els que hi ha ara situats als equipaments i
que es van subministrar en base al contracte anterior ja no son propietat de
l’ajuntament, només es gaudeix dels seus serveis a un preu pactat, que és la suma del
lloguer mensual per tipus de màquina i un preu per còpia impresa.
Per la caducitat del contracte anterior ens veiem obligats a adquirir de nou el serveis
d’impressió en els equipaments municipals.
CPV:30120000-6 Fotocopiadoras, máquinas offset e impresoras
RESPONSABLE DEL CONTRACTE. El cap del servei de Sistemes i Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions (SiTIC), Joan De la Paz Sánchez.
ÉS UN CONTRACTE AMB CONTINUÏTAT: Si
ADJUDICATARI ÚNIC
EMPRESA: GIROCOPI S.L. – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ S.A. – UTE (UTE
REPROGIR CONTROL)
NIF: U67273987
OFERTES CONSULTADES: UTE REPROGIR CONTROL
ADJUDICARI SELECCIONAT EN EL PROCÈS DE CONSULTA I MOTIVACIÓ : UTE
REPROGIR CONTROL, per ser l’única empresa adjudicatària d’aquest servei.
IMPORT DEL CONTRACTE:
IVA: 21%
TOTAL: 280.000 € pels 4 anys de contracte (70.000 €/any (IVA no inclòs)) de
pressupost màxim amb preus unitaris.
CONDICIONS ESTABLERTES EN L’ACORD MARC PER AQUEST CONTRACTE:
TERMINI DE LLIURAMENT/TERMINI D’EXECUCIÓ:


El termini de lliurament és de 7 setmanes com a màxim a partir de la notificació
de l’acord per poder comprar la maquinaria, poder instal·lar-la i posar-la en
funcionament. I el termini d’execució (lloguer) serà de 4 anys des de la seva
instal·lació i posada en marxa.
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ALTRES CONDICIONS: Aquest contracte es podrà modificar per la incorporació de
noves impressores per instal·lar a nous equipaments, per ampliació d’impressores
o canvi a model superior en algun edifici que ja disposa d’aquest servei, per
augment del número de còpies efectuades, amb un augment màxim del 25%
sobre el preu de contracte actual.



FORMA DE PAGAMENT: El contracte es pagarà mensualment, l’import d’aquestes
factures te un valor fixe (preu del lloguer de les màquines per mes) i una part
variable (còpies realitzades durant el mes de facturació).
A les factures s’indicarà el model de la màquina, número de sèrie, lloc d’ubicació
(o nom de la impressora) i número de còpies facturades (còpies anteriors – còpies
actuals) en el mes corresponent a la factura per a cada màquina.
El preu fixe de les màquines ve fixat pel número de màquines i preu de cadascuna
d’elles, diferent en cada lot.

Descripció
maquinaria
Número de
màquines
Preu
unitari/mes
Total €

LOT 1

LOT 3

LOT 17

LOT 9

LOT 4

HP M404 dn

HP E60055 dn

HP M556 dn

HP E77830 dn

HP E62655 dn

31

34

1

28

23

1,50 €

5,00 €

1,00 €

25,00 €

12,00 €

46,5 €/mes

170 €/mes

1 €/mes

700 €/mes

276 €/mes

El que fa un total de 1.193,5 €/mes fixe en maquinari (IVA no inclòs)
ASPECTES ECONÒMICS DEL CONTRACTE:




PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA: 012.920.220.02
CENTRE DE COST: 3.06.502
UNITAT TRAMITADORA: GE0002267

El Prat de Llobregat,
F_GRPFIRMA_CAPS

F_GRPFIRMA_TALCALDE
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