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ÀREA DE CONEIXEMENT I QUALITAT
Infraestructures informàtiques
Centre d'Atenció a l'Usuari

Data: 21 de juny de 2018
Ref.: EBA/ jrs
Exp. CiQ:
Assumpte:
Informe
de
valoració de les ofertes pel
subministrament, mitjançant
arrendament sense opció de
compra,
dels
dispositius
multifuncionals per a la
Diputació de Tarragona.

INFORME-PROPOSTA

El present contracte contempla el subministrament, mitjançant arrendament
sense opció de compra, dels dispositius multifuncionals per a la Diputació de
Tarragona.
El contracte està dividit en vuit lots, els quals es valoraran de forma
separada, i estan diferenciats de la següent manera:

Lot 1: 6 màquines per la Seu Síntesi.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=4216ec13-ea02-428b-8b4d-d421aa4b08b2

Pel que fa a l’import aproximat de licitació del lot 1, aquest es composa per
una banda del cost del lloguer de les màquines i per una altra banda pel
número de còpies calculades (lloguer + preu per còpia).
Pel que fa a l'import per les còpies calculades, aquest es calcula tenint en
compte el número de còpies previstes, establint un preu unitari per còpia en
color i un altre en blanc i negre.
Arrel d’aquests plantejaments, ens dona el següent càlcul pels 4 anys de
duració del contracte:
Import previst en quan a preu unitaris:
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LOT 1
Preu arrendament equip / mes
Preu unitari còpia en blanc I
negre
Preu unitari còpia en color

Estimació
còpies/equip/mes

0,070 €

4.500

7.500

Import previst per la licitació:
LOT 1
Preu Total Arrendament
Preu Total Cost/Còpia
TOTAL

PREU SENSE IVA
40.320 €
105.840 €
146.160 €

PREU AMB IVA
48.787,20 €
128.066,40 €
176.853,60 €

S’han presentat un total de 5 licitadors en aquest lot, els quals han presentat
les següents ofertes:
Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Tarragona,
SL

Ofigrafic
Serveis per
l’oficina, SL

Kyocera
Document
Solutions
España, SA

Copiadores
impressores Servicios
accessoris, Microinformàtica
SL
SA

IMPORT RENTING MENSUAL

107,26 €

114,2 €

119,86 €

128 €

98,45 €

Cost impressions en blanc i negre

0,0037 €

0,0032 €

0,0037 €

0,0055 €

0,0031 €

0,025 €

0,032 €

0,0229 €

0,025 €

0,028 €

71.282,88 €

81.290,88 €

72.190,08 € 81.144,00 €

71.337,60 €

Cost impressions en color
Oferta econòmica

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Preu unitari màxim
IVA exclòs
140 €
0,007 €

D’acord amb els pressupostos presentats i tenint en els criteris de valoració
contemplats en l’apartat número 9, del plec de prescripcions tècniques, s’esdevé la
següent puntuació:

a) Oferta econòmica .....................de 0 a 8 punts
Els licitadors que presentin la seva oferta, hauran de fer-ho indicant un preu únic
de lloguer i de cost per còpia, tant de color com en blanc i negre, sota els
següents imports màxims establerts sota els següents paràmetres:
Cost impressions en blanc i negre: 0,007 + IVA
Cost impressions en color: 0,070 + IVA
Per tal de determinar l'oferta a valorar es calcularà de la forma següent:
El volum estimat d'impressions/mes pels equips contemplats és:
Blanc i negre: 7.500 còpies/mes
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Color: 4.500 còpies/mes
Oferta= (7.500 x preu unitari impressions blanc i negre) + (4.500 x preu unitari
impressions color) + (lloguer mensual) x 48 mesos.
Puntuació obtinguda = 8 x (import base licitació - oferta que es valora) /
(import base de licitació - oferta més econòmica valora).

VALORACIÓ ECONÒMICA
(de 0 a 8 punts)

8

6,93

7,9

6,94

7,99

b) Característiques superiors a les exigides ....................de 0 a 16
punts

Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Tarragona, SL

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Copiadore
s
impressore
s
Servicios
accessoris Microinformàtic
, SL
a SA

Kyocera
Sistemes
Ofigrafic
Document
d’oficina de
Serveis per Solutions
Lleida i
l’oficina,
España,
Tarragona, SL SL
SA

Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador incorpora
una memòria RAM
superior a 3 Gb.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador incorpora
una
disc
dur
superior a 250 Gb
o 32 Gb SSD..
Es valorarà amb 1
punt si el model
ofertat pel licitador
incorpora
la
capacitat
d’admetre més de
100 pàgines en
l’alimentador
en
l’escàner.
Es valorarà amb 1
punt si el model
ofertat pel licitador

Kyocera
Document
Solutions
España, SA

Ofigrafic
Serveis per
l’oficina, SL

Copiadores
impressores
accessoris, SL

Servicios
Microinformàtica
SA

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,0

0,5

0,0

0,5

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

0,0
1,0

Signat per: Josep Maria Ribes Serra
Càrrec: CAP D'UNITAT OPERATIVA DE CENTRE D'ATENCIÓ A L'USUARI
Data: 27-06-2018 09:17:19
Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Pàgina: 4 de 47
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=4216ec13-ea02-428b-8b4d-d421aa4b08b2

Codi de verificació: 4216ec13-ea02-428b-8b4d-d421aa4b08b2

ÀREA DE CONEIXEMENT I QUALITAT
Infraestructures informàtiques
Centre d'Atenció a l'Usuari

incorpora
la
capacitat
que
l’alimentador
de
l’escàner tingui la
funcionalitat dual,
permetent llegir en
una sola passada
les dues cares d’un
document, i evitant
d'aquesta manera
que el paper torni a
passar
pel
mecanisme intern
de la màquina
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador realitza el
tractament
OCR
directament des de
la
mateixa
màquina, enviant
per
correu
electrònic
el
document
escanejat
en
format .doc.
Es valorarà amb 1
punt si el model
ofertat pel licitador
escaneja
documents
directament sobre
el disc dur de la
mateixa
multifunció,
i
permet
posteriorment
l’enviament
per
correu
electrònic
del
link
corresponent per
tal que l’usuari el
pugui descarregar.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador
ofereix
una
velocitat
d’impressió
superior
a
40
pàgines per minut
en format A4.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador
ofereix
una
velocitat
d’impressió

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,0
0,5

0,5
0,5

0,0
0,0

0,5
0,5

0,5
0,5
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superior
a
20
pàgines per minut
en format A3.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador
ofereix
una capacitat de
paper de més de
500 fulls per cada
una de les safates
contemplades.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador incorpora
grapadora per tal
de treure els
treballs impresos
grapats, quan se li
demani.
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Es valorarà amb
0.5 punts si el
consum típic
d’electricitat
setmanal (TEC), si
el model ofertat no
supera els 1.1
KW/h / setmana.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat
incorpora l’etiqueta
d’eficiència
energètica
EnergyStar.
Es valorarà amb 1
punt la capacitat
que el sistema
converteixi un
document en
format PDF que li
sigui enviat
mitjançant un
correu electrònic
des de qualsevol
dels ordinadors
conectats als
equips contemplats
en el present lot,
en un document en
format .doc, i que
aquest sigui
retornat mitjançant
correu electrònic,

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5
0,0

0,5
1,0

0,5
1,0

0,5
1,0

0,5
1,0
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al seu remitent.
Es valorarà amb 1
punt la capacitat
que el sistema
converteixi un
document en
format PDF que li
sigui enviat
mitjançant un
correu electrònic
des de qualsevol
dels ordinadors
conectats als
equips contemplats
en el present lot,
en un document en
format .xls, i que
aquest sigui
retornat mitjançant
correu electrònic,
al seu remitent.
Es valorarà amb 1
punt la capacitat
que el sistema
converteixi un
document en
format PDF que li
sigui enviat
mitjançant un
correu electrònic
des de qualsevol
dels ordinadors
conectats als
equips contemplats
en el present lot,
en un document
PDF/A, amb
capacitat de cerca,
i que aquest sigui
retornat mitjançant
correu electrònic,
al seu remitent.
Es valorarà en 1
punt si la solució
presentada pel
licitador, preveu la
possibilitat
d’incorporar en un
futur, l’ús d’un
programari de
digitalització que
permeti realitzar
còpia electrònica
autèntica segons la
Llei 39/2015, del
procediment
administratiu

0,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0
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comú, sense la
necessitat de
canviar els equips
proposats. La
generació de
còpies
electròniques
autèntiques ha de
disposar de la
signatura
electrònica
avançada per a
XML PAdES i
XAdES i incloure
els totes les
metadades
mínimes
obligatòries.
Es valorarà en 1
punt si la solució
presentada pel
licitador, preveu la
possibilitat
d’incorporar en un
futur, la instal·lació
d’un segell
d’òrgan, que
permeti realitzar
còpia electrònica
autèntica a través
d’un certificat de
software, sense la
necessitat de
canviar els equips
proposats.
Es valorarà en 3.5
punts si l’oferta
presentada
incorpora la sessió
d’una màquina en
concepte de
backup, de les
mateixes
característiques
que les ofertades, i
que es dipositarà a
la mateixa seu
Síntesi per a ser
utilitzada per tal de
substituir algun
dels equips que
s’estan utilitzant,
en cas d’una
incidència que
impossibiliti el
correcte
funcionament dels
mateixos. En cas

1,0
3,5

1,0
3,5

1,0
3,5

1,0
3,5
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que es pugui
disposar d’aquest
equip de backup,
aquest no
suposarà cap cost
econòmic afegit a
l’oferta presentada.
TOTAL

11,50

14,50

14,00

14,50

10,00

Puntuació total: Oferta econòmica + Característiques superiors a les exigides
Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Ofigrafic
Tarragona,
Serveis per
SL
l’oficina, SL
19,50
21,43

PUNTUACIÓ TOTAL

Kyocera
Document
Solutions
España, SA
21,90

Copiadores
impressores Servicios
accessoris, Microinformàtica
SL
SA
21,44
17,99

ES PROPOSA:

Adjudicar la contractació a l’oferta del Lot 1, a l’empresa Kyocera Document
Solutions España, SA, per resultar l'oferta més avantatjosa.
Lot 2: 1 màquia pel Conservatori de Música de Tarragona.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Pel que fa a l’import aproximat de licitació del lot 2, aquest es composa per
una banda del cost del lloguer de la màquina i per una altra banda pel número
de còpies calculades (lloguer + preu per còpia).
Arrel d’aquests plantejaments, ens dona el següent càlcul pels 4 anys de
duració del contracte:

Estimació
còpies/mes

Preu arrendament equip / mes

Preu unitari màxim
IVA exclòs
155€

Preu unitari còpia en blanc I negre:

0,007€

16.700

Preu unitari còpia en color

0,070€

4.600

LOT 2
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Import previst per la licitació:
LOT 2
Preu Total Arrendament
Preu Total Cost/Còpia
TOTAL

PREU SENSE IVA
7.440 €
21.067,20 €
28.507,20 €

PREU AMB IVA
9.002,40 €
25.491,31 €
34.493,71 €

S’han presentat un total de 5 licitadors en aquest lot, els quals han presentat
les següents ofertes:

IMPORT RENTING MENSUAL
Cost impressions en blanc i negre
Cost impressions en color
Oferta econòmica

Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Ofigrafic
Tarragona,
Serveis per
SL
l’oficina, SL
148,11 €
132,21 €

Kyocera
Document
Solutions
España, SA
107,18 €

Copiadores
impressores Servicios
accessoris, Microinformàtica
SL
SA
123,8 €
143 €

0,0037 €

0,0032 €

0,0032 €

0,0055 €

0,0031 €

0,025 €

0,032 €

0,0363 €

0,025 €

0,0278 €

15.595,20 €

15.976,80 €

15.724,80 € 15.871,20 €

15.487,20 €

D’acord amb els pressupostos presentats i tenint en els criteris de valoració
contemplats en l’apartat número 9, del plec de prescripcions tècniques, s’esdevé la
següent puntuació:

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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a) Oferta econòmica .....................de 0 a 8 punts
Els licitadors que presentin la seva oferta, hauran de fer-ho indicant un preu de
lloguer per la màquina, i de cost per còpia, tan de color com en blanc i negre,
sota els següents imports màxims establerts sota els següents paràmetres:
Cost impressions en blanc i negre: 0,007 + IVA
Cost impressions en color: 0,070 + IVA
Per tal de determinar l'oferta a valorar es calcularà de la forma següent:
El volum estimat d'impressions/mes pels equips contemplats és:
Blanc i negre: 16.700 còpies/mes
Color: 4.600 còpies/mes
Oferta = (16.700 x preu unitari impressions blanc i negre) + (4.600 x preu
unitari impressions color) + (lloguer mensual) x 48 mesos.
Puntuació obtinguda = 8 x (import base licitació - oferta que es valora) /
(import base de licitació - oferta més econòmica valorada).
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Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Tarragona,
SL
VALORACIÓ ECONÒMICA (de 0
a 8 punts)

Ofigrafic
Serveis per
l’oficina, SL

7,93

Kyocera
Document
Solutions
España, SA

7,69

7,85

Copiadores
impressores Servicios
accessoris, Microinformàtica
SL
SA
7,76

8

b) Característiques superiors a les exigides ....................de 0 a 10
punts
Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Tarragona, SL
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador incorpora
una memòria RAM
superior a 2 Gb.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador incorpora
una
disc
dur
superior a 250 Gb
o 32 Gb SSD.

Kyocera
Document
Solutions
España, SA

Ofigrafic
Serveis per
l’oficina, SL

Copiadores
impressores
accessoris, SL

Servicios
Microinformàtica
SA

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,0

0,5

0,0

0,5

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

0,0
1,0

Es valorarà amb 1
punt si el model
ofertat pel licitador
incorpora
la
capacitat
d’admetre més de
100 pàgines en
l’alimentador
en
l’escàner.
Es valorarà amb 1
punt si el model
ofertat pel licitador
incorpora
la
capacitat
que
l’alimentador
de
l’escàner tingui la
funcionalitat dual,
permetent llegir en
una sola passada
les dues cares d’un
document, i evitant
d'aquesta manera
que el paper torni a
passar
pel
mecanisme intern
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de la màquina.
Es valorarà amb
0.5 punt si el
model ofertat pel
licitador realitza el
tractament
OCR
directament des de
la
mateixa
màquina, enviant
per
correu
electrònic
el
document
escanejat
en
format .doc.
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,0
0,0

0,5
0,0

0,5
0,0

Es valorarà amb 1
punt si el model
ofertat pel licitador
escaneja
documents
directament sobre
el disc dur de la
mateixa
multifunció,
i
permet
posteriorment
l’enviament
per
correu
electrònic
del
link
corresponent per
tal que l’usuari el
pugui descarregar.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador
ofereix
una
velocitat
d’impressió
superior
a
40
pàgines per minut
en format A4.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador
ofereix
una
velocitat
d’impressió
superior
a
20
pàgines per minut
en format A3.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador
ofereix
una capacitat de
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paper de més de
500 fulls per cada
una de les safates
contemplades.
Es valorarà amb 1
punt la capacitat
que el sistema
converteixi
un
document
en
format PDF que li
sigui
enviat
mitjançant
un
correu
electrònic
des de qualsevol
dels
ordinadors
conectats
als
equips contemplats
en el present lot,
en un document en
format .doc, i que
aquest
sigui
retornat mitjançant
correu electrònic,
al seu remitent.
0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0
0,0

1,0
1,0

0,0
0,0

1,0
1,0

1,0
1,0

Es valorarà amb 1
punt la capacitat
que el sistema
converteixi
un
document
en
format PDF que li
sigui
enviat
mitjançant
un
correu
electrònic
des de qualsevol
dels
ordinadors
conectats
als
equips contemplats
en el present lot,
en un document en
format .xls, i que
aquest
sigui
retornat mitjançant
correu electrònic,
al seu remitent.
Es valorarà amb 1
punt la capacitat
que el sistema
converteixi
un
document
en
format PDF que li
sigui
enviat
mitjançant
un
correu
electrònic
des de qualsevol
dels
ordinadors
conectats
als
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equips contemplats
en el present lot,
en un document
PDF/A,
amb
capacitat de cerca,
i que aquest sigui
retornat mitjançant
correu electrònic,
al seu remitent.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
consum
típic
d’electricitat
setmanal (TEC), si
el model ofertatno
supera els 1.1
KW/h / setmana.
0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Es valorarà amb
0.5 punts si el
model
ofertat
incorpora l’etiqueta
d’eficiència
energètica
EnergyStar.
TOTAL
6,00

9,00

5,00

9,00

8,00

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=4216ec13-ea02-428b-8b4d-d421aa4b08b2

Puntuació total: Oferta econòmica + Característiques superiors a les exigides

PUNTUACIÓ TOTAL

Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Ofigrafic
Tarragona,
Serveis per
SL
l’oficina, SL
13,93
16,69

Kyocera
Document
Solutions
España, SA
12,85

Copiadores
impressores Servicios
accessoris, Microinformàtica
SL
SA
16,76
16,00

ES PROPOSA:

Adjudicar la contractació a l’oferta del Lot 2, a l’empresa Ofigrafic Serveis
per l’oficina, SL, per resultar l'oferta més avantatjosa.
Lot 3: 1 màquia pel Conservatori de Música de Reus.
Pel que fa a l’import aproximat de licitació del lot 3, aquest es composa per
una banda del cost del lloguer de la màquina i per una altra banda pel número
de còpies calculades (lloguer + preu per còpia).
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Arrel d’aquests plantejaments, ens dona el següent càlcul pels 4 anys de
duració del contracte:

Estimació
còpies/mes

Preu arrendament equip / mes

Preu unitari màxim
IVA exclòs
155€

Preu unitari còpia en blanc I negre:

0,007€

4.000

Preu unitari còpia en color

0,070€

400

LOT 3

Import previst per la licitació:
LOT 3
Preu Total Arrendament
Preu Total Cost/Còpia
TOTAL

PREU SENSE IVA
7.440 €
2.688 €
10.128 €

PREU AMB IVA
9.002,40€
3.252,48€
12.254,88€

S’han presentat un total de 5 licitadors en aquest lot, els quals han presentat
les següents ofertes:

IMPORT RENTING MENSUAL

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=4216ec13-ea02-428b-8b4d-d421aa4b08b2

Cost impressions en blanc i negre
Cost impressions en color
Oferta econòmica

Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Ofigrafic
Tarragona,
Serveis per
SL
l’oficina, SL
148,11 €
105,54 €
0,0037 €

0,0032 €

Kyocera
Document
Solutions
España, SA
109,09 €
0,0056 €

Copiadores
impressores Servicios
accessoris, Microinformàtica
SL
SA
99,07 €
131,54 €
0,006 €

0,0031 €

0,025 €

0,032 €

0,0414 €

0,025 €

0,0278 €

8.299,68 €

6.274,08 €

7.106,40 €

6.387,36 €

7.442,88 €

D’acord amb els pressupostos presentats i tenint en els criteris de valoració
contemplats en l’apartat número 9, del plec de prescripcions tècniques, s’esdevé la
següent puntuació:

a) Oferta econòmica .....................de 0 a 8 punts
Els licitadors que presentin la seva oferta, hauran de fer-ho indicant un preu de
lloguer de la màquina, i de cost per còpia, tan de color com en blanc i negre,
sota els següents imports màxims establerts sota els següents paràmetres:
Cost impressions en blanc i negre: 0,007 + IVA
Cost impressions en color: 0,070 + IVA
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Per tal de determinar l'oferta a valorar es calcularà de la forma següent:
El volum estimat d'impressions/mes pels equips contemplats és:
Blanc i negre: 4.000 còpies/mes
Color: 400 còpies/mes
Oferta = (4.000 x preu unitari impressions blanc i negre) + (400 x preu unitari
impressions color) + (lloguer mensual) x 48 mesos.
Puntuació obtinguda = 8 x (import base licitació - oferta que es valora) /
(import base de licitació - oferta més econòmica valorada).
Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Tarragona, SL
VALORACIÓ ECONÒMICA
(de 0 a 8 punts)

Ofigrafic
Serveis per
l’oficina, SL

3,79

Kyocera
Document
Solutions
España, SA

8

6,27

Copiadores
impressores Servicios
accessoris, Microinformàtica
SL
SA
7,76

5,57

b) Característiques superiors a les exigides ....................de 0 a 10
punts

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=4216ec13-ea02-428b-8b4d-d421aa4b08b2

Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Tarragona, SL
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador incorpora
una memòria RAM
superior a 2 Gb.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador incorpora
una
disc
dur
superior a 250 Gb
o 32 Gb SSD.

Kyocera
Document
Solutions
España, SA

Ofigrafic
Serveis per
l’oficina, SL

Copiadores
impressores
accessoris, SL

Servicios
Microinformàtica
SA

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,0

0,5

0,0

0,5

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

0,0
0,0

0,0
1,0

Es valorarà amb 1
punt si el model
ofertat pel licitador
incorpora
la
capacitat
d’admetre més de
100 pàgines en
l’alimentador
en
l’escàner.
Es valorarà amb 1
punt si el model
ofertat pel licitador
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incorpora
la
capacitat
que
l’alimentador
de
l’escàner tingui la
funcionalitat dual,
permetent llegir en
una sola passada
les dues cares d’un
document, i evitant
d'aquesta manera
que el paper torni a
passar
pel
mecanisme intern
de la màquina.
Es valorarà amb
0.5 punt si el
model ofertat pel
licitador realitza el
tractament
OCR
directament des de
la
mateixa
màquina, enviant
per
correu
electrònic
el
document
escanejat
en
format .doc.
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

0,0

1,0

0,5
0,5

0,0
0,0

0,5
0,5

0,0
0,0

0,5
0,5

Es valorarà amb 1
punt si el model
ofertat pel licitador
escaneja
documents
directament sobre
el disc dur de la
mateixa
multifunció,
i
permet
posteriorment
l’enviament
per
correu
electrònic
del
link
corresponent per
tal que l’usuari el
pugui descarregar.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador
ofereix
una
velocitat
d’impressió
superior
a
30
pàgines per minut
en format A4.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
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model ofertat pel
licitador
ofereix
una
velocitat
d’impressió
superior
a
15
pàgines per minut
en format A3.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador
ofereix
una capacitat de
paper de més de
500 fulls per cada
una de les safates
contemplades.
0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

1,0
1,0

0,0
0,0

1,0
1,0

1,0
1,0

Es valorarà amb 1
punt la capacitat
que el sistema
converteixi
un
document
en
format PDF que li
sigui
enviat
mitjançant
un
correu
electrònic
des de qualsevol
dels
ordinadors
conectats
als
equips contemplats
en el present lot,
en un document en
format .doc, i que
aquest
sigui
retornat mitjançant
correu electrònic,
al seu remitent.
Es valorarà amb 1
punt la capacitat
que el sistema
converteixi
un
document
en
format PDF que li
sigui
enviat
mitjançant
un
correu
electrònic
des de qualsevol
dels
ordinadors
conectats
als
equips contemplats
en el present lot,
en un document en
format .xls, i que
aquest
sigui
retornat mitjançant
correu electrònic,
al seu remitent.
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Es valorarà amb 1
punt la capacitat
que el sistema
converteixi
un
document
en
format PDF que li
sigui
enviat
mitjançant
un
correu
electrònic
des de qualsevol
dels
ordinadors
conectats
als
equips contemplats
en el present lot,
en un document
PDF/A,
amb
capacitat de cerca,
i que aquest sigui
retornat mitjançant
correu electrònic,
al seu remitent.
0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Es valorarà amb
0.5 punts si el
consum
típic
d’electricitat
setmanal (TEC), si
el model ofertatno
supera els 1.1
KW/h / setmana.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=4216ec13-ea02-428b-8b4d-d421aa4b08b2

Es valorarà amb
0.5 punts si el
model
ofertat
incorpora l’etiqueta
d’eficiència
energètica
EnergyStar.

TOTAL
6,50

8,50

6,00

5,00

8,00

Puntuació total: Oferta econòmica + Característiques superiors a les exigides

PUNTUACIÓ TOTAL

Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Ofigrafic
Tarragona,
Serveis per
SL
l’oficina, SL
10,29
16,50

Kyocera
Document
Solutions
España, SA
12,27

Copiadores
impressore
s
Servicios
accessoris, Microinformàtica
SL
SA
12,76
13,57

ES PROPOSA:
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Adjudicar la contractació a l’oferta del Lot 3, a l’empresa Ofigrafic Serveis
per l’oficina, SL, per resultar l'oferta més avantatjosa.
Lot 4: 1 màquia pel Museu d’Art Modern de Tarragona.
Pel que fa a l’import aproximat de licitació del lot 4, aquest es composa per
una banda del cost del lloguer de la màquina i per una altra banda pel número
de còpies calculades (lloguer + preu per còpia).
Arrel d’aquests plantejaments, ens dona el següent càlcul pels 4 anys de
duració del contracte:

Estimació
còpies/mes

Preu arrendament equip / mes

Preu unitari màxim
IVA exclòs
80 €

Preu unitari còpia en blanc I negre

0,007€

1.100

Preu unitari còpia en color

0,070€

1.000

LOT 4

Import previst per la licitació:
LOT 4

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=4216ec13-ea02-428b-8b4d-d421aa4b08b2

Preu Total Arrendament
Preu Total Cost/Còpia
TOTAL

PREU SENSE
IVA
3.840,00 €
3.729,60 €
7.569,60 €

PREU AMB IVA
4.646,40 €
4.512,82 €
9.159,22 €

S’han presentat un total de 5 licitadors en aquest lot, els quals han presentat
les següents ofertes:

IMPORT RENTING MENSUAL
Cost impressions en blanc i negre
Cost impressions en color
Oferta econòmica

Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Ofigrafic
Tarragona,
Serveis per
SL
l’oficina, SL
69,72 €
71,8 €

Kyocera
Document
Solutions
España, SA
68,28 €

Copiadores
impressores Servicios
accessoris, Microinformàtica
SL
SA
68,36 €
76 €

0,0037 €

0,0032 €

0,0035 €

0,006 €

0,0031 €

0,025 €

0,032 €

0,0372 €

0,025 €

0,0278 €

4.741,92 €

5.151,36 €

5.247,84 €

4.798,08 €

5.146,08 €

D’acord amb els pressupostos presentats i tenint en els criteris de valoració
contemplats en l’apartat número 9, del plec de prescripcions tècniques, s’esdevé la
següent puntuació:
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a) Oferta econòmica .....................de 0 a 8 punts
Els licitadors que presentin la seva oferta, hauran de fer-ho indicant un preu de
lloguer de la màquina, i de cost per còpia, tan de color com en blanc i negre,
sota els següents imports màxims establerts sota els següents paràmetres:
Cost impressions en blanc i negre: 0,007 + IVA
Cost impressions en color: 0,070 + IVA
Per tal de determinar l'oferta a valorar es calcularà de la forma següent:
El volum estimat d'impressions/mes pels equips contemplats és:
Blanc i negre: 1.100 còpies/mes
Color: 1.000 còpies/mes
Oferta = (1.100 x preu unitari impressions blanc i negre) + (1.000 x preu unitari
impressions color) + (lloguer mensual) x 48 mesos.
Puntuació obtinguda = 8 x (import base licitació - oferta que es valora) /
(import base de licitació - oferta més econòmica valorada).
Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Tarragona,
SL
VALORACIÓ ECONÒMICA (de 0
a 8 punts)

Ofigrafic
Serveis per
l’oficina, SL
8

Kyocera
Document
Solutions
España, SA

6,91

6,56

Copiadores
impressores Servicios
accessoris, Microinformàtica
SL
SA
7,84

6,85

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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b) Característiques superiors a les exigides ..................de 0 a 10 punts
Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Tarragona, SL
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador incorpora
una memòria RAM
superior a 2 Gb.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador incorpora
una
disc
dur
superior a 250 Gb
o 32 Gb SSD.
Es valorarà amb 1

Ofigrafic
Serveis per
l’oficina, SL

Kyocera
Document
Solutions
España, SA

Copiadores
impressores
accessoris, SL

Servicios
Microinformàtica
SA

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
1,0

0,0
1,0

0,5
1,0

0,0
0,0

0,5
0,0
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punt si el model
ofertat pel licitador
incorpora
la
capacitat
d’admetre més de
100 pàgines en
l’alimentador
en
l’escàner.
Es valorarà amb 1
punt si el model
ofertat pel licitador
incorpora
la
capacitat
que
l’alimentador
de
l’escàner tingui la
funcionalitat dual,
permetent llegir en
una sola passada
les dues cares d’un
document, i evitant
d'aquesta manera
que el paper torni a
passar
pel
mecanisme intern
de la màquina.
1,0

1,0

1,0

0,0

1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

0,0

1,0

Es valorarà amb
0.5 punt si el
model ofertat pel
licitador realitza el
tractament
OCR
directament des de
la
mateixa
màquina, enviant
per
correu
electrònic
el
document
escanejat
en
format .doc.
Es valorarà amb 1
punt si el model
ofertat pel licitador
escaneja
documents
directament sobre
el disc dur de la
mateixa
multifunció,
i
permet
posteriorment
l’enviament
per
correu
electrònic
del
link
corresponent per
tal que l’usuari el
pugui descarregar.
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Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador
ofereix
una
velocitat
d’impressió
superior
a
30
pàgines per minut
en format A4.
0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

1,0
1,0

0,0
0,0

1,0
1,0

1,0
1,0

Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador
ofereix
una
velocitat
d’impressió
superior
a
15
pàgines per minut
en format A3.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador
ofereix
una capacitat de
paper de més de
500 fulls per cada
una de les safates
contemplades.
Es valorarà amb 1
punt la capacitat
que el sistema
converteixi
un
document
en
format PDF que li
sigui
enviat
mitjançant
un
correu
electrònic
des de qualsevol
dels
ordinadors
conectats
als
equips contemplats
en el present lot,
en un document en
format .doc, i que
aquest
sigui
retornat mitjançant
correu electrònic,
al seu remitent.
Es valorarà amb 1
punt la capacitat
que el sistema
converteixi
un
document
en
format PDF que li
sigui
enviat
mitjançant
un
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correu
electrònic
des de qualsevol
dels
ordinadors
conectats
als
equips contemplats
en el present lot,
en un document en
format .xls, i que
aquest
sigui
retornat mitjançant
correu electrònic,
al seu remitent.
Es valorarà amb 1
punt la capacitat
que el sistema
converteixi
un
document
en
format PDF que li
sigui
enviat
mitjançant
un
correu
electrònic
des de qualsevol
dels
ordinadors
conectats
als
equips contemplats
en el present lot,
en un document
PDF/A,
amb
capacitat de cerca,
i que aquest sigui
retornat mitjançant
correu electrònic,
al seu remitent.
0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5,5

8,5

6,0

5,0

8,0

Es valorarà amb
0.5 punts si el
consum
típic
d’electricitat
setmanal (TEC), si
el model ofertatno
supera els 1.1
KW/h / setmana.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model
ofertat
incorpora l’etiqueta
d’eficiència
energètica
EnergyStar.

TOTAL
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Puntuació total: Oferta econòmica + Característiques superiors a les exigides
Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Tarragona,
SL
13,5

PUNTUACIÓ TOTAL

Ofigrafic
Serveis per
l’oficina, SL
15,4

Kyocera
Document
Solutions
España, SA
12,56

Copiadores
impressores Servicios
accessoris, Microinformàtica
SL
SA
12,8
14,85

ES PROPOSA:

Adjudicar la contractació a l’oferta del Lot 4, a l’empresa Ofigrafic Serveis
per l’oficina, SL, per resultar l'oferta més avantatjosa.

Lot 5: 20 màquines per Palau.
Pel que fa a l’import aproximat de licitació del lot 5, aquest es composa per
una banda del cost del lloguer de les màquines i per una altra banda pel
número de còpies calculades (lloguer + preu per còpia).
D'altra banda, pel que fa a l'import per les còpies calculades, aquest es calcula
sumant els imports del diferents grups establerts. Per tal de poder realitzar
aquest càlcul, s’estableix un preu unitari per còpia en color i un altre en blanc i
negre, pels grups 1 i 2, així com un altre import sota els mateixos conceptes
pel grup 3.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Arrel d’aquests plantejaments, ens dona el següent càlcul pels 4 anys de
duració del contracte:

LOT 5
Grup 1 i 2

Grup 3

Preu unitari Estimació
màxim
TOTAL
IVA exclòs còpies/mes

Preu arrendament equip / mes

100€

Preu unitari copia en blanc i negre:

0,007€

76.000

Preu unitari copia en color

0,050€

47.500

Preu arrendament equip / mes

100€

Preu unitari copia en blanc i negre:

0,006€

30.200

Preu unitari copia en color

0,050€

3.200
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LOT 5
Preu Total Arrendament
Preu Total Cost/Còpia Grup
1i2
Preu Total Cost/Còpia Grup
3
TOTAL

PREU AMB IVA
116.160€
168.838,56€

16.377,60€

19.816,89€

251.913,6 €

304.815,45€

S’han presentat un total de 4 licitadors en aquest lot, els quals han presentat
les següents ofertes:
Sistemes
d’oficina de
Ofigrafic
Lleida i
Serveis per
Tarragona, SL l’oficina, SL
GRUP 1 (11 MÀQUINES A4)
IMPORT RENTING
MENSUAL
Cost impressions en blanc i
negre
Cost impressions en color
Cost impressions en blanc i
negre
Cost impressions en color

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=4216ec13-ea02-428b-8b4d-d421aa4b08b2

PREU SENSE IVA
96.000€
139.536€

81,96 €

Kyocera
Document
Solutions
España, SA

Servicios
Microinformà
tica SA

54,04 €

95,75 €

100 €

0,0037 €
0,0032 €
0,025 €
0,032 €
GRUP 2 (8 MÀQUINES A3)

0,0034 €
0,0213 €

0,0031 €
0,0278 €

0,0037 €
0,0032 €
0,025 €
0,032 €
GRUP 3 (1 MÀQUINA REPROGRAFIA)

0,0034 €
0,0213 €

0,0031 €
0,0278 €

IMPORT RENTING
MENSUAL
Cost impressions en blanc i
negre
Cost impressions en color
Oferta econòmica

81,96 €

54,04 €

98,32 €

100 €

0,0037 €
0,025 €
162.281,28 €

0,0032 €
0,032 €
148.629,12 €

0,0058 €
0,0282 €
165.694,08 €

0,0031 €
0,0278 €
179.426,88 €

D’acord amb els pressupostos presentats i tenint en els criteris de valoració
contemplats en l’apartat número 9, del plec de prescripcions tècniques, s’esdevé la
següent puntuació:

a) Oferta econòmica .....................de 0 a 8 punts
Els licitadors que presentin la seva oferta, hauran de fer-ho indicant un preu únic
de lloguer i de cost per còpia, tan de color com en blanc i negre, sota els
següents imports màxims establerts sota els següents paràmetres:
Grups 1 i 2:
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Cost impressions en blanc i negre: 0.0070 + IVA
Cost impressions en color: 0,050 + IVA
Per tal de determinar l'oferta a valorar es calcularà de la forma següent:
El volum estimat d'impressions/mes per les 19 màquines és:
Blanc i negre: 76.000 còpies/mes
Color: 47.500 còpies/mes
Oferta grups 1 i 2 = (76.000 x preu unitari impressions blanc i negre) + (47.500
x preu unitari impressions color) + (lloguer mensual) x 48 mesos.
Grup 3:
Cost impressions en blanc i negre: 0.0060 + IVA
Cost impressions en color: 0,050 + IVA
Per tal de determinar l'oferta a valorar es calcularà de la forma següent:
El volum estimat d'impressions/mes és:
Blanc i negre: 30.200 còpies/mes
Color: 3.200 còpies/mes

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Oferta grup 3 = (30.200 x preu unitari impressions blanc i negre) + (3.200 x
preu unitari impressions color) + (lloguer mensual) x 48 mesos.
Puntuació obtinguda = 8 x (import base licitació - oferta que es valora (Grup 1
+ grup 2 + grup3)) / (import base de licitació - oferta més econòmica valora
(Grup 1 + grup 2 + grup3).

Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Tarragona, SL
VALORACIÓ ECONÒMICA
(de 0 a 8 punts)

Ofigrafic
Serveis per
l’oficina, SL

6,94

8

Kyocera
Document
Solutions
España, SA
6,67

Servicios
Microinformàtica
SA
5,61

b) Característiques superiors a les exigides ....................de 0 a 15
punts

Es valorarà amb

Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Tarragona, SL
0,25

Ofigrafic
Serveis per
l’oficina, SL
0,25

Kyocera
Document
Solutions
España, SA
0,25

Servicios
Microinformàtica
SA
0,25
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0.25 punts si el
model ofertat pel
licitador
pels
equips dels grups
1 i 2, incorporen
una memòria RAM
superior a 2 Gb.
Es valorarà amb
0.25 punts si el
model ofertat pel
licitador per l’equip
del
grup
3
incorpora
una
memòria RAM de 3
Gb.
Es valorarà amb
0.5 punts si els
models ofertats pel
licitador, per tots
tres
grups,
incorpora una disc
dur superior a 250
Gb o 32 Gb SSD.
Es valorarà amb
1 punt si els
diferents
models
ofertats
pel
licitador, per tots
tres
grups,
incorporen
la
capacitat
d’admetre més de
100 pàgines en
l’alimentador
en
l’escàner.
Es valorarà amb 1
punt si els diferents
models ofertats pel
licitador, per tots
tres
grups,
incorporen
la
capacitat
que
l’alimentador
de
l’escàner tingui la
funcionalitat dual,
permetent llegir en
una sola passada
les dues cares d’un
document, i evitant
d'aquesta manera
que el paper torni a
passar
pel
mecanisme intern
de la màquina.
Es valorarà amb
0.5 si els diferents
models ofertats pel
licitador, per tots
tres grups, permet
que el tractament

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0

0,5

0,5

1

1

1

1

1
0,5

1
0,5

1
0,5

1
0,5
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OCR
es
faci
directament des de
la
mateixa
màquina, enviant
per
correu
electrònic
del
document
en
format .doc del
document
escanejat.
Es valorarà amb 1
punt si els diferents
models ofertats pel
licitador, per tots
tres
grups,
escaneja
documents
directament sobre
el disc dur de la
mateixa
multifunció,
i
permet
posteriorment
l’enviament
per
correu
electrònic
del
link
corresponent per
tal que l’usuari el
pugui descarregar.
Es valorarà amb
0.25 punts si el
model ofertat pel
licitador per l’equip
del grup 1, ofereix
una
velocitat
d’impressió
superior
a
35
pàgines per minut.
Es valorarà amb
0.25 punts si el
model ofertat pel
licitador per l’equip
del grup 2, ofereix
una
velocitat
d’impressió
superior
a
35
pàgines per minut
en format A4 i 15
en format A3.
Es valorarà amb
0.50 punts si el
model ofertat pel
licitador per l’equip
del grup 3, ofereix
una
velocitat
d’impressió
superior
a
45
pàgines per minut
en format A4 i 22
en format A3.

1

1

1

1

0

0,25

0,25

0,25

0

0

0,25

0

0,5

0

0,5

0
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Es valorarà amb
0.5 punts si el
consum
típic
d’electricitat
setmanal
(TEC),
dels
equips
ofertats en tots 3
grups, no supera
els 1.1 KW/h /
setmana.
Es valorarà amb
0.5 punts si els
equips ofertats en
tots
3
grups,
incorporen
l’etiqueta
d’eficiència
energètica
EnergyStar.
Es valorarà amb 1
punt la capacitat
que el sistema
converteixi
un
document
en
format PDF que li
sigui
enviat
mitjançant
un
correu
electrònic
des de qualsevol
dels
ordinadors
conectats
als
equips contemplats
en el present lot,
en un document en
format .doc, i que
aquest
sigui
retornat mitjançant
correu electrònic,
al seu remitent.
Es valorarà amb 1
punt la capacitat
que el sistema
converteixi
un
document
en
format PDF que li
sigui
enviat
mitjançant
un
correu
electrònic
des de qualsevol
dels
ordinadors
conectats
als
equips contemplats
en el present lot,
en un document en
format .xls, i que
aquest
sigui
retornat mitjançant
correu electrònic,
al seu remitent.

0

0

0

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0

1

1

1

0

1

1

1
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Es valorarà amb 1
punt la capacitat
que el sistema
converteixi
un
document
en
format PDF que li
sigui
enviat
mitjançant
un
correu
electrònic
des de qualsevol
dels
ordinadors
conectats
als
equips contemplats
en el present lot,
en un document
PDF/A,
amb
capacitat de cerca,
i que aquest sigui
retornat mitjançant
correu electrònic,
al seu remitent.
Es valorarà en 1
punt si la solució
presentada
pel
licitador, preveu la
possibilitat
d’incorporar en un
futur, l’ús d’un
programari
de
digitalització
que
permeti
realitzar
còpia electrònica
autèntica segons la
Llei 39/2015, del
procediment
administratiu
comú, sense la
necessitat
de
canviar els equips
proposats.
La
generació
de
còpies
electròniques
autèntiques ha de
disposar de la
signatura
electrònica
avançada per a
XML
PAdES
i
XAdES i incloure
els
totes
les
metadades
mínimes
obligatòries,
per
les
màquines
ofertades en tots 3
grups.
Es valorarà en 1
punt si la solució
presentada
pel
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licitador, preveu la
possibilitat
d’incorporar en un
futur, la instal·lació
d’un
segell
d’òrgan,
que
permeti
realitzar
còpia electrònica
autèntica a través
d’un certificat de
software, sense la
necessitat
de
canviar els equips
proposats, en tots
3 grups.
Es valorarà en 3.5
punts si l’oferta
presentada
incorpora la sessió
d’una màquina en
concepte
de
backup, de les
mateixes
característiques
que les ofertades, i
que es dipositarà a
la mateixa seu
Síntesi per a ser
utilitzada per tal de
substituir
algun
dels equips que
s’estan
utilitzant,
en
cas
d’una
incidència
que
impossibiliti
el
correcte
funcionament dels
mateixos. En cas
que
es
pugui
disposar d’aquest
equip de backup,
aquest
no
suposarà cap cost
econòmic afegit a
l’oferta presentada.
TOTAL

3,5
11,0

3,5
13,25

3,5
14,5

3,5
13,75

Puntuació total: Oferta econòmica + Característiques superiors a les exigides

PUNTUACIÓ TOTAL

Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Ofigrafic
Tarragona,
Serveis per
SL
l’oficina, SL
17,94
21,25

Kyocera
Document
Solutions
España, SA
21,17

Copiadores
impressores Servicios
accessoris, Microinformàtica
SL
SA
17,94
19,36
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ES PROPOSA:

Adjudicar la contractació a l’oferta del Lot 5, a l’empresa Ofigrafic Serveis
per l’oficina, SL, per resultar l'oferta més avantatjosa.

Lot 6: 2 Màquines per Sant Rafael.
Pel que fa a l’import aproximat de licitació del lot 6, aquest es composa per
una banda del cost del lloguer de les màquines i per una altra banda pel
número de còpies calculades (lloguer + preu per còpia).
Arrel d’aquests plantejaments, ens dona el següent càlcul pels 4 anys de
duració del contracte:

Estimació TOTAL
còpies/mes

Preu arrendament equip / mes

Preu unitari màxim
IVA exclòs
75 €

Preu unitari còpia en blanc I negre

0,007€

3.800

Preu unitari còpia en color

0,050€

4.300

LOT 6

Import previst per la licitació:

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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LOT 6
Preu Total Arrendament
Preu Total Cost/Màquines
TOTAL

PREU SENSE IVA
7.200 €
11.596,8 €
18.796,8 €

PREU AMB IVA
8.712 €
14.032,13 €
22.744,13 €

S’han presentat un total de 5 licitadors en aquest lot, els quals han presentat
les següents ofertes:

IMPORT RENTING MENSUAL
Cost impressions en blanc i negre
Cost impressions en color
Oferta econòmica

Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Ofigrafic
Tarragona,
Serveis per
SL
l’oficina, SL
74,99 €
74 €

Kyocera
Document
Solutions
España, SA
73,73 €

Copiadores
impressores Servicios
accessoris, Microinformàtica
SL
SA
71,86 €
70 €

0,0037 €

0,0032 €

0,0039 €

0,006 €

0,0031 €

0,025 €

0,032 €

0,0407 €

0,025 €

0,0278 €

9.434,40 €

10.740,48 €

12.650,88 €

9.703,68 €

9.663,36 €
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D’acord amb els pressupostos presentats i tenint en els criteris de valoració
contemplats en l’apartat número 9, del plec de prescripcions tècniques, s’esdevé la
següent puntuació:

a) Oferta econòmica .....................de 0 a 8 punts
Els licitadors que presentin la seva oferta, hauran de fer-ho indicant un preu de
lloguer per separat de cada una de les dues màquines, i de cost per còpia, tan
de color com en blanc i negre, sota els següents imports màxims establerts sota
els següents paràmetres:
Cost impressions en blanc i negre: 0,007 + IVA
Cost impressions en color: 0,050 + IVA
Per tal de determinar l'oferta a valorar es calcularà de la forma següent:
El volum estimat d'impressions/mes pels equips contemplats és:
Blanc i negre: 3.800 còpies/mes
Color: 4.300 còpies/mes
Oferta = (3.800 x preu unitari impressions blanc i negre) + (4.300 x preu unitari
impressions color) + (lloguer mensual) x 48 mesos.
Puntuació obtinguda = 8 x (import base licitació - oferta que es valora) /
(import base de licitació - oferta més econòmica valorada).
Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Tarragona, SL

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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VALORACIÓ ECONÒMICA
(de 0 a 8 punts)

Ofigrafic
Serveis per
l’oficina, SL
8

Kyocera
Document
Solutions
España, SA

6,88

5,25

Copiadores
impressores Servicios
accessoris, Microinformàtica
SL
SA
7,76

7,8

b) Característiques superiors a les exigides ..................de 0 a 10 punts
Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Tarragona, SL
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador incorpora
una memòria RAM
superior a 2 Gb.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador incorpora
una
disc
dur
superior a 250 Gb

0,5
0,5

Kyocera
Document
Solutions
España, SA

Ofigrafic
Serveis per
l’oficina, SL

0,5
0

Copiadores
impressores
accessoris, SL

0,5
0,5

Servicios
Microinformàtica
SA

0,5
0
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o 32 Gb SSD.
Es valorarà amb 1
punt si el model
ofertat pel licitador
incorpora
la
capacitat
d’admetre més de
100 pàgines en
l’alimentador
en
l’escàner.
1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

0,5
1

0,5
1

0,5
1

0,5
0

0,5
0,5

Es valorarà amb 1
punt si el model
ofertat pel licitador
incorpora
la
capacitat
que
l’alimentador
de
l’escàner tingui la
funcionalitat dual,
permetent llegir en
una sola passada
les dues cares d’un
document, i evitant
d'aquesta manera
que el paper torni a
passar
pel
mecanisme intern
de la màquina.
Es valorarà amb
0.5 punt si el
model ofertat pel
licitador realitza el
tractament
OCR
directament des de
la
mateixa
màquina, enviant
per
correu
electrònic
el
document
escanejat
en
format .doc.
Es valorarà amb 1
punt si el model
ofertat pel licitador
escaneja
documents
directament sobre
el disc dur de la
mateixa
multifunció,
i
permet
posteriorment
l’enviament
per
correu
electrònic
del
link
corresponent per
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tal que l’usuari el
pugui descarregar.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador
ofereix
una
velocitat
d’impressió
superior
a
30
pàgines per minut
en format A4.
0,5

0

0,5

0

0,5

0,5

0

0,5

0

0,5

0,5

0,5

0

0

0

0
0

1
1

0
0

1
1

1
1

Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador
ofereix
una
velocitat
d’impressió
superior
a
15
pàgines per minut
en format A3.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador
ofereix
una capacitat de
paper de més de
500 fulls per cada
una de les safates
contemplades.
Es valorarà amb 1
punt la capacitat
que el sistema
converteixi
un
document
en
format PDF que li
sigui
enviat
mitjançant
un
correu
electrònic
des de qualsevol
dels
ordinadors
conectats
als
equips contemplats
en el present lot,
en un document en
format .doc, i que
aquest
sigui
retornat mitjançant
correu electrònic,
al seu remitent.
Es valorarà amb 1
punt la capacitat
que el sistema
converteixi
un
document
en
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format PDF que li
sigui
enviat
mitjançant
un
correu
electrònic
des de qualsevol
dels
ordinadors
conectats
als
equips contemplats
en el present lot,
en un document en
format .xls, i que
aquest
sigui
retornat mitjançant
correu electrònic,
al seu remitent.
Es valorarà amb 1
punt la capacitat
que el sistema
converteixi
un
document
en
format PDF que li
sigui
enviat
mitjançant
un
correu
electrònic
des de qualsevol
dels
ordinadors
conectats
als
equips contemplats
en el present lot,
en un document
PDF/A,
amb
capacitat de cerca,
i que aquest sigui
retornat mitjançant
correu electrònic,
al seu remitent.
0

1

0

1

1

0

0,5

0

0,5

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Es valorarà amb
0.5 punts si el
consum
típic
d’electricitat
setmanal (TEC), si
el model ofertatno
supera els 1.1
KW/h / setmana.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model
ofertat
incorpora l’etiqueta
d’eficiència
energètica
EnergyStar.
TOTAL
6,5

8,5

6,0

5,0
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Codi de verificació: 4216ec13-ea02-428b-8b4d-d421aa4b08b2

Puntuació total: Oferta econòmica + Característiques superiors a les exigides

PUNTUACIÓ TOTAL

Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Ofigrafic
Tarragona,
Serveis per
SL
l’oficina, SL
14,5
15,38

Kyocera
Document
Solutions
España, SA
11,25

Copiadores
impressores Servicios
accessoris, Microinformàtica
SL
SA
12,76
16,3

ES PROPOSA:

Adjudicar la contractació a l’oferta del Lot 6, a l’empresa Servicios
Microinformàtica SA, per resultar l'oferta més avantatjosa.
Lot 7: 1 màquia pel Conservatori de Música de Tortosa.
Pel que fa a l’import aproximat de licitació del lot 7, aquest es composa per
una banda del cost del lloguer de la màquina i per una altra banda pel número
de còpies calculades (lloguer + preu per còpia).
Arrel d’aquests plantejaments, ens dona el següent càlcul pels 4 anys de
duració del contracte:

Estimació
còpies/mes

Preu arrendament equip / mes

Preu unitari màxim
IVA exclòs
80 €

Preu unitari còpia en blanc I negre

0,007 €

1.100

Preu unitari còpia en color

0,070 €

1.000

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=4216ec13-ea02-428b-8b4d-d421aa4b08b2

LOT 7

Import previst per la licitació:
LOT 7
Preu Total Arrendament
Preu Total Cost/Còpia
TOTAL

PREU SENSE IVA
3.840,00 €
3.729,60 €
7.569,60 €

PREU AMB IVA
4.646,40 €
4.512,82 €
9.159,22 €

S’han presentat un total de 5 licitadors en aquest lot, els quals han presentat
les següents ofertes:
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Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Ofigrafic
Tarragona,
Serveis per
SL
l’oficina, SL
63,19
68,17

IMPORT RENTING MENSUAL
Cost impressions en blanc i negre

Copiadores
impressores Servicios
accessoris, Microinformàtica
SL
SA
62,84
70

0,0037

0,0032

0,0035

0,006

0,025

0,032

0,0372

0,025

0,0278

4.428,48 €

4.977,12 €

5.152,80 €

4.533,12 €

4.858,08 €

Cost impressions en color
Oferta econòmica

Kyocera
Document
Solutions
España, SA
66,3

0,0031

D’acord amb els pressupostos presentats i tenint en els criteris de valoració
contemplats en l’apartat número 9, del plec de prescripcions tècniques, s’esdevé la
següent puntuació:

a) Oferta econòmica .....................de 0 a 8 punts
Els licitadors que presentin la seva oferta, hauran de fer-ho indicant un preu de
lloguer de la màquina, i de cost per còpia, tan de color com en blanc i negre,
sota els següents imports màxims establerts sota els següents paràmetres:
Cost impressions en blanc i negre: 0,007 + IVA
Cost impressions en color: 0,070 + IVA
Per tal de determinar l'oferta a valorar es calcularà de la forma següent:
El volum estimat d'impressions/mes pels equips contemplats és:
Blanc i negre: 1.100 còpies/mes
Color: 1.000 còpies/mes

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=4216ec13-ea02-428b-8b4d-d421aa4b08b2

Oferta = (1.100 x preu unitari impressions blanc i negre) + (1.000 x preu unitari
impressions color) + (lloguer mensual) x 48 mesos.
Puntuació obtinguda = 8 x (import base licitació - oferta que es valora) /
(import base de licitació - oferta més econòmica valorada).
Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Tarragona, SL
VALORACIÓ ECONÒMICA
(de 0 a 8 punts)

Ofigrafic
Serveis per
l’oficina, SL
8

Kyocera
Document
Solutions
España, SA

6,6

6,15

Copiadores
impressores Servicios
accessoris, Microinformàtica
SL
SA
7,73

6,9

b) Característiques superiors a les exigides ....................de 0 a 10
punts
Sistemes
d’oficina de
Lleida i

Ofigrafic
Serveis per
l’oficina, SL

Kyocera
Document
Solutions

Copiadores
impressores
accessoris, SL

Servicios
Microinformàtica
SA
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Tarragona, SL
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador incorpora
una memòria RAM
superior a 2 Gb.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador incorpora
una
disc
dur
superior a 250 Gb
o 32 Gb SSD.

España, SA

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0,5

0

0,5

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

0,5
1

0,5
1

0,5
1

0,5
0

0,5
1

Es valorarà amb 1
punt si el model
ofertat pel licitador
incorpora
la
capacitat
d’admetre més de
100 pàgines en
l’alimentador
en
l’escàner.
Es valorarà amb 1
punt si el model
ofertat pel licitador
incorpora
la
capacitat
que
l’alimentador
de
l’escàner tingui la
funcionalitat dual,
permetent llegir en
una sola passada
les dues cares d’un
document, i evitant
d'aquesta manera
que el paper torni a
passar
pel
mecanisme intern
de la màquina.
Es valorarà amb
0.5 punt si el
model ofertat pel
licitador realitza el
tractament
OCR
directament des de
la
mateixa
màquina, enviant
per
correu
electrònic
el
document
escanejat
en
format .doc.
Es valorarà amb 1
punt si el model
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ofertat pel licitador
escaneja
documents
directament sobre
el disc dur de la
mateixa
multifunció,
i
permet
posteriorment
l’enviament
per
correu
electrònic
del
link
corresponent per
tal que l’usuari el
pugui descarregar.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador
ofereix
una
velocitat
d’impressió
superior
a
30
pàgines per minut
en format A4.
0

0

0,5

0

0,5

0

0

0,5

0

0,5

0,5
0

0,5
1

0
0

0
1

0
1

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador
ofereix
una
velocitat
d’impressió
superior
a
15
pàgines per minut
en format A3.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador
ofereix
una capacitat de
paper de més de
500 fulls per cada
una de les safates
contemplades.
Es valorarà amb 1
punt la capacitat
que el sistema
converteixi
un
document
en
format PDF que li
sigui
enviat
mitjançant
un
correu
electrònic
des de qualsevol
dels
ordinadors
conectats
als
equips contemplats
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en el present lot,
en un document en
format .doc, i que
aquest
sigui
retornat mitjançant
correu electrònic,
al seu remitent.
Es valorarà amb 1
punt la capacitat
que el sistema
converteixi
un
document
en
format PDF que li
sigui
enviat
mitjançant
un
correu
electrònic
des de qualsevol
dels
ordinadors
conectats
als
equips contemplats
en el present lot,
en un document en
format .xls, i que
aquest
sigui
retornat mitjançant
correu electrònic,
al seu remitent.
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0

1

1

0
0

1
0,5

0
0

1
0,5

1
0

Es valorarà amb 1
punt la capacitat
que el sistema
converteixi
un
document
en
format PDF que li
sigui
enviat
mitjançant
un
correu
electrònic
des de qualsevol
dels
ordinadors
conectats
als
equips contemplats
en el present lot,
en un document
PDF/A,
amb
capacitat de cerca,
i que aquest sigui
retornat mitjançant
correu electrònic,
al seu remitent.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
consum
típic
d’electricitat
setmanal (TEC), si
el model ofertatno
supera els 1.1
KW/h / setmana.
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Es valorarà amb
0.5 punts si el
model
ofertat
incorpora l’etiqueta
d’eficiència
energètica
EnergyStar.
0,5

0,5

0,5

0,5

5,5

8,5

6,0

5,0

8,0

Puntuació total: Oferta econòmica + Característiques superiors a les exigides
Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Ofigrafic
Tarragona,
Serveis per
SL
l’oficina, SL
13,5
15,1

PUNTUACIÓ TOTAL

Kyocera
Document
Solutions
España, SA
12,15

Copiadores
impressores Servicios
accessoris, Microinformàtica
SL
SA
12,73
14,9

ES PROPOSA:

Adjudicar la contractació a l’oferta del Lot 4, a l’empresa Ofigrafic Serveis
per l’oficina, SL, per resultar l'oferta més avantatjosa.
Lot 8: 1 màquia pel Col·legi Sant Jordi
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=4216ec13-ea02-428b-8b4d-d421aa4b08b2

0,5

TOTAL

Pel que fa a l’import aproximat de licitació del lot 8, aquest es composa per
una banda del cost del lloguer de la màquina i per una altra banda pel número
de còpies calculades (lloguer + preu per còpia).
Arrel d’aquests plantejaments, ens dona el següent càlcul pels 4 anys de
duració del contracte:

LOT 8

Preu unitari
màxim
IVA exclòs

Preu arrendament equip / mes

80 €

Preu unitari còpia en blanc I negre

0,007€

5.200

Preu unitari còpia en color

0,070€

2.100

Estimació
còpies/mes

Signat per: Josep Maria Ribes Serra
Càrrec: CAP D'UNITAT OPERATIVA DE CENTRE D'ATENCIÓ A L'USUARI
Data: 27-06-2018 09:17:19
Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Pàgina: 43 de 47

Codi de verificació: 4216ec13-ea02-428b-8b4d-d421aa4b08b2

ÀREA DE CONEIXEMENT I QUALITAT
Infraestructures informàtiques
Centre d'Atenció a l'Usuari

Import previst per la licitació:
LOT 8
Preu Total Arrendament
Preu Total Cost/Còpia
TOTAL

PREU SENSE IVA
3.840,00 €
8.803,20 €
12.643,20 €

PREU AMB IVA
4.646,40 €
10.651,87 €
15.298,27 €

S’han presentat un total de 5 licitadors en aquest lot, els quals han presentat
les següents ofertes:

IMPORT RENTING MENSUAL
Cost impressions en blanc i negre
Cost impressions en color
Oferta econòmica

Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Ofigrafic
Tarragona,
Serveis per
SL
l’oficina, SL
79,99 €
74 €

Kyocera
Document
Solutions
España, SA
79,66 €

Copiadores
impressores Servicios
accessoris, Microinformàtica
SL
SA
71,86 €
70 €

0,0037 €

0,0032 €

0,0035 €

0,006 €

0,0031 €

0,025 €

0,032 €

0,0372 €

0,025 €

0,0278 €

7.283,04 €

7.576,32 €

8.447,04 €

7.466,88 €

6.936,00 €

D’acord amb els pressupostos presentats i tenint en els criteris de valoració
contemplats en l’apartat número 9, del plec de prescripcions tècniques, s’esdevé la
següent puntuació:

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=4216ec13-ea02-428b-8b4d-d421aa4b08b2

a) Oferta econòmica .....................de 0 a 8 punts
Els licitadors que presentin la seva oferta, hauran de fer-ho indicant un preu de
lloguer de la màquina, i de cost per còpia, tan de color com en blanc i negre,
sota els següents imports màxims establerts sota els següents paràmetres:
Cost impressions en blanc i negre: 0,007 + IVA
Cost impressions en color: 0,070 + IVA
Per tal de determinar l'oferta a valorar es calcularà de la forma següent:
El volum estimat d'impressions/mes pels equips contemplats és:
Blanc i negre: 5.200 còpies/mes
Color: 2.100 còpies/mes
Oferta = (5.200 x preu unitari impressions blanc i negre) + (2.100 x preu unitari
impressions color) + (lloguer mensual) x 48 mesos.
Puntuació obtinguda = 8 x (import base licitació - oferta que es valora) /
(import base de licitació - oferta més econòmica valorada).
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Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Tarragona, SL
VALORACIÓ ECONÒMICA
(de 0 a 8 punts)

Ofigrafic
Serveis per
l’oficina, SL

7,51

Kyocera
Document
Solutions
España, SA

7,1

5,88

Copiadores
impressores Servicios
accessoris, Microinformàtica
SL
SA
7,25

8

b) Característiques superiors a les exigides ....................de 0 a 10
punts
Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Tarragona, SL
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador incorpora
una memòria RAM
superior a 2 Gb.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador incorpora
una
disc
dur
superior a 250 Gb
o 32 Gb SSD.

Kyocera
Document
Solutions
España, SA

Ofigrafic
Serveis per
l’oficina, SL

Copiadores
impressores
accessoris, SL

Servicios
Microinformàtica
SA

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0,5

0

0,5

1
1

1
1

1
1

0
0

0
1

Es valorarà amb 1
punt si el model
ofertat pel licitador
incorpora
la
capacitat
d’admetre més de
100 pàgines en
l’alimentador
en
l’escàner.
Es valorarà amb 1
punt si el model
ofertat pel licitador
incorpora
la
capacitat
que
l’alimentador
de
l’escàner tingui la
funcionalitat dual,
permetent llegir en
una sola passada
les dues cares d’un
document, i evitant
d'aquesta manera
que el paper torni a
passar
pel
mecanisme intern
de la màquina.
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Es valorarà amb
0.5 punt si el
model ofertat pel
licitador realitza el
tractament
OCR
directament des de
la
mateixa
màquina, enviant
per
correu
electrònic
el
document
escanejat
en
format .doc.
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0,5
0

0
0

0,5
0

Es valorarà amb 1
punt si el model
ofertat pel licitador
escaneja
documents
directament sobre
el disc dur de la
mateixa
multifunció,
i
permet
posteriorment
l’enviament
per
correu
electrònic
del
link
corresponent per
tal que l’usuari el
pugui descarregar.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador
ofereix
una
velocitat
d’impressió
superior
a
30
pàgines per minut
en format A4.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador
ofereix
una
velocitat
d’impressió
superior
a
15
pàgines per minut
en format A3.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
model ofertat pel
licitador
ofereix
una capacitat de
paper de més de
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500 fulls per cada
una de les safates
contemplades.
Es valorarà amb 1
punt la capacitat
que el sistema
converteixi
un
document
en
format PDF que li
sigui
enviat
mitjançant
un
correu
electrònic
des de qualsevol
dels
ordinadors
conectats
als
equips contemplats
en el present lot,
en un document en
format .doc, i que
aquest
sigui
retornat mitjançant
correu electrònic,
al seu remitent.
0
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1

1

0
0

1
1

0
0

1
1

1
1

Es valorarà amb 1
punt la capacitat
que el sistema
converteixi
un
document
en
format PDF que li
sigui
enviat
mitjançant
un
correu
electrònic
des de qualsevol
dels
ordinadors
conectats
als
equips contemplats
en el present lot,
en un document en
format .xls, i que
aquest
sigui
retornat mitjançant
correu electrònic,
al seu remitent.
Es valorarà amb 1
punt la capacitat
que el sistema
converteixi
un
document
en
format PDF que li
sigui
enviat
mitjançant
un
correu
electrònic
des de qualsevol
dels
ordinadors
conectats
als
equips contemplats
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en el present lot,
en un document
PDF/A,
amb
capacitat de cerca,
i que aquest sigui
retornat mitjançant
correu electrònic,
al seu remitent.
Es valorarà amb
0.5 punts si el
consum
típic
d’electricitat
setmanal (TEC), si
el model ofertatno
supera els 1.1
KW/h / setmana.
0

0,5

0

0,5

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Es valorarà amb
0.5 punts si el
model
ofertat
incorpora l’etiqueta
d’eficiència
energètica
EnergyStar.
TOTAL
6,5

8,5

6,0

5,0

8,0
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Puntuació total: Oferta econòmica + Característiques superiors a les exigides

PUNTUACIÓ TOTAL

Sistemes
d’oficina de
Lleida i
Ofigrafic
Tarragona,
Serveis per
SL
l’oficina, SL
14,01
15,6

Kyocera
Document
Solutions
España, SA
11,88

Copiadores
impressores Servicios
accessoris, Microinformàtica
SL
SA
12,25
16

ES PROPOSA:

Adjudicar la contractació a l’oferta del Lot 8, a l’empresa Servicios
Microinformàtica SA, per resultar l'oferta més avantatjosa.

El cap d'Unitat del Centre d'Atenció a l'Usuari,
Josep Maria Ribes Serra
CONTRACTACIÓ
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