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Data de l'acord: 22 de febrer de 2019
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: CONTRACTACIO, APROVISIONAMENTS I EXPROPIACIONS
Ref: RLP/mij
Expedient: 8004330008-2018-0001116
Assumpte: Proposta d’acatament de la resolució del Tribunal Català de Contractes de data
23/01/2019, d’estimació del recurs especial en matèria de contractació interposat per
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, SA, contra l'acord de la Junta de Govern
de data 26/10/2018 d'adjudicació del subministrament, mitjançant arrendament sense opció
de compra, de dispositius per a la Diputació de Tarragona, Lot 5.
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Acord

Proposta d’acatament de la resolució del Tribunal Català de Contractes de data 23/01
/2019, d’estimació del recurs especial en matèria de contractació interposat per
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, SA, contra l’acord de la Junta de
Govern de data 26/10/2018 d’adjudicació del subministrament, mitjançant
arrendament sense opció de compra, de dispositius multifuncions per a la Diputació
de Tarragona, Lot 5.

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:

Lot

Import
(IVA exclòs)

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
TOTAL

12.643,20

2.655,07

15.298,27

483.288,00

101.490,48

584.778,48

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:
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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

4

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.
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Núm.
Plica

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
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. Aquest informe es va rectificar
per errors materials que no afectaven al resultat de les licitacions en data 19/07/2018.
L'informe es va publicar 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 €
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Preu arrendament equip/mes: 105,54 €
Preu unitari còpia en blanc i negre: 0,0032 €
Preu unitari còpia en color: 0,032 €
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:71,80 €
Preu unitari còpia en blanc i negre: 0,0032 €
Preu unitari còpia en color: 0,032 €
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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:

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:
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 es va publicar al Perfil de contractant de la Diputació.
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"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
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.
ES PROPOSA:
Adjudicar la contractació a l’oferta del Lot 2, a l’empresa Copiadores impressores
accessoris, SL, per resultar l'oferta més avantatjosa."
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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:

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:
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, va
aportar 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 va ser trobada conforme per la secretària de la Mesa.
9. En data 13 de juliol de 2018, l'empresa Ofigràfic Serveis per l'oficina, SL va aportar la
justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 506,40€ del lot 3, 378,48
€ del lot 4 i 12.595,68€ del lot 5, segons cartes de pagament núm. 2018000548,
2018000549 i 2018000550, respectivament i la resta de documentació requerida, i en data
17 de juliol de 2018 va aportar 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 va aportar la
justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 939,84€ del lot 6 i 632,16
€ del lot 8 segons cartes de pagament núm. 2018000563 i 2018000564, respectivament i la
resta de documentació requerida que va estar trobada conforme per la secretària de la
Mesa.
11. En data 25 de juliol de 2018 el Registre General de la Diputació de Tarragona emet
informe en què manifesta que en el termini comprès entre els 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 adjudicatària del lot 2: Copiadores impressores
accessoris, SL.
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12. En data 26 de juliol de 2018, Ofigràfic Serveis per l’oficina, SL, va presentar 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
(lot 2), i per altra banda, l'escrit de l'empresa Ofigràfic Serveis per l’oficina, SL respecte al
lot 5.
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D'acord amb la classificació de l'adjudicació del lot 2, el 2n classificat era l'empresa
Ofigràfic Serveis per l’oficina, SL.

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.
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 dels 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 va acceptar les justificacions de les empreses Copiadores impressores
accessoris, SL i Ofigràfic Serveis per l’oficina, SL, va fer seu l’informe del cap de la Unitat
del Centre d’Atenció a l’Usuari i va proposar aixecar la suspensió de l’expedient i adjudicar
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19. En data 17 de setembre de 2018, l'empresa Ofigràfic Serveis per l'oficina, SL va aportar
la justificació d'haver constituït la garantia definitiva del lot 2, per un import de 1.425,36 €,
segons carta de pagament núm. 2018000675.
20. Per acord de Junta de Govern de data 26 d’octubre de 2018 es va 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), Lot 5, pels imports màxims de licitació i
preus unitaris ofertats.
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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.

21. En data 2 de novembre de 2018 l’empresa KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS
ESPANYA, SA, licitadora en el contracte de referència, va demanar per escrit tenir accés a l’
expedient per tal de preparar un possible recurs especial contra l’adjudicació del Lot 5 del
contracte. Concretament, demanava tenir accés, entre d’altres, a l’oferta presenta per
OFIGRÀFIC, a la qual cosa OFIGRÀFIC va contestar per escrit que no tenia cap objecció.
22. En data 9 de novembre de 2018, representants de KYOCERA, es van personar a la
Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiació per a exercir el seu dret d’accés a l’
expedient. Durant l’exercici del dret, el representant de KYOCERA va manifestar
verbalment a funcionàries d’aquesta Unitat la seva intenció d’interposar recurs especial
contra l’acord d’adjudicació del contracte en base, segons ell, a un incompliment en l’oferta
presentada per l’empresa OFIGRÀFIC.
Per aquest motiu, des de la Unitat de Contractació es demana al responsable del contracte
que revisi el seu informe de valoració, per preparar la resposta al recurs anunciat.
23. En data 15 de novembre el responsable del contracte emet informe que es transcriu
parcialment a continuació:
“S’ha procedit a la revisió del lot número 5 del contracte, consistent en un total de 20
màquina instal·lades a Palau. Es van presentar un total de 4 licitadors en l’esmentat lot. Un
cop revisat que complien amb els requisits mínims establerts, tot seguit es va realitzar per
una banda la valoració econòmica i per altra la valoració de les característiques superiors a
les exigides, proposant l’oferta presentada per l’empresa Ofigrafic Serveis per l’oficina, SL,
com a més favorable.
Posteriorment a l’adjudicació del contracte, l’empresa que va resultar adjudicada va
manifestar que hi va haver una errada alhora confeccionar la seva proposta per part del
fabricant, en la qual un dels seus equips presentats no complien amb els requisits mínims
establerts en el PPT. Per tal d’esmenar aquesta deficiència van presentar una nova
màquina, que al seu entendre, sí complia amb tots els requeriments mínims establerts.
Un cop examinada la valoració que es va realitzar en el seu dia, arrel de la sol·licitud per
part del servei de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions de revisió del informe de
valoració d’ofertes, ens hem adonat que en l’apartat de característiques superiors a les
exigides es van atorgar per error 0.25 punts en un dels seus apartats, que sí procedia en l’
oferta de la màquina inicial que es va fer.”
(...)
L’oferta presentada per l’empresa OFIGRAFIC, ofereix una màquina que no supera una
velocitat d’impressió de 35 pàgines per minut, per la qual cosa no correspon l’assignació
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Puntuació total: Oferta econòmica + Característiques superiors a les exigides
Kyocera
Sistemes
d’ Ofigràfic
Document
oficina de Lleida Serveis per l’
Solutions
i Tarragona, SL oficina, SL
España, SA
PUNTUACIÓ TOTAL

18,07

21,00

21,01

Servicios
Microinformàtica SA
19,23

24. En data 16 de novembre, a les 11:10 hores, es reuneix la mesa de contractació per
estudiar l’informe del tècnic responsable del contracte, constata l’existència d’anomalies en
el procediment, i acorda proposar a l’Òrgan de contractació la revisió d’ofici de l’expedient
per declarar la nul·litat de l’adjudicació.
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dels 0.25 punts que en el seu dia sí se li van atorgar, donat que la màquina presentada
inicialment sí que oferia una velocitat superior.

25. El mateix dia, a les 12:57 hores, l’empresa KYOCERA presenta escrit al Registre d’
entrada de la Diputació (núm. 2018-036168-1), mitjançant el qual interposa recurs especial
contra l’acord d’adjudicació de 26 d’octubre de 2018 de la Junta de Govern pel qual s’
adjudica el Lot 5 del contracte de referència a l’empresa OFIGRÀFIC, sobre les bases
següents, que es transcriuen de forma resumida:
- Que segons la clàusula 2.5 del Plec de prescripcions tècniques (en endavant PPT),
les especificacions i característiques mínimes per als equips del Grup 1 per al Lot 5,
són les següents: Grup 1: 11 EQUIPS A4: (…) “Capacitat mínima de l’alimentador
automàtic de l’escàner de documents de 100 fulles.” (…) La màquina ofertada per
OFIGRÀFIC és una impressora RICOH MP C407SPF, la qual incompleix el requisit
establert en el PPT de “Capacitat mínima de l’alimentador automàtic de l’escàner
de documents de 100 fulls”.
- Que en data 26 de juliol de 2018 OFIGRÀFIC va presentar escrit de renuncia a l’
adjudicació del Lot 5, ja que, diu literalment KYOCERA, “la pròpia licitadora admet
que la màquina ofertada no compleix amb els requeriments mínims establerts en
el PPT”.
- Que en data 6 d’agost de 2018, dins del període d’audiència concedit, OFIGRÀFIC
presenta escrit en el qual sol·licita la retirada de la proposta de renuncia a l’adjudicació
del Lot 5, adduint que l’equip que oferta compleix amb els requisits mínims establerts
en el Plec tècnic.
Es pot apreciar, segons KYOCERA, una clara i inequívoca modificació de l’oferta inicial,
ja que en un primer moment l’empresa adjudicatària ofereix la RICOH MP C407SPF, la
qual no compleix amb el PPT com ella mateixa admet, i ara proposa la RICOH
MPC3504EXASP. Textualment, l’escrit presentat per OFIGRÀFIC diu que: “La proposta
és la següent: Substituir tots els equipaments MPC407SPF (11 unitats) que es van
presentar al Lot 5, que per errors en la confecció de la proposta de licitació que
ens va preparar RICOH España SL no complien amb els requeriments sol·licitats,
pel que proposem subministrar l’equipament MPC3504EXASP (s’adjunta catàleg d’
especificacions del producte) que compleix amb escreix tots els requeriment que s’
especifiquen en el plec”. Amb aquesta declaració, segons KYOCERA, queda
totalment acreditat que OFIGRÀFIC ha modificat la seva oferta inicial, la qual no
complia amb els requeriments exigits en el PPT, de manera que l’Òrgan de
contractació hauria d’haver-la exclòs.
- Que en data 8 d’agost, mitjançant informe del cap de la Unitat del Centre d’Atenció a l’
Usuari, s’informa a la Mesa que els equips que ara oferta OFIGRÀFIC compleixen amb
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els requeriments mínims marcats en el Plec tècnic, considerant ara vàlida la seva
oferta. Textualment diu l’informe: “en un principi es va adjudicar la seva oferta per ser la
més favorable, posteriorment el licitador es va adornar que no complia amb un
dels requeriments establerts en el PPT. En aquest nou document presentat, s’
indica que la màquina presentada és el model RICOH MPC35O4EXASP, que sí s’
ajusta als requeriments mínims marcats en l’esmentat plec, amb la qual es dóna
validesa a la seva oferta.”
- Segons KYOCERA, l’empresa adjudicatària del Lot 5 s’hauria d’haver exclòs de la
licitació en el moment en què va presentar a l’òrgan de contractació l’escrit de retirada
de la renúncia a l’adjudicació del Lot 5, ja que suposava una modificació dels termes
inicials de la seva oferta, d’acord amb l’article 84 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, i una infracció dels principis d’igualtat, no discriminació i inalterabilitat de les
proposicions.
Per la qual cosa, KYOCERA demana la nul·litat de l’acord d’adjudicació del Lot 5 de
data 26 d’octubre de 2018, la retroacció del procediment i que s’adjudiqui el contracte
a KYOCERA, per ser la licitadora classificada en segon lloc.
26. En data 20/11/2018 la responsable de la Unitat Contractació, Aprovisionaments i
Expropiacions redacta l’informe preceptiu que ha d’acompanyar al recurs especial presentat
per KYOCERA en el qual proposa remetre al Tribunal Català de Contractes el recurs
especial esmentat i aplanar-se a la sol·licitud de l’empresa KYOCERA DOCUMENT
SOLUTIONS ESPANYA, SA, de declarar la nul·litat de l’acord de la Junta de Govern de
data 26/10/2018, d’adjudicació del contracte de subministrament, mitjançant arrendament
sense opció de compra, de dispositius multifuncions per a la Diputació de Tarragona, Lot 5,
a l’empresa OFIGRAFIC SERVEIS PER L’OFICINA, SL.
27. En data 21/11/2018 la Diputació de Tarragona va enviar al Tribunal Català de
Contractes l’esmentat escrit de recurs, i l’informe d’aquesta Diputació relatiu al mateix, així
com una còpia compulsada de l’expedient de referència.
28. En data 25/01/2019 el Tribunal Català de Contractes va enviar a aquesta Diputació, via
e-mail, la resolució del recurs especial esmentat, que acorda estimar el recurs especial en
matèria de contractació interposat per KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, SA,
contra l’acord de la Junta de Govern de data 26/10/2018 d’adjudicació del subministrament,
mitjançant arrendament sense opció de compra, de dispositius multifuncions per a la
Diputació de Tarragona, Lot 5, així com aixecar la suspensió automàtica de l’adjudicació
prevista a l’article 53 de la LCSP.
29. En compliment de la resolució del recurs especial, en data 30/01/2019 se li va requerir a
l'empresa KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA, SA, que aportés la
documentació acreditativa del compliment dels requisits previs a l’adjudicació. En data 6/02
/2019, KYOCERA ha presentat la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un
import de 12.595,68 € del lot 5, segons carta de pagament núm. 2019000058, i la resta de
documentació requerida que ha estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.
30. En data 15 de febrer de 2019 la Intervenció General va emetre informe de conformitat
de fiscalització limitada prèvia a l'adjudicació.

Fonaments de dret
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SEGON. Els articles 139, 150, 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (LCSP).
TERCER. 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.

En conseqüència, S'ACORDA:
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PRIMER. Els articles 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP), que regulen el recurs especial en matèria de contractació.

PRIMER. Acatar la resolució del Tribunal Català de Contractes de data 23/01/2019, que
acorda estimar el recurs especial en matèria de contractació presentat per KYOCERA
DOCUMENT SOLUTIONS ESPANYA, SA, i deixar sense efectes l’acord de data 26/10
/2018, d’adjudicació del contracte de subministrament, mitjançant arrendament sense opció
de compra, de dispositius multifuncions per a la Diputació de Tarragona, Lot 5, a l’empresa
OFIGRAFIC SERVEIS PER L’OFICINA, SL.
SEGON. Retornar a l’empresa OFIGRAFIC SERVEIS PER L’OFICINA, SL. l’import de
12.595,68 euros ingressat en concepte de garantia definitiva del contracte (carta de
pagament núm. 2018000550).
TERCER. Adjudicar a l’empresa KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPANYA, SA, el
contracte de subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, de
dispositius multifuncions per a la Diputació de Tarragona, Lot 5, pels imports màxims
següents i els preus unitaris ofertats (sense IVA) que es detallen a continuació:

Lot 5
Import arrendament / equip

Import màxim
(IVA exclòs)

IVA 21%

Import màxim
(IVA inclòs)

92.043,36 €

19.329,11 €

111.372,47 €

Cost màxim de còpies

155.913,59 €

32.741,86 €

188.655,45 €

Import màxim d’adjudicació

247.956,95 €

52.070,97 €

300.027,92 €

Preus unitaris ofertats:
Preu arrendament equip/mes Grup 1 i 2: 95,75 €
Preu unitari còpia en blanc i negre: 0,0034 €
Preu unitari còpia en color: 0,0213 €
Preu arrendament equip/mes Grup 3: 98,32 €
Preu unitari còpia en blanc i negre: 0,0058 €
Preu unitari còpia en color: 0,0282 €
QUART. Disposar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària
9020-920-21600 del pressupost de la Diputació de 2019 i per als exercicis 2020, 2021 i
2022, amb la següent distribució pressupostària:
2019-9020-920-21600- núm. operació 2019001624 – 75.006,98 euros
2020-9020-920-21600- núm. operació 2019001625 – 75.006,98 euros
2021-9020-920-21600- núm. operació 2019001628 – 75.006,98 euros
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Respecte la despesa dels exercicis 2020, 2021 i 2022, resta subordinada a l’aprovació dels
corresponents pressupostos.
CINQUÈ. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d'aquesta Diputació, i
notificar-la al Tribunal Català de Contractes.
SISÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors presentats i emplaçar a l’adjudicatari perquè
concorri a la signatura de formalització del contracte administratiu corresponent dins dels
quinze dies hàbils 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.
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2022-9020-920-21600- núm. operació pendent de concretar amb el tancament definitiu
pressupostari – 75.006,98 euros

Règim de recursos:
- Acte administratiu no recurrible.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 22/02/2019 a les 12:25:25

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/

