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Data de l'acord: 26 d'octubre de 2018
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: CONTRACTACIO, APROVISIONAMENTS I EXPROPIACIONS
Ref: RLP/msh
Expedient: 8004330008-2018-0001116
Assumpte: Adjudicació del subministrament, mitjançant arrendament sense opció de
compra, de dispositius multifuncions per a la Diputació de Tarragona (lots 2,3,4,5 i 7).

Adjudicació del subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, de
dispositius multifuncions per a la Diputació de Tarragona (lots 2,3,4,5 i 7).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3DBBB11BFCCA4E03A0BC9D504B95FFA6 i data d'emissió 30/10/2018 a les 11:36:34

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=45846393-cbf2-47c7-a322-acea1149814b

Codi de verificació: 45846393-cbf2-47c7-a322-acea1149814b

Acord

De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de data 27 d'abril de 2018, es va aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant procediment obert (harmonitzat), així com l’inici dels tràmits
licitatoris del subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, de
dispositius multifuncions per a la Diputació de Tarragona (8 lots), amb un pressupost màxim
de licitació de 584.778,48 euros IVA inclòs, amb el desglossament següent:
Import
(IVA exclòs)

Lot

Import
(IVA inclòs)

21%

Lot 1

146.160,00

30.693,60

176.853,60

Lot 2

28.507,20

5.986,51

34.493,71

Lot 3

10.128,00

2.126,88

12.254,88

Lot 4

7.569,60

1.589,62

9.159,22

Lot 5

251.913,60

52.901,85

304.815,45

Lot 6

18.796,80

3.947,33

22.744,13

Lot 7

7.569,60

1.589,62

9.159,22

Lot 8

12.643,20

2.655,07

15.298,27

483.288,00

101.490,48

584.778,48

TOTAL

2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris la Mesa de Contractació, en data 13 de juny
de 2018, va examinar la documentació administrativa aportada pels 5 licitadors presentats,
que són els següents:
Núm.
Plica

L I C I T A D O R

1

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, SL

2

OFIGRÀFIC SERVEIS PER L'OFICINA, SL

3

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, SA
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COPIADORES IMPRESSORES ACCESSORIS, SL

5

SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va acordar admetre a
tots els licitadors presentats.

3. A continuació, en acte públic, al qual assisteixen els representants de les empreses
SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, SL, KYOCERA DOCUMENT
SOLUTIONS ESPAÑA, SA i COPIADORES IMPRESSORES ACCESSORIS, SL, es van
obrir els sobres B dels licitadors acceptats, que contenen la documentació acreditativa de
les referències tècniques per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica
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4

Les pliques es van passar al responsable del contracte per a la seva valoració, d'acord amb
el criteri establert en l'apartat l) del quadre de característiques del Plec de clàusules
administratives particulars. El resum de l'obertura es va publicar al Perfil de Contractant el
15 de juny de 2018 i l’acta d’aquesta Mesa, en data 9 de juliol de 2018.
4. En data 27 de juny de 2018 el responsable del contracte va emetre informe de valoració
de la documentació presentada pels licitadors en el sobre B. L'informe s'ha publicat al Perfil
de contractant de la Diputació.
5. En data 29 de juny de 2018 la Mesa de Contractació va acceptar i assumir l’informe
esmentat i va acordar proposar a l'òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de
subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, de dispositius
multifuncions per a la Diputació de Tarragona (8 lots) per resultar ser les ofertes amb millor
relació qualitat preu, en el sentit següent:
Lot 1: Instal·lació de 6 impressores multifuncionals a l’edifici Síntesi a l'empresa
Kyocera Document Solutions España, SA, pels preus unitaris ofertats (IVA exclòs)
següents:
Preu arrendament equip/mes:119,86 €
Preu unitari còpia en blanc i negre: 0,0037 €
Preu unitari còpia en color: 0,0229 €
Lot 2: Instal·lació d’1 impressora multifuncional al Conservatori de Música de Tarragona
a l'empresa Ofigràfic Serveis per l'oficina, SL, pels preus unitaris ofertats (IVA exclòs)
següents:
Preu arrendament equip/mes: 132,21 €
Preu unitari còpia en blanc i negre: 0,0032 €
Preu unitari còpia en color: 0,032 €
Lot 3: Instal·lació d’1 impressora multifuncional al Conservatori de Música de Reus a
l'empresa Ofigràfic Serveis per l'oficina, SL pels preus unitaris ofertats (IVA exclòs)
següents:
Preu arrendament equip/mes: 105,54 €
Preu unitari còpia en blanc i negre: 0,0032 €
Preu unitari còpia en color: 0,032 €
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Preu arrendament equip/mes:71,80 €
Preu unitari còpia en blanc i negre: 0,0032 €
Preu unitari còpia en color: 0,032 €
Lot 5: Instal·lació de 20 impressores multifuncionals a l’edifici de Palau a l'empresa
Ofigràfic Serveis per l'oficina, SL, pels preus unitaris ofertats (IVA exclòs) següents:
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Lot 4: Instal·lació d’1 impressora multifuncional al Museu d'Art Modern de Tarragona a
l'empresa Ofigràfic Serveis per l'oficina, SL, pels preus unitaris ofertats (IVA exclòs)
següents:

Preu arrendament equip/mes:54,04 €
Preu unitari còpia en blanc i negre: 0,0032 €
Preu unitari còpia en color: 0,032 €
Preu unitari còpia en blanc i negre: 0,0032 €
Preu unitari còpia en color: 0,032 €
Lot 6: Instal·lació de 2 impressores multifuncionals al col·legi Sant Rafael a l'empresa
Servicios Microinformàtica, SA, pels preus unitaris ofertats (IVA exclòs) següents:
Preu arrendament equip/mes: 70 €
Preu unitari còpia en blanc i negre: 0,0031 €
Preu unitari còpia en color: 0,0278 €
Lot 7: Instal·lació d’1 impressora multifuncional al Conservatori de Musica de Tortosa a
l'empresa Ofigràfic Serveis per l'oficina, SL, pels preus unitaris ofertats (IVA exclòs)
següents:
Preu arrendament equip/mes: 68,17 €
Preu unitari còpia en blanc i negre: 0,0032 €
Preu unitari còpia en color: 0,032 €
Lot 8: Instal·lació d’1 impressora multifuncional al Col·legi Sant Jordi de Tortosa a
l'empresa Servicios Microinformàtica, SA, pels preus unitaris ofertats (IVA exclòs)
següents:
Preu arrendament equip/mes: 70 €
Preu unitari còpia en blanc i negre: 0,0031 €
Preu unitari còpia en color: 0,0278 €
L’acta d’aquesta Mesa s'ha publicat al Perfil de contractant de la Diputació.
6. En data 3 de juliol de 2018 el responsable del contracte va emetre informe indicant que
pel Lot 2, l'empresa Copiadores impressores accessoris, SL havia obtingut millor puntuació
que Ofigrafic Serveis per l’oficina, SL. L'esmentat informe es transcriu a continuació:

"INFORME
Arrel de l’informe de valoració de les ofertes pel subministrament, mitjançant arrendament
sense opció de compra, dels dispositius multifuncionals per a la Diputació de Tarragona, s’
ha constatat que existeix una errada pel que fa a l’adjudicació del lot 2. En aquest sentit es
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ES PROPOSA:
Adjudicar la contractació a l’oferta del Lot 2, a l’empresa Copiadores impressores
accessoris, SL, per resultar l'oferta més avantatjosa."
7. En data 4 de juliol de 2018 la Mesa de Contractació es va reunir de forma extraordinària i
va acordar proposar a l'òrgan de contractació la rectificació de l’adjudicació del lot 2
(Instal·lació d’1 impressora multifuncional al Conservatori de Música de Tarragona) del
contracte esmentat a l'empresa Copiadores impressores accessoris, SL, pels preus
unitaris ofertats (IVA exclòs) següents:
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va adjudicar per error, el lot a l’empresa Ofigrafic Serveis per l’oficina, SL, enlloc de fer-ho a
l’empresa Copiadores impressores accessoris, SL, que era qui havia tingut una millor
puntuació amb un total de 16.76 punts.

Preu arrendament equip/mes:123,80 €
Preu unitari copia en blanc i negre: 0,0055 €
Preu unitari copia en color: 0,025 €
i se'l va requerir la documentació prèvia a l'adjudicació i la garantia definitiva.
8. En data 12 de juliol de 2018, l'empresa Kyocera Document Solutions España, SA, ha
aportat la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 7.308,00 € del
lot 1 segons carta de pagament núm. 2018000544, i la resta de documentació requerida
que ha estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.
9. En data 13 de juliol de 2018, l'empresa Ofigràfic Serveis per l'oficina, SL ha aportat la
justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 506,40€ del lot 3, 378,48
€ del lot 4, 12.595,68€ del lot 5. segons carta de pagament núm. 2018000548 i
2018000549, 2018000550, respectivament i la resta de documentació requerida. I en data
17 de juliol de 2018 ha aportat la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un
import de 378,48€ del lot 7 segons carta de pagament núm. 2018000556.
10. En data 18 de juliol de 2018, l'empresa Servicios Microinformàtica, SA ha aportat la
justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 939,84€ del lot 6 i 632,16
€ del lot 8 segons carta de pagament núm. 2018000563 i 2018000564, respectivament i la
resta de documentació requerida que ha estat trobada conforme per la secretària de la
Mesa.
11. En data 25 de juliol de 2018 el Registre General de la Diputació de Tarragonase emet
informe en què manifesta que en el termini comprès entre el dies 4 i 24 de juliol de 2018
(ambdós inclosos), no consta cap assentament d'entrada corresponent a cap escrit
presentat per l'empresa proposada com adjudicat'aria del lot 2: Copiadores impressores
accessoris, SL.
D'acord amb la classificació de l'adjudicació del lot 2, el 2n classificat era l'empresa
Ofigràfic Serveis per l’oficina, SL
12. En data 26 de juliol de 2018, Ofigràfic Serveis per l’oficina, SL, va presentat escrit
renunciant a l'adjudicació del lot 5 i demanant la devolució de la garantia dipositada.
13. En data 27 de juliol de 2018, es va reunir la Mesa de contractació en sessió
extraordinària, per tractar, per una banda la retirada d'oferta de l'empresa Copiadores
impressores accessoris, SL ja que no va presentar la documentació prèvia a l'adjudicació
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A la vista dels fets, la Mesa va proposar a l'òrgan de contractació la suspensió de l'
adjudicació dels lots 2,3,4,5 i 7 i va acordar donar audiència a les empreses
Copiadores impressores accessoris, SL i Ofigràfic Serveis per l’oficina, SL, advertintlos que, d'acord amb el que preveu l'art. 71.2 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, retirar indegudament una oferta és causa de prohibició de
contractar.
14. En data 6/08/2018, dins del període d’audiència atorgat, l’empresa Ofigràfic Serveis
per l’oficina, SL va presentar escrit en el qual sol·licitaven retirar la seva proposta de
renunciar a l’adjudicació del lot núm. 5 d’aquest contracte, i proposaven subministrar un
equipament que, segons l’empresa, compleix amb escreix tots els requeriments que s’
especifiquen en el Plec tècnic.
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3DBBB11BFCCA4E03A0BC9D504B95FFA6 i data d'emissió 30/10/2018 a les 11:36:34

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=45846393-cbf2-47c7-a322-acea1149814b

Codi de verificació: 45846393-cbf2-47c7-a322-acea1149814b

(lot 2), i per altra banda, l'escrit de l'empresa Ofigràfic Serveis per l’oficina, SL respecte al
lot 5.

15. En data 6/08/2018 l’empresa Copiadores impressores accessoris, SL, dins del
període d’al·legacions atorgat, va presentar escrit justificatiu de la retirada de la seva oferta.
16. Per decret de Presidència núm. 2018-0002423 de data 7 d’agost de 2018, es va
acordar adjudicar el contracte de subministrament, mitjançant arrendament sense opció de
compra, de dispositius multifuncions per a la Diputació de Tarragona del lots:
Lot 1: Instal·lació de 6 impressores multifuncionals a l’edifici Síntesi a l'empresa Kyocera
Document Solutions España, SA.,
Lot 6: Instal·lació de 2 impressores multifuncionals al col·legi Sant Rafael a l'empresa
Servicios Microinformàtica, SA.
Lot 8: Instal·lació d’1 impressora multifuncional al Col·legi Sant Jordi de Tortosa a
l'empresa Servicios Microinformàtica, SA.
17. En data 8/08/2018 el cap de la Unitat del Centre d’Atenció a l’Usuari informa que l’
equipament que l’empresa OFIGRÀFIC proposa subministrar en el seu escrit de data 6/08
/2018 s’ajusta als requeriments mínims marcats pel Plec tècnic, per la qual cosa considera
vàlida la seva oferta.
18. En data 22/08/2019 es reuneix la Mesa de contractació, en sessió extraordinària, per
examinar les documentacions presentades per les empreses en el període d’audiències i l’
informe del cap de la Unitat del Centre d’Atenció a l’Usuari.
La Mesa accepta les justificacions de les empreses i va decidir acceptar les justificacions
de les empreses Copiadores impressores accessoris, SL i Ofigràfic Serveis per l’oficina, SL,
fa seu l’informe del cap de la Unitat del Centre d’Atenció a l’Usuari i proposa aixecar la
suspensió de l’expedient i i adjudicar els lots 2, 3, 4, 5 i 7 d’aquest contracte a l’empresa
Ofigràfic Serveis per l’oficina, SL, pels preus màxims aprovats i pels preus unitaris
ofertats.
19. En data 17 de setembre de 2018, l'empresa Ofigràfic Serveis per l'oficina, SL ha
aportat la justificació d'haver constituït la garantia definitiva del lot 2, per un import de
1.425,36 €, segons carta de pagament núm. 2018000675.
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Fonaments de dret
1. Els articles 150, 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (LCSP), estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la notificació de
l'adjudicació i la formalització del contracte.
2. La competència per adjudicar aquest contracte correspon a la Junta de Govern, d’acord
amb la delegació efectuada per decret de Presidència de data 16 de juliol de 2015 amb
núm. de registre 2015-2266.
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20. En data 18 d'octubre de 2018, la Intervenció General, en aquesta fase del procediment,
ha intervingut de conformitat aquest expedient.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la proposta
efectuades per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 22 d’agost de 2018.
Segon. Adjudicar el contracte de subministrament, mitjançant arrendament sense opció de
compra, de dispositius multifuncions per a la Diputació de Tarragona, a l'empresa
OFIGRÀFIC SERVEIS PER L'OFICINA, SL (NIF B43825199) del següents lots, pels import
màxims i preus unitaris ofertats desglossats següents:
Lot 2: Instal·lació d’1 impressora multifuncional al Conservatori de Música de Tarragona:

Lot 2
Import arrendament / equip
Cost màxim de còpies

Import màxim
(IVA exclòs)

0,21

Import màxim
(IVA inclòs)

6.346,08

1.332,68

7.678,76

21.067,20

4.424,11

25.491,31

Import màxim d’adjudicació

33.170,07

Preus unitaris ofertats:
Preu arrendament equip/mes: 132,21 €
Preu unitari còpia en blanc i negre: 0,0032 €
Preu unitari còpia en color: 0,032 €
Lot 3: Instal·lació d’1 impressora multifuncional al Conservatori de Música de Reus:

Lot 3

Import
(IVA exclòs)

0,21

Import
(IVA inclòs)

Import arrendament / equip

5.065,92

1.063,84

6.129,76

Cost màxim de còpies

2.688,00

564,48

3.252,48

Import màxim d’adjudicació

9.382,24

Preus unitaris ofertats:
Preu arrendament equip/mes: 105,54 €
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Lot 4: Instal·lació d’1 impressora multifuncional al Museu d'Art Modern de Tarragona:

Lot 4

Import
(IVA exclòs)

0,21

Import
(IVA inclòs)

Import arrendament / equip

3.446,40

723,74

4.170,14

Cost màxim de còpies

3.729,60

783,22

4.512,82

Import màxim d’adjudicació

8.682,96

Preus unitaris ofertats:
Preu arrendament equip/mes:71,80 €
Preu unitari còpia en blanc i negre: 0,0032 €
Preu unitari còpia en color: 0,032 €
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Lot 5: Instal·lació de 20 impressores multifuncionals a l’edifici de Palau:
Lot 5
Import arrendament / equip
Cost màxim de còpies

Import
(IVA exclòs)

0,21

Import
(IVA inclòs)

51.878,40

10.894,46

62.772,86

155.813,60

32.720,86

188.534,46

Import màxim d’adjudicació

251.307,32

Preus unitaris ofertats:
Preu arrendament equip/mes:54,04 €
Preu unitari còpia en blanc i negre: 0,0032 €
Preu unitari còpia en color: 0,032 €
Preu unitari còpia en blanc i negre: 0,0032 €
Preu unitari còpia en color: 0,032 €
Lot 7: Instal·lació d’1 impressora multifuncional al Conservatori de Musica de Tortosa:

Lot 7

Import
(IVA exclòs)

0,21

Import
(IVA inclòs)

Import arrendament / equip

3.272,16

687,15

3.959,31

Cost màxim de còpies

3.729,60

783,22

4.512,82

Import màxim d’adjudicació

8.472,13

Preus unitaris ofertats:
Preu arrendament equip/mes: 68,17 €
Preu unitari còpia en blanc i negre: 0,0032 €
Preu unitari còpia en color: 0,032 €
Tercer. Imputar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a les aplicacions
pressupostaries, 2031-324-21300, 2032-324-21300, 2011-323-21300, 9020-920-21600 i
2033-324-21300 del pressupost de la Diputació de 2018 i per als exercicis 2019, 2020,
2021 i 2022 resta subordinada a l’aprovació dels corresponents pressupostos.
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Lot 2: Instal·lació d’1 impressora multifuncional al Conservatori de Música de Tarragona
Núm.
ordre

Núm. plica – Empresa

Puntuació total

2

2.OFIGRAFIC SERVEIS PER L'OFICINA S.L

16,69

3

5. Servicios Microinformàtica, SA

16,00

4

1.SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, SL

13,93

5

3.KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, SA

12,85

Per als restants lots d’aquest contracte regeix l’ordre de classificació de les ofertes aprovat
per decret de presidència de data 7/08/2018, núm. 2018-2423.
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3DBBB11BFCCA4E03A0BC9D504B95FFA6 i data d'emissió 30/10/2018 a les 11:36:34

Codi de verificació: 45846393-cbf2-47c7-a322-acea1149814b
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=45846393-cbf2-47c7-a322-acea1149814b

Quart. Establir l’ordre de classificació de les ofertes del lot 2 d’aquest contracte, atesa la
retirada de l’oferta de l’empresa Copiadores impressores accessoris, SL, d'acord a
l'article 150.2 de la LCSP:

Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d'aquesta Diputació.
Sisè. Notificar aquesta resolució als licitadors presentats i emplaçar a l’adjudicatari perquè
concorri a la signatura de formalització del contracte administratiu corresponent a partir del
15è dia hàbil des què es faci tramesa de la notificació de l'adjudicació.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea de Coneixement i Qualitat.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria
contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de
dies hàbils a comptar des del dia següent al de la remissió d’aquesta notificació (data
Registre de Sortida), prèvia presentació d’un escrit anunciant-lo davant l’òrgan
contractació.

de
15
de
de
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