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SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES INFORMÁTICS (TÓNERS I
CARTUTXOS), PER A LES IMPRESSORES DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA.
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1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ
Actualment el servei d’impressió que s’utilitza a la Diputació de Tarragona està
format d’una banda per impressores en la modalitat de cost per còpia, que
inclouen els consumibles utilitzats, i per una altra banda també existeixen una
sèrie d’impressores en diferents ubicacions les quals es fa necessari
l’adquisició dels consumibles corresponents per al seu us.
Es per aquest motiu que cal iniciar l’expedient de contractació pertinent que
contempli l’adquisició dels consumibles utilitzats en aquests darrers equips així
com la retirada dels mateixos un cop s’hagin quedat esgotats per tal que es
produeixi al seu reciclatge en la planta pertinent.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte del contracte el subministrament de consumibles informàtics (tòners
i cartutxos) per a les impressores de la Diputació de Tarragona.
Aquest subministrament de consumibles informàtics es destina tant al Palau de
la Diputació de Tarragona com als diferents centres adscrits.
El contracte també inclou la retirada dels consumibles esgotats per tal que es
produeixi al seu reciclatge en la planta pertinent i les despeses de transports
aniran a càrrec de l'empresa.
El detall de subministrament del contracte s'ha d'ajustar als models de les
impressores indicades en l’Annex que s’adjunta en aquest expedient.
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Els consumibles ofertats, sempre seran de llarga duració, quan existeixi
aquesta possibilitat.
Tots els consumibles lliurats seran originals, seguint les referències indicades
en l’annex, o en el seu defecte remanofacturats, respectant sempre la marca i
model de la impressora on s'han d’instal·lar i adequant-se obligatòriament a les
especificacions dels models indicats en l’annex.
Aquesta particularitat és de compliment obligatori; el no compliment d'aquest
punt o el fet de no presentar oferta per un determinat model d'impressora,
suposarà automàticament l'exclusió del licitador del present contracte. En cap
cas s'admetran articles reciclats o reomplerts.
Els licitadors hauran d'especificar el tipus de consumible ofertat (bé es tracti
d'un consumible original o remanofacturat).
En el cas que es tracti de consumibles remanofacturats, aquests hauran de
tenir les mateixes prestacions que les consumibles originals, tant en durada
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com en qualitat d'impressió i permetre la utilització de totes les prestacions dels
equips.
Els licitadors que ofertin productes remanofactutats, hauran d'indicar a les
seves ofertes el nom de l'empresa responsable del procés de remanufacturació
de cadascun dels articles ofertats i hauran de garantir que s'han revisat i
substituït si cal, les peces necessàries per aconseguir un funcionament com a
mínim amb el mateix rendiment del producte original.
La dada de les quantitats mínimes de pàgines que hauran de garantir els
licitadors, hauran d'estar fetes obligatòriament segons la norma ISO 19752 per
a impressió monocolor i la ISO 19798 per impressió en color.
Els licitadors que participin en aquesta licitació han de garantir que tant els
articles que ofereixen durant la fase de licitació, com els que subministrin
durant l'execució del contracte, compleixen amb tots els requisits legals i drets
de propietat o exclusivitat.
El fet de presentar oferta, comporta el coneixement d'aquest aspecte i
l'obligació del seu compliment.
No s'acceptaran consumibles amb data de caducitat inferior a 6 mesos
naturals.
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En cas de que un consumible estigui en mal estat en el moment de col·locar-lo
en la impressora pertinent, o be presenti deficiències en quan al seu us durant
el període de funcionament, l'adjudicatari es veurà obligat a canviar aquest
consumible amb la major brevetat possible. Tanmateix s'esdevé que si aquest
consumible ha provocat directament una avaria en la màquina on s'ha instal·lat,
aquesta reparació anirà a càrrec del proveïdor que hagi subministrar el
consumible, acceptant així la seva responsabilitat en quan al perjudici
ocasionat.
Pel que fa a la gestió de la retirada dels consumibles esgotats per tal que es
produeixi al seu reciclatge en la planta pertinent, l'adjudicatari lliurarà a cada
centre el número de contenidors que es determini i que resultin apropiats a tal
efecte, per tal de poder dipositar-hi els consumibles esgotats. Un cop aquest
contenidor estigui ple es generarà l'ordre de recollida pertinent per tal que sigui
retirat. Posteriorment aquesta retirada, l'adjudicatari portarà els consumibles a
la planta de reciclatge pertinent per tal que siguin tractats. Finalment,
l'adjudicatari presentarà un informe acreditant que aquest reciclatge s'ha dut a
terme segons els criteris mediambientals establerts.
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3. JUSTIFICACIÓ DE LA NOLOTITZACIÓ
El contracte no preveu la divisió per lots donat que tots els consumibles
sol·licitats es tramitaran des de l’àrea de TIC, i per tant corresponent tots a un
únic centre de cost.
El tenir més d’un proveïdor dificulta molt la gestió interna a TIC
En resum no suposa cap limitació per als licitadors la no divisió per lots i per
TIC representaria un problema important.

4. DADES ECONÒMIQUES

Es fixa un import estimatiu de licitació, donat que es tracta d'un contracte de
preus unitaris,

Els conceptes que integren el valor estimat del contracte són els següents:

Anys
1
1

Pressupost
Prorrogues
TOTAL VEC

Total
72.296,14 €
72.296,14 €
144.592,28 €
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El pressupost base de licitació del contracte desglossat és el següent:

Pressupost IVA exclòs
72.296,14 €

(21% IVA)
15.182,19 €

Pressupost base licitació
(IVA inclòs)
87.478,33 €

La disposició pressupostària serà la següent:

Any
2021
2022
Total Contracte

Aplicació Pressupostària
9020-920-22002
9020-920-22002

Pressupost Total
(iva inclòs)
69.253,70 €
18.224,63 €
87.478,33 €
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Aquest pressupost s'ha obtingut a partir d'un estudi de preus de mercat de
cada consumible assenyalat.

5. TERMINI D'EXECUCIÓ I LLOC DE LLIURAMENT
La durada del contracte serà d’un any des del dia 17 de març de 2021. En cas
de no adjudicar-se abans de la data esmentada, s’iniciarà l’execució l’endemà
de la formalització del contracte.
Aquest contracte té la possibilitat de pròrroga d’un any..

El lliurament dels consumibles s’ha d’ajustar a les següents condicions:

El lliurament dels consumibles anirà destinat als usuaris que han realitzat les
peticions. Les diferents peticions arribaran mitjançant la plataforma de “tiquets”
que l’àrea de TIC determini. En aquesta hi figurarà el model i el número dels
consumibles a subministrar, així com les dades del centre on s’han de lliurar i la
persona de contacte a qui s’han d’entregar els consumibles sol·licitats.
Les ubicacions dels diferents centres seran les següents:
Patronat de Turisme Costa Daurada (Seu Tarragona)
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Adreça: Passeig Torroja, s/n, 43007 Tarragona

Patronat de Turisme Terres de l'Ebre (Seu de Tortosa)
Adreça: Palau Climent - Montcada,32 3a planta 43500 Tortosa

Col·legi d’educació especial SANT RAFAEL
Carretera de Valls, 45, 43007 Tarragona

Col·legi d’educació especial ALBA
Passeig de la Boca de la Mina, s/n, 43206 Reus

Col·legi d’educació especial SANT JORDI
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Av. Sta. Teresa, 4-8, 43590 - Jesús - Tortosa

Conservatori de Música de Tarragona
Carrer Cavallers, 10, 43003 Tarragona

Conservatori de música de REUS
Palau Bofarull, Carrer Llovera, 15 - 43201 Reus

Conservatori de Música de TORTOSA
Palau Oriol, Carrer de la Rosa, 6, 43500 Tortosa

Escola d’Art i Disseny de TARRAGONA
Ctra. de Valls s/n zona educacional, 43007 Tarragona

Escola d’Art i Disseny de REUS
Escola d'Art i Disseny de Reus, C. Del Vent, 6

Escola d’Art de TORTOSA
Pl. Sant Joan, 5, 43500 Tortosa
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Palau de la Diputació
Passeig de Sant Antoni, 100 43003 Tarragona

Edifici Síntesi
Pere Martell, 2 | 43001 Tarragona

Museu Art Modern
C/ Santa Anna, 8 · 43003 Tarragona

Aules de Formació
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C/ Carles Riba, 6 | 43007 Tarragona

Arxiu de La Canonja
C. de Vila-seca, 28 | 43110 La Canonja

Palau Climent
Carrer tras Puríssima, 2, 43500 Tortosa

L’adjudicatari es comprometrà a realitzar un lliurament per setmana. En
aquest lliurament es recolliran les diferents peticions que li han arribat fins al dia
del lliurament. El dia escollit serà consensuat amb l’Àrea de Tecnologies de la
Informació i la Comunicació, i sempre serà el mateix dia de la setmana.
Preferentment el dia escollit serà els dimecres. En cas que aquest dia caigui en
festiu se n’escollirà un altre de forma puntual.
6. PRÓRROGUES

El contracte preveu una pròrroga d’un any.
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7. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Els criteris que serviran de base per a l'adjudicació d'aquest contracte, són el
de l'oferta econòmica, funcionalitats i característiques superiors a les exigides.
Els criteris que serviran de base per a l'adjudicació d'aquest contracte, són:
Oferta econòmica: Automàtic
Reducció del termini lliurament: Automàtic
Servei de lliurement ofert directament per l’adjudicatari: Automàtic

LOT 1:
1) Oferta econòmica ....................................................................de 0 a 10 punts
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Per valorar les diferents ofertes presentades pels licitadors es sumarà un a un
els diferents consumibles ofertats (preu unitari ofertat). En cap cas es pot
superar el preu màxim establert de qualsevol dels consumibles detallats. En
cas que es superi automàticament l'oferta quedarà exclosa.
Puntuació obtinguda = 10 x (import màxim dels preus unitaris establert - oferta
que es valora) / (import màxim dels preus unitaris establert - oferta més
econòmica).
Essent l'import màxim de la suma dels preus unitaris establert de 13.918,07€
IVA inclòs.
2) Reducció del termini lliurament ................................................0 o 3
punts
En cas que es redueixi el termini de lliurament, passant d'un dia per setmana a
dos dies per setmana (dimarts i dijous), es valorarà amb 3 punts., en cas
contrari la puntuació obtinguda serà de 0 punts.
3) Servei de lliurament ofert per la pròpia empresa ......................0 o 3
punts
Per assegurar la ràpida resolució de les incidències que es puguin produir en el
lliurament dels consumibles sol·licitats es valorarà que aquest lliurament es faci
pel mateix personal de l'empresa. En el cas de que els Lliuraments els faci
l'adjudicatari directament la puntuació serà de 3 punts, en cas contrari de 0
punts.
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8. PREVISIÓ DE MODIFICACIONS
No es preveuen.

9. FORMA DE PAGAMENT
Es faran pagaments mensuals mitjançant factura expedida d'acord amb la
normativa vigent, una vegada s'hagi aprovat la contractació i rebut el
subministrament mensualment.
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10. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica, valorant els preus unitaris
per cada consumible dels diferents models d'impressora, d'acord amb l'annex
publicat. Cadascun dels consumibles que es presentin podran ser originals o
be remanofacturats, segons es vulgui.

Per tal de presentar la seva oferta es farà utilitzant la plantilla anomenada com
a Annex del present contracte. En aquest anex, caldrà indicar si el consumible
ofertat és original o remanofacturat, especificant en la columna “Consumible
ofertat original?”, amb un SÍ o amb un NO, segons correspongui.
Juntament amb l'oferta econòmica, cal indicar explícitament els següents punts:
1. Detall de la gestió de la retirada dels consumibles esgotats i del seu posterior
reciclatge.
2. Detall dels terminis de lliurament indicant les possibles millores, en cas que
així sigui.
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3. Detall del servei del transport dels consumibles (servei propi o contractat).

11. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
El responsable del contracte és Josep Maria Ribes Serra, Cap d’Unitat del
Centre d’Atenció a l’Usuari de l’Àrea de TIC.
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