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INFORME JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
REPRODUCCIÓ, ESCANEIG I IMPRESSIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Justificació de la necessitat del servei
Per tal de poder atendre les necessitats de reproducció, escaneig i impressió de documentació
diversa i garantir el desenvolupament quotidià de les tasques que es realitzen als diferents
Equipaments, Direccions i Departaments del Districte, cal disposar de maquinària adequada i
actualitzada.
El Districte de Gràcia disposa actualment de 19 màquines fotocopiadores i impressores
multifuncionals, totes elles en règim de lloguer.
D’aquest total de 19 màquines, existeixen diverses casuístiques pel que fa als contractes, en
vigor:
·
·

el contracte de lloguer de 15 màquines té un termini de vigència que finalitza durant
aquest any 2019.
El contracte de lloguer de 4 màquines té un termini de vigència que finalitza durant
l’any 2020 i successius.

Amb el contracte actual es pretén que el Districte de Gràcia avanci cap a la unificació i
l’homogeneïtzació dels contractes de lloguer, evitant la dispersió actual.
Objecte del contracte
L’objecte del contracte és el subministrament de màquines multifuncionals amb les diferents
prestacions disponibles, que inclouen la impressió, reproducció i escaneig de la documentació
necessària per l’execució de les tasques administratives i tècniques del Districte de Gràcia que
requereixen l’obtenció de documentació en paper o format electrònic.
Segons el que preveu l’article 99 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, i per tal d’assegurar una adequada obtenció de les prestacions no es considera la
constitució de lots d’acord a què el seu objecte és únic i el lloguer de màquines és per a una
única unitat funcional, i l’esmentada divisió podria comportar l’execució del contracte
excessivament difícil des del punt de vista tècnic, o inclús la necessitat de coordinar als
diferents contractistes pels diferents lots podria comportar greument el risc de minar
l’execució adequada del contracte.
Durada del contracte
L’execució del servei s’iniciarà el dia 1 de gener de 2019 o altrament el que es fixi en la
formalització del contracte i fins al 31 de desembre de 2020, amb possibilitat de pròrroga de
24 mesos més.
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Pressupost de licitació i valors estimat del contracte
El pressupost del present contracte és de 52.434,14 € (cinquanta-dos mil quatre-cents trentaquatre euros, amb catorze cèntims), IVA inclòs, dels quals 43.334,00 € (quaranta-tres mil trescents trenta-quatre euros) corresponen a l’import net i 9.100,14 € (nou mil cent euros amb
catorze cèntims) a l’IVA al tipus del 21%.
El valor estimat del contracte és de : 99.494,00 euros.
El valor estimat del contracte s’ha calculat d’acord amb el que estableix l’article 101 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, tenint en compte la durada inicial
de 24 mesos, les possibles pròrrogues, que poden ésser d’un màxim de 24 mesos més i les
modificacions possibles, degudes a les previsions de l’increment dels serveis durant els propers
anys.
Procediment de contractació
Tipologia contractual: contracte de subministrament.
Es proposa per a la contractació d’aquest subministrament utilitzar el procediment
d’adjudicació obert simplificat, d’acord amb l’article 159, apartats de l’1 al 5, de la LCSP, amb
tramitació ordinària.
CPV del contracte
Atesa la naturalesa i objecte del contracte es considera idoni aplicar el codi CPV (Common
Procurement Vocabulary) núm. 30120000-6 que inclou: Fotocopiadoras, màquines offset e
impresoras.
Principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
La repercussió d’aquest contracte compleix els principis d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, tot d’acord amb la previsió de l’apartat 3 de la DA 3a LCSP.
Requisits de capacitat, aptitud i solvència dels licitadors
Solvència econòmica, les generals previstes en el plec tipus:
Volum anual de negocis en l’àmbit d’aquest contracte referit al millor dels tres últims exercicis
anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o
d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor igual o inferior de 28.000,00 euros.
Solvència tècnica, les generals previstes en el plec tipus:
L’import anual, sense incloure els impostos, que el licitador ha d’acreditar com a executat
durant l’any de superior execució en el decurs dels últims 3 anys en subministraments de
naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com
a mínim de 25.000 euros.
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El criteri de correspondència entre els subministraments executats pel licitador i els que
constitueixen l’objecte del contracte s’atendrà a la igualtat entre els dos primers dígits dels
respectius codis CPV.
Aplicació decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017, de contractació pública sostenible de
l’Ajuntament de Barcelona
Vist el Decret d’Alcaldia relatiu a la contractació pública sostenible amb criteris socials i
ambientals, i en compliment dels seus articles 4 i 5, cal assenyalar que d’acord amb les
característiques d’aquests contracte resulten adequades per incorporar aquelles que
garanteixin criteris ambientals bàsics.
Criteris d’adjudicació
Els criteris escollits incideixen en les millores del projecte municipal definit en el Plec de
Condicions Tècniques, i faran possible determinar la millor qualitat-preu de les propostes
presentades.
L’oferta econòmicament més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació
qualitat-preu amb l’objecte d’obtenir ofertes de gran qualitat
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que seviran de
base per a l’adjudicació del contracte són els següents:
-

Per la millora en els preus màxims de licitació que figuren en la clàusula 4 del Plec de
Clàusules Tècniques, fins a un màxim de 20 punts.

Part fixa dels equips
IR-ADV C2225I COLOR
IR 2530I B/N

Preu licitació lloguer (mes/màquina), inclou
còpies: 1.200 b/n i 2.200 color
140,00 €
75,00 €

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
8
8

Per ponderar l’oferta econòmica del lloguer s’utilitzarà la formula següent:
"#$%%&'(%)*+$)*,-.-)/.-ó** 0 *(1$#)/
3 4*"&+)%*2à4 = "&+)&/.-ó*#$%&,)/+)
!
"#$%%&'(%)*+$)*,-.-)/.-ó*– *(1$#)/*2é%*$.(+ò2-./

Part variable dels equips
IR-ADV C2225I COLOR
IR 2530I B/N

Preu licitació còpies (còpies mes/màquina), a
partir 1.200 b/n i 2.200 color
0,0060 €
0,045 €

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
1
3

Per ponderar l’oferta econòmica del lloguer s’utilitzarà la formula següent:
"#$%%&'(%)*+$)*,-.-)/.-ó** 0 *(1$#)/
!
3 4*"&+)%*2à4 = "&+)&/.-ó*#$%&,)/+)
"#$%%&'(%)*+$)*,-.-)/.-ó*– *(1$#)/*2é%*$.(+ò2-./
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Els criteris per determinar l’oferta anormalment baixa seran els establerts en l’article 85 del
RGLAP.
Causes modificació contracte
A banda de les establertes amb caràcter general de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, o les que es puguin establir en el PCAP, s’estableix com a possible
causa de modificació si durant la vigència del contracte, les necessitats reals siguin superiors a
les estimades inicialment, degut a la inauguració de nous serveis que precisin de maquinària
d’aquestes característiques, en cap cas, no podrà afectar més del 9,52% del pressupost del
contracte.
Subcontractació
En aquest contracte no es preveu la subcontractació.
Responsable del contracte
Com a responsable del contracte es proposa el Sr. Josep Ribas i Garriga, Cap del Departament
de Recursos Interns.

Barcelona, 11 d’octubre de 2018

Vist-i-plau

Josep Ribas i Garriga
Cap del Departament de Recursos Interns
Lluïsa Pedrosa i Berlanga
Directora de Serveis Generals
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Josep Ribas Garriga el dia 16/10/2018 a les 15:12, que informa;
LLUISA PEDROSA BERLANGA el dia 17/10/2018 a les 10:11, que dóna el vistiplau.

