MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
EXPEDIENT: CSSV 15-19
1.- OBJECTE COMPLET DEL CONTRACTE.
El present procediment obert té per objecte la regulació de la contractació del
subministrament, en règim d’adquisició, i manteniment d’impressores pel Centre
Ricard Fortuny (en endavant, el Centre) del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del
Penedès (en endavant, CSSV).
2.- ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT.
Procediment obert amb tramitació ordinària.
3.- VIGÈNCIA DEL CONTRACTE.
La vigència del contracte serà de 5 anys des de la formalització del contracte, sense
possibilitat de prorrogar-se.
4.- CLASSIFICACIÓ QUE S’EXIGEIX ALS PARTICIPANTS.
No s’exigeix classificació empresarials als participants d’aquesta licitació.
5.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL I ECONÒMICA I
FINANCERA.
Solvència Econòmica i Financera
-

El volum anual de negocis, referit a l’any de major execució dels darrers tres
anys conclosos ha de ser d’almenys el valor anual mig del contracte de cada un
dels lots als quals les empreses concorrin.
Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals
aprovats i dipositats al Registre Mercantil (és imprescindible que s’aporti el
model normalitzar del Registre Mercantil) o en el registre oficial que
correspongui o, en el cas d’empresaris individuals no inscrits al Registre
Mercantil, mitjançant el llibre d’inventaris i comptes anuals legalitzats per
aquest Registre.
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Solvència Tècnica
-

Els licitadors hauran d’acreditar que l’import anual acumulat en l’any de major
execució dels darrers tres anys dels serveis corresponents al mateix tipus o
naturalesa que el que correspon a l’objecte del contracte és d’almenys el 70%
de l’anualitat mitja del contracte.
Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una relació de les
prestacions realitzades per l’interessat en el curs dels darrers cinc anys,
corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del
contracte, especificant l’import, les dates i el destinatari públic o privat. En el
cas de destinataris públics, les prestacions realitzades s’entendran acreditats si
s’aporta certificat expedit o visat per l’òrgan competent. En el cas

de

destinataris privats, les prestacions realitzades es podran acreditar mitjançant
certificats expedients per aquests o, en el seu defecte, mitjançant declaració
del licitador. Els certificats de bona execució emesos per destinataris públics
podran ser comunicats directament per aquesta entitat a l’òrgan de
contractació.
Per determinar la correspondència entre els serveis acreditats i els de l’objecte
del contracte es verificarà la coincidència entre els tres primers dígits dels seus
respectius codis CPV.
-

Indicació de les mesures de gestió ambiental que l’empresari podrà aplicar a
l’execució del contracte.

6.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.
Els criteris de valoració de mantera automàtica són el preu unitari de les impressores
(fins a un màxim de 25 punts), el preu unitari dels equips multifunció monocrom (fins a
un màxim de 50 punts) i el cost de les còpies en B/N (fins a un màxim de 10 punts). El
preu unitari de les impressores i dels equips multifunció monocrom són elevat i tenen
un impacte econòmic destacat, per aquest motiu és el concepte amb major puntuació.
El cost de les còpies en B/N és l’import variable que pagarà el CSSV en funció de les
còpies que realitzi i, degut al volum de còpies que el CSSV realitza, és un element
important a tenir en compte a l’hora de valorar les ofertes.
Els criteris de valoració a judici de valor són el Pla de Manteniment (fins a un màxim de
10 punts), el Pla de Formació (fins a un màxim de 2,5 punts) i el Pla de Seguiment
(fins a un màxim de 2,5 punts). El Pla de Manteniment, així com el Pla de Seguiment,
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són necessaris per desenvolupar correctament i eficientment l’execució del contracte.
S’implementarà un nou sistema de treball i unes noves impressores, per tant, el Pla de
Formació és important per poder entendre aquest nou funcionament.
7.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL
CONTRACTE.
I) Condicions especials d’execució:
-

D’acord amb l’establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec
de Prescripcions Tècniques així com la correcte gestió dels residus de conformitat
amb l’establert en aquesta clàusula. En aquets cas, l’entitat contractant en
qualsevol moment pot demanar a l’empresa contractista un informe conforme en
relació a la gestió dels residus.

II) Obligacions essencials del contracte:
-

Obligació del contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió
europea en matèria de protecció de dades.

-

Serà obligació essencial d’execució que l’empresa adjudicatària realitzi el
muntatge i configuració de tots els equips.

-

Serà obligació essencial d’execució que l’empresa adjudicatària proporcioni al
CSSV el tipus d’impressores descrites en aquest apartat, en cap cas podrà
sol·licitar unes impressores que no compleixin les funcions descrites en aquest
apartat. També serà condició especial d’execució que les impressores siguin
noves, no de segona mà.

-

Serà obligació essencial d’execució que l’empresa adjudicatària instal·li un
sistema de comunicació automàtica dels equips, que englobarà la petició
automàtica de consumibles amb el seu enviament automàtic al CSSV,
l’enviament automàtic de comptadors i l’enviament automàtic d’alertes
tècniques.

-

Serà obligació essencial d’execució que l’empresa que resulti adjudicatària,
posi a disposició del servei una seu al municipi de Vilafranca del Penedès o bé
la subcontracti per tal d’assolir el termini establert en la resolució d’incidències.

-

El contractista resta obligat a incloure en l'execució del contracte i al seu càrrec
les mesures de seguretat i salut pública que estableixin en cada moment les
autoritats sanitàries, la Secretaria de Funció Pública i la normativa vigent. En
tot cas, s’hauran de validar les mesures a aplicar amb el servei de prevenció de
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riscos laborals competent de l’entitat contractant i acatar les instruccions
impartides per aquest i pel responsable del contracte.
Aquestes obligacions essencials d’execució són necessàries i crucials per garantir una
correcta execució i funcionament del contracte, així com per gaudir d’un servei de
qualitat.
8.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DESGLOSSAT.
El pressupost de licitació del serà de 19.328,48 euros, sense IVA (23.387,46 euros,
IVA inclòs), pels 5 anys de vigència total del contracte. El pressupost de licitació està
format pels conceptes següents:
- Subministrament impressores: 10.494,98 euros, sense IVA (12.698,93 euros, IVA
inclòs).
- Estimació còpies per la vigència del contracte: 8.833,50 euros, sense IVA
(10.688,54 euros, IVA inclòs). L’estimació anual de les còpies serà de 1.766,70
euros, sense IVA (2.137,71 euros, IVA inclòs). Cal destacar l’import màxim per
còpia en B/N:
CÒPIES B/N
Sense IVA
IVA inclòs
0,0065 euros 0,0077 euros

9.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE.
El valor estimat del contracte del serà de 23.194,18 euros, sense IVA (28.064,95
euros, IVA inclòs). Aquest import inclourà:
- Pressupost base de licitació: 19.328,48 euros, sense IVA (23.387,46 euros, IVA
inclòs).
- Import de les modificacions que puguin sorgir (20%): 3.864,70 euros, sense IVA
(4.677,49 euros, IVA inclòs).
10.- INDICAR LA NECESSITAT QUE ES VOL COBRIR AMB LA LICITACIÓ
RELACIONAT AMB L’OBJECTE DEL CONTRACTE.
D’acord amb l’Informe del Departament d’Informàtica, la necessitat que es vol cobrir
amb la present licitació és reducció del gran nombre d’impressores que actualment
disposa el CSSV així com la carència d’impressores actualitzades tecnològicament i el
manteniment d’aquestes.
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11.- DECISIÓ DE NO DIVIDIR EN LOT L’OBJECTE DEL CONTRACTE.
D’acord amb l’informe tècnic que s’adjunta, no es considera adequada la divisió en lots
de l’objecte d’aquest contracte.
12. L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE REQUEREIX TRACTAMENT DE DADES PER
PART DE L’EMPRESA CONTRACTISTA
☐ SI
☒ NO
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