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Ramon Bernaus i Abellana, Secretari del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL),
CERTIFICO:
Que segons consta a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Comissió Executiva del Consorci
Català pel Desenvolupament Local celebrada el dia 20 de juliol de 2018 i, per tant, a reserva dels termes
que resultin de la seva aprovació definitiva, fou aprovat per unanimitat dels seus membres presents,
l’acord que transcrit literalment és com segueix:
“ACE 30.- Aprovació de l’adjudicació de l’Acord marc del subministrament d’equips d’impressió i de
multifunció en les modalitats de compra i arrendament amb o sense opció de compra amb destinació
a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2017.02).
1.- El CCDL, com a ens instrumental de l’ACM i d’acord amb els objectius i finalitats definits als seus
Estatuts, entre els que destaquen la promoció, millora, optimització i eficiència dels serveis i activitats
d’interès general d’acord amb els principis de sostenibilitat, eficàcia i eficiència, i en particular, d’acord
amb les facultats per a la promoció de licitacions públiques amb destinació a les entitats locals de
Catalunya i suport a la Central de Contractació de l’ACM, que té atribuïdes, rep, periòdicament,
encàrrecs per part d’aquesta última, per portar a terme licitacions d’Acords marc amb destinació a les
entitats de Catalunya. D’aquesta manera, el CCDL porta a terme la licitació de contractes amb destinació
a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de racionalització de la
contractació administrativa, previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic,
principalment el denominat Acord marc, que possibilita la contractació de forma agregada per bona part
d’aquests tipus de subministrament amb destí a les entitats locals de Catalunya mitjançant les seves
centrals contractació.
Els antecedents a on el CCDL i l’ACM, a través del Sistema d’adquisició centralitzada, han actuat, han
tingut un grau d’adhesió molt important, essent un element demostratiu de com cooperar i
mancomunar esforços. Així, l’ACM i el CCDL ja tenen l’experiència d’haver gestionat diferents Acords
marc, com per exemple, de subministrament elèctric, de gas natural, de màquines d’impressió i
multifunció, de vehicles de serveis generals, de vehicles de serveis policials, d’arrendament de vehicles
amb opció o sense opció de compra, assegurança de responsabilitat civil, etc. tots ells, amb destinació a
les entitats locals de Catalunya.
A aquests efectes i per tal de formalitzar les consideracions recollides a l’apartat anterior, les dues
entitats tenen subscrit un conveni general de col·laboració.
2.-En aquest marc, periòdicament, l’ACM mitjançant el Gabinet d’estudis i programes de l’entitat, porta
a terme sessions formatives en matèria de contractació pública destinades als ens locals, que a la
vegada també serveixen de punt d’intercanvi entre professionals del sector i d’activitat de prospecció de
mercat. Durant els mesos de febrer i març de cada any, mitjançant el Gabinet d’estudis i programes de
l’ACM, s’impulsen i es porten a terme la celebració d’unes sessions de formació en matèria de
contractació públic que són aprofitades, en aquest sentit, per avaluar les necessitats de les àrees de
contractació dels ens locals, per tal de detectar, i si s’escau, impulsar l’estudi sobre l’agregació en la
licitació mitjançant, majoritàriament, la fórmula de l’Acord marc. De les sessions realitzades el 2016 i
2017 en resultà que una de les principals demandes dels Ajuntaments pel que fa les necessitats en
matèria de contractació pública segueix sent el subministrament d’equips d’impressió i de multifunció.
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3.- Vist que per aquest conjunt de motius entre la programació aprovada per l’ACM per a l’exercici 2017,
es trobava la licitació d’un nou Acord marc que renovés el que està vigent en matèria de
subministrament d’equips d’impressió i multifunció en les modalitats de compra i d’arrendament amb o
sense opció de compra amb destinació a les entitats locals de Catalunya, així com la formulació del
corresponent encàrrec al CCDL per tal que porti a terme, de manera efectiva, aquesta licitació,
mitjançant Resolució de Presidència 26/2017, de 3 d’octubre, es resolgué aprovar formalment
l’acceptació de l’encàrrec formulat pels òrgans de direcció de l’ACM, per tal de portar a terme la licitació
d’un Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra
i arrendament amb o sense opció de compra, amb destinació a les entitats locals de Catalunya i aprovar,
així mateix, l’inici del corresponent expedient, amb número de referència 2017.02.
4.- Un cop realitzades les corresponents consultes preliminars de mercat amb les empreses interessades
de conformitat amb la Instrucció interna 1/2014, de 30 de setembre, sobre el procediment i actuacions a
realitzar amb motiu de les consultes preliminars del mercat que es realitzin pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local en les licitacions dels Acord marc i adquisicions centralitzades de
subministrament i serveis amb destinació a les entitats locals de Catalunya, del qual en resultà el
corresponent informe de resultat del procés, de 20 de desembre de 2017, que fou publicat al perfil de
contractant de l’entitat.
5.- La Resolució de Presidència núm. 11/2018, de 5 de març, va acordar aprovar l’expedient de
contractació de la licitació de l’Acord marc en qüestió, per l’adjudicació de cada un dels lots en que es
divideix l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de
compra i arrendament amb o sense opció de compra, a una única empresa que pugui acomplir l’objecte
del contracte de conformitat amb els articles 198.3 del TRLCSP, mitjançant procediment obert, en que
tot empresari interessat podrà presentar una proposició, restant exclosa tota negociació del termes del
contracte, d’acord amb el que preveuen els articles 26 i 27 de la DN i 138 a 146 del TRLCSP en relació
amb els articles 157 a 161, amb diversos criteris d’adjudicació. Així mateix, va acordar aprovar els
corresponents Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, de l'Acord marc
(Exp. 2018.02), així com l’autorització de la corresponent despesa per tal de procedir a la tramitació de
l’expedient sens perjudici que en relació a l’adjudicació de contractes derivats per part d’òrgans adherits,
l’expedient té el caràcter de contractació anticipada ja que es duu a terme d’acord amb allò estipulat en
l’article 110 del TRLCSP de tal manera que quedaran supeditats a l’existència de crèdit adequat i suficient
per a finançar les obligacions que se’n derivin en l’exercici corresponent i, finalment, la publicació del
corresponent anunci de licitació de l’Acord al DOGC, al BOE, al DOUE, al Perfil del contractant, així com
en dos diaris de màxima difusió, segons s’estableix als articles 142 del TRLCSP i 277.2 del TRLMC.
L’Acord marc té com a objecte el subministrament d’equips d’impressió i de multifunció mitjançant les
modalitats de compra i d’arrendament amb o sense opció de compra, i es qualifica com a contracte de
subministraments, dividit en vint-i-dos lots, havent-se d’observar en l’adjudicació de cada lot a una única
empresa, les regles del contracte de subministrament, tal com estipula l’article 9 del TRLCSP, al ser
l’objecte principal del mateix.
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública que deroga la Directiva
2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 198.3 del TRLCSP.
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen per aquest PCAP
i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual, així com per la resta de normativa concordant aplicable
que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels ens locals.
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Així mateix, aquest Acord té la qualificació de subministrament de preus unitaris, segons es preceptua a
l’article 9.3.a del TRLCSP de tal manera que en aquest sentit, i de conformitat amb els preceptes abans
referenciats, es podrà completar l’oferta presentada en el procés de licitació de l’Acord marc davant el
CCDL, així com concretar-la també en els posteriors contractes basats davant les entitats destinatàries
pel que fa, si s’escau, als accessoris i/o complements.
Els destinataris dels subministraments i serveis associats objecte d’aquest Acord marc són els actuals
membres de l’ACM i el CCDL i els ens locals que estan vinculats a aquests, així com els seus ens
dependents i els consorcis que gestionen serveis locals o activitats d’interès local en què participen
aquests ens locals vinculats, aquells altres ens que realitzin activitats d’interès local en règim de
concessió administrativa, conveni o altre tipus d’acords, sempre i quan els gestors siguin entitats sense
ànim de lucre, així com aquelles altres entitats previstes en el reglament de la Central de contractació de
l’ACM, en els termes previstos al PCAP d’aplicació.
El seu valor estimat, de conformitat amb el que disposa la clàusula novena del PCAP, s’ha calculat en
funció dels preus dels contractes basats previstos pel període inicial i les seves possibles pròrrogues fins
a un màxim de quaranta-vuit mesos, període inicial i pròrrogues, i ascendeix a la suma de 4.509.542,02
euros. En aquest sentit, el valor estimat total, incloses les modificacions previstes a la clàusula
cinquanta-novena del plec (fins a un màxim del 80%) és de 8.117.175,64 euros. El pressupost base de
licitació és el valor dels contractes basats a tramitar durant el període d’execució inicial de l’Acord marc,
de dotze mesos, i es xifra segons cadascun dels lots en la quantitat total estimada d’1.127.385,51 euros.
En tots els casos, les quanties econòmiques citades més amunt, s’expressen sense IVA, d’acord amb els
articles 5 de la DN i 88.1 del TRLCSP.
La forma d’adjudicació de l’Acord marc serà mitjançant procediment obert, en què tot empresari
interessat podrà presentar una proposició, restant exclosa tota negociació del termes del contracte,
mitjançant diversos criteris d’adjudicació, tal i com s’estableix a les clàusules 12 i ss. del PCAP, en relació
als articles 26 i 27 de la DN i 138 a 146 en relació al 150 i ss. del TRLCSP.
6.- En data 5 d’abril de 2018, fou portada a terme una sessió informativa a la seu del CCDL, dirigida a
totes les empreses interessades en participar en la licitació de l’Acord marc, de la que en resultà un
document de preguntes i respostes formulades, que fou publicat al perfil de contractant de l’entitat.
7.- En data 20 d’abril de 2018 es va reunir la Mesa de Contractació, en sessió privada, per tal de procedir
a l’obertura dels sobres “A” (documentació general), i els membres de la Mesa van constatar les
empreses que havien presentat proposicions per participar en la licitació en temps i forma, que
seguidament es relacionen:
Registre entrada

Data

Hora

Mitjà

Empresa

2018/171

18/04/2018 12:46h

Presencial

COREMOSA

2018/172

18/04/2018 16:23h

Presencial

BASSO SA

2018/176

19/04/2018 11:02h

Presencial

RESGISTRADORES MANRESA SL (REMSA)

2018/177

19/04/2018 11:10h

Presencial

REPROGIR & CONTROL GROUP UTE

2018/178

19/04/2018 11:18h

Presencial

SET-PRAT PAPER DISTRIBUCIONS SA

2018/181

19/04/2018 12:06h

Presencial

2018/182

19/04/2018 12:28h

Presencial

CANON ESPAÑA SA
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS
SPAIN SA
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2018/183

19/04/2018 12:38h

Presencial

ID GRUP SA

2018/184

19/04/2018 13:09h

Presencial

RICOH UTE

2018/186

19/04/2018 13:35h

Presencial

2018/188

19/04/2018 15:38h

Correu

SEIDOR MICROSISTEMES SA
SERVICIOS MICROINFORMATICA SA
(SEMIC)

Un cop realitzada l’obertura dels Sobres A i analitzada la documentació presentada es va constatar que
la documentació presentada per part de totes les empreses era correcta i adequada al que disposa la
clàusula 15a del PCAP d’aplicació, a excepció de l’existència d’algunes deficiències, acordant-se requerir
l’esmena de les deficiències detectades que seguidament es relacionen:
•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa COREMOSA: manca l’Annex
núm. 8 del PCAP, relatiu al percentatge de treballadors amb minusvalidesa.

•

En relació a la documentació presentada a instància de l’empresa BASSO SA: manca l’Annex
núm. 8 del PCAP, relatiu al percentatge de treballadors amb minusvalidesa, així com també
l’aportació dels comptes anuals o extracte d’aquests corresponents a l’exercici del 2016
degudament presentats en el corresponent registre mercantil, comercial o en el registre oficial
preceptiu que sigui d’aplicació, tal i com disposa la lletra a) de l’apartat A.08 del PCAP (objecte
d’esmena). Així mateix, es constata una deficiència pel que fa al CIF de l’empresa, l’escriptura
de constitució o de modificació, si escau, de l’empresa i el DNI i escriptura pública o document
justificatiu dels poders de qui signa la proposició presentada, degudament inscrita, si s’escau,
en el Registre Mercantil, ja que no s’ha presentat l’original o còpies legitimades per un notari o
fedatari públic, compulsades per l’Administració pública o autenticada.

•

En relació a la documentació presentada per l’empresa REMSA l’aportació dels comptes anuals
o extracte d’aquests corresponents a l’exercici del 2016 degudament presentats en el
corresponent registre mercantil, comercial o en el registre oficial preceptiu que sigui
d’aplicació, tal i com disposa la lletra a) de l’apartat A.08 del PCAP (objecte d’esmena).

Una vegada practicats per la Secretaria de l’entitat els requeriments acordats per la Mesa als que s’ha
fet referència en el paràgraf anterior, aquesta, en la seva sessió de 26 d’abril de 2018, en sessió privada,
i una vegada va haver constat que el requeriment practicat va ser atès degudament per part de les
empreses requerides dins el termini conferit, va acordar, per unanimitat dels seus membres, considerar
tota la documentació administrativa correcte i no excloure a cap empresa de la licitació.
8.- Reunits a la seu del Consorci Català pel Desenvolupament Local (sala d’actes), el mateix dia 26 d’abril
de 2018, a les 12:30 hores, es constituí la Mesa de Contractació en sessió pública per portar a terme la
sessió pública d’obertura dels sobres B, relatius a la proposta tècnica de les empreses participants en
l’esmentada licitació, el resultat de la qual fou publicat al perfil de contractant de l’entitat, si bé en
l’esmentada sessió, les actuacions portades a terme es limitaren a l’obertura dels corresponents sobres i
a constatar l’efectiva presentació de les corresponents ofertes, resultant la següent relació de lots als
que s’han presentat cada empresa:
Empresa

LOTS

COREMOSA

1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20

BASSO SA

16, 17, 18, 19, 20, 21

RESGISTRADORES MANRESA SL (REMSA)

15, 20, 21
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REPROGIR & CONTROL GROUP UTE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20

SET-PRAT PAPER DISTRIBUCIONS SA

15

CANON ESPAÑA SA

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN SA

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

ID GRUP SA

16, 17, 18, 19, 20

RICOH UTE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

SEIDOR MICROSISTEMES SA

3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19

SERVICIOS MICROINFORMATICA SA (SEMIC)

1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Així mateix, la Mesa va acordar nomenar com a membres de la Ponència tècnica als senyors Xavier
Narvaez Cases, tècnic informàtic de l’Ajuntament de la Garriga, Mercedes Aguilar Jurado, cap del servei
d’informàtica i noves tecnologies de l’Ajuntament de Rubí i Carles Bassaganya, responsable del Gabinet
d’Estudis de l’ACM, als efectes d’elaborar l’informe que permeti a la Mesa de contractació comprovar el
compliment de les prescripcions tècniques.
9.- En data 28 de maig de 2018 es va reunir a la seu del CCDL en sessió privada, la Mesa de contractació
per examinar les proposicions presentades per les empreses i analitzar les consideracions efectuades
per la Ponència tècnica de suport, reflectides en l’acta de la sessió celebrada el 16 de maig de 2018, tot
acceptant i fent seves aquestes consideracions. Per aquest motiu, els membres de la Mesa van acordar
per unanimitat requerir a les empreses que s’indiquen a continuació per a que procedissin als
aclariments de les proposicions presentades, en els termes següents:
-

KONICA:
a) Acordem que aquesta empresa procedeixi, en un termini de dos dies hàbils a comptar del
corresponent requeriment, a aclarir els següents aspectes de l’oferta tècnica presentada en el
LOT 2:
· En el PPT es requereix un equip d’impressió en blanc i negre i en color i en la fitxa presentada
només es concreta el blanc i negre.
· En el PPT es requereix una velocitat de primera impressió de màxim 12 segons i en la fitxa
tècnica presentada s’indica una velocitat de primera impressió de 12,5 segons.
·En el PPT es requereix un consum elèctric TEC de màxim 1,9 kwh/setmana i en la fitxa tècnica
presentada s’indica un consum elèctric TEC de 2,11 kwh/setmana.
b) Acordem que aquesta empresa procedeixi, en un termini de dos dies hàbils a comptar del
corresponent requeriment, a aclarir el següents aspectes de l’oferta tècnica presentada en el
LOT 4:
· En el PPT es requereix un temps d’escalfament de màxim 36 segons i en la fitxa tècnica
presentada s’indica un temps d’escalfament de 37 segons.
c) Acordem que aquesta empresa procedeixi, en un termini de dos dies hàbils a comptar del
corresponent requeriment, a aclarir el següents aspectes de l’oferta tècnica presentada en el
LOT 13:
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· En el PPT es requereix un equip d’impressió amb Apilador/Grapador mode fulletó 2.000 fulls i
en la fitxa presentada no s’indica el mode fulletó 2.000 fulls.
· En el PPT es requereix un consum elèctric TEC de màxim 3,2 kwh/setmana i en la fitxa tècnica
presentada s’indica un consum elèctric TEC de 3,943 kwh/setmana.

-

CANON:
a) Acordem que aquesta empresa procedeixi, en un termini de dos dies hàbils a comptar del
corresponent requeriment, a aclarir el següents aspectes de l’oferta tècnica presentada en el
LOT 3:
· En el PPT es requereix un temps d’escalfament de màxim 25 segons i en la fitxa tècnica
presentada no es concreta aquest temps.
b) Acordem que aquesta empresa procedeixi, en un termini de dos dies hàbils a comptar del
corresponent requeriment, a aclarir el següents aspectes de l’oferta tècnica presentada en el
LOT 5:
· En el PPT es requereix un temps d’escalfament de màxim 25 segons i en la fitxa tècnica
presentada no es concreta aquest temps.
c) Acordem que aquesta empresa procedeixi, en un termini de dos dies hàbils a comptar del
corresponent requeriment, a aclarir el següents aspectes de l’oferta tècnica presentada en el
LOT 7:
· En el PPT es requereix un temps d’escalfament de màxim 25 segons i en la fitxa tècnica
presentada no es concreta aquest temps.
d) Acordem que aquesta empresa procedeixi, en un termini de dos dies hàbils a comptar del
corresponent requeriment, a aclarir el següents aspectes de l’oferta tècnica presentada en el
LOT 9:
· En el PPT es requereix un temps d’escalfament de màxim 25 segons i en la fitxa tècnica
presentada no es concreta aquest temps.
e) Acordem que aquesta empresa procedeixi, en un termini de dos dies hàbils a comptar del
corresponent requeriment, a aclarir el següents aspectes de l’oferta tècnica presentada en el
LOT 12:
· En el PPT es requereix un temps d’escalfament de màxim 25 segons i en la fitxa tècnica
presentada no es concreta aquest temps.
f) Acordem que aquesta empresa procedeixi, en un termini de dos dies hàbils a comptar del
corresponent requeriment, a aclarir el següents aspectes de l’oferta tècnica presentada en el
LOT 13:
· En el PPT es requereix un temps d’escalfament de màxim 25 segons i en la fitxa tècnica
presentada no es concreta aquest temps.
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-

UTE REPROGIR:
a) Acordem que aquesta empresa procedeixi, en un termini de dos dies hàbils a comptar del
corresponent requeriment, a aclarir el següents aspectes de l’oferta tècnica presentada en el
LOT 8:
· En el PPT es requereix un temps d’escalfament de màxim 20 segons i en la fitxa tècnica
presentada no es concreta aquest temps.

b) Acordem que aquesta empresa procedeixi, en un termini de dos dies hàbils a comptar del
corresponent requeriment, a aclarir el següents aspectes de l’oferta tècnica presentada en el
LOT 13:
·En el PPT es requereix un consum elèctric TEC de màxim 3,2 kwh/setmana i en la fitxa tècnica
presentada no s’indica aquest consum.
-

SEMIC:
a) Acordem que aquesta empresa procedeixi, en un termini de dos dies hàbils a comptar del
corresponent requeriment, a aclarir el següents aspectes de l’oferta tècnica presentada en el
LOT 8:
·En el PPT es requereix un temps d’escalfament de màxim 20 segons i en la fitxa tècnica
presentada no es concreta aquest temps.

-

COREMOSA:
a) Acordem que aquesta empresa procedeixi, en un termini de dos dies hàbils a comptar del
corresponent requeriment, a aclarir el següents aspectes de l’oferta tècnica presentada en el
LOT 12:
· En la fitxa presentada no es concreta el nom del model presentat.
b) Acordem que aquesta empresa procedeixi, en un termini de dos dies hàbils a comptar del
corresponent requeriment, a aclarir el següents aspectes de l’oferta tècnica presentada en el
LOT 13:
· En la fitxa presentada no es concreta el nom del model presentat.
· En el PPT es requereix un equip d’impressió apte per a paper DIN A6-SRA3 i en la fitxa
presentada només es concreta DIN A3-A4.
· En el PPT es requereix un equip d’impressió apte per a gramatges de fins a 300 gr. i en la fitxa
tècnica presentada s’indica un gramatge de 3 gr.

-

UTE RICOH:
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a) Acordem que aquesta empresa procedeixi, en un termini de dos dies hàbils a comptar del
corresponent requeriment, a aclarir el següents aspectes de l’oferta tècnica presentada en el
LOT 14:
· En el PPT es requereix una velocitat de primera impressió en color de màxim 8 segons i en la
fitxa tècnica presentada s’indica una velocitat de primera impressió en color de 10,5 segons.
10.- El dia 5 de juny de 2018 la Mesa de Contractació es va reunir novament en sessió privada per
analitzar els aclariments presentats per les empreses licitadores, que assistits pels membres de la
Ponència técnica constaten que les prestacions ofertes pels equips d’impressió i/o multifunció, motiu
dels diferents aclariments, no són inferiors a les requerides en el plec.
Així mateix, els membres de la Mesa portaren a terme l’anàlisi de la resta de documentació de les
ofertes presentades, així com les valoracions i les propostes d’exclusions de les proposicions tècniques
presentades per les empreses participants, de conformitat amb el que constava a l’acta de la Ponència
tècnica del dia 16 de maig de 2018.
La Mesa de contractació va acceptar i fer seves les valoracions emeses per la Ponència tècnica i va
acordar excloure les propostes tècniques que no complien amb alguna de les prescripcions que
afecten de manera substancial a la prestació que ofereix l’equip o que les característiques disten molt
de les prescripcions tècniques exigides pel PPT, en els termes que s’esmenten a continuació:
-

CANON:

Del Lot 2 del present Acord marc, atès que en el PPT es requereix una resolució de 1200x1200 dpi i en la
fitxa tècnica presentada s’indica una resolució de 600x600 dpi.
-

UTE REPROGIR:

Del Lot 20 del present Acord marc, atès que en el PPT es requereix una velocitat de primera impressió
en blanc i negre de màxim 7 segons i en la fitxa tècnica presentada s’indica una velocitat de primera
impressió en blanc i negre de 7,1 segons. Així com també, perquè en el PPT es requereix un consum
elèctric TEC de màxim 1,3 kwh/setmana i en la fitxa tècnica presentada s’indica un consum elèctric TEC
de 1,97 kwh/setmana.
-

BASSO SA:

Del Lot 21 del present Acord marc, atès que en el PPT es requereix una resolució de 1200x1200 dpi i en
la fitxa tècnica presentada s’indica una resolució de 600x2400 dpi. Així com també, perquè en el PPT es
requereix un equip d’impressió amb Apilador/Grapador mode fulletó 2.000 fulls i en la fitxa presentada
no s’indica el mode fulletó 2.000 fulls.
-

RESGISTRADORES MANRESA SL (REMSA):

Del Lot 21 del present Acord marc, atès que en el PPT es requereix una resolució de 1200x1200 dpi i en
la fitxa tècnica presentada s’indica una resolució de 600x2400 dpi. Així com també, en el PPT es
requereix un equip d’impressió amb Apilador/Grapador mode fulletó 2.000 fulls i en la fitxa presentada
no s’indica el mode fulletó 2.000 fulls.
-

SERVICIOS MICROINFORMATICA SA (SEMIC):
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Del Lot 21 del present Acord marc, atès que en el PPT es requereix una resolució de 1200x1200 dpi i en
la fitxa tècnica presentada s’indica una resolució de 600x2400 dpi. Així com també, en el PPT es
requereix un equip d’impressió amb Apilador/Grapador mode fulletó 2.000 fulls i en la fitxa presentada
no s’indica el mode fulletó 2.000 fulls.
Així mateix, els membres de la Mesa acordaren per unanimitat declarar admeses a tota la resta
d’empreses que han presentat oferta, d’acord amb el següent detall d’empreses per lots, resultant
deserts els Lots 21 per exclusió de totes les empreses presentades per no complir les seves ofertes
amb els requisits tècnics exigits i el LOT 22 per manca d’ofertes presentades:
LOT 1.- Impressora làser departamental, B/N A4
UTE RICOH
RICOH SP 3600DN
COREMOSA
SAMSUNG SL-M4020ND
UTE REPROGIR
HP LASERJET PRO SERIE M402
CANON
CANON LBP-253X
SEMIC
HP LASERJET ENTERPRISE M506DN
LOT 2.- Impressora làser departamental, Color A4
UTE RICOH
RICOH SP C360DNW
COREMOSA
SAMSUNG SL-C3010ND
UTE REPROGIR
HP C LASERJET MANAGED M553DNM
KONICA
KONICA MINOLTA BIZHUB C3100P
LOT 3.- Impressora làser departamental d’alta capacitat, B/N A4
UTE RICOH
RICOH SP 5300DN
SEIDOR
KYOCERA ECOSYS P3055DN
COREMOSA
SAMSUNG ML-5515ND
UTE REPROGIR
HP LASERJET MANAGED E60055DN
CANON
CANON LBP-351X
SEMIC
HP LASERJET MANAGED E60055DN
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LOT 4.- Multifunció làser base, B/N A4
UTE RICOH
RICOH SP 4510SF
COREMOSA
SAMSUNG SL-M4080FX
UTE REPROGIR
HP LASERJET MANAGED E62555DN
CANON
CANON IR ADV 400I
KONICA
KONICA MINOLTA BIZHUB 4052
LOT 5.- Multifunció làser base, Color A4
UTE RICOH
RICOH MP C307SP
UTE REPROGIR
HP C LASERJET MANAGED M577DNM
CANON
CANON IR ADV C356I
KONICA
KONICA MINOLTA BIZHUB C3351
LOT 6.- Multifunció làser base, B/N A3
UTE RICOH
RICOH MP 2555SP
SEIDOR
KYOCERA TASKALFA 3212I
UTE REPROGIR
HP LASERJET E72525DN
CANON
CANON IR ADV 4525I II
KONICA
KONICA MINOLTA BIZHUB 227
LOT 7.- Multifunció làser base, Color A3
UTE RICOH
RICOH MP C2004EXASP
SEIDOR
KYOCERA TASKALFA 2552CI
UTE REPROGIR
HP C LASERJET MANAGED E77822DNM
CANON
CANON IR ADV C3520I
KONICA
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KONICA MINOLTA BIZHUB C227
SEMIC
HP C LASERJET MANAGED E77822DN
LOT 8.- Multifunció làser de mitja capacitat A, B/N A3
UTE RICOH
RICOH MP 3055SP
SEIDOR
KYOCERA TASKALFA 3212I
COREMOSA
SHARP MX-M3070N
UTE REPROGIR
HP LASERJET E72530DN
CANON
CANON IR ADV 4535I II
KONICA
KONICA MINOLTA BIZHUB 308e
SEMIC
HP LASERJET E72530DN
LOT 9.- Multifunció làser de mitja capacitat A, Color A3
UTE RICOH
RICOH MP C3004EXASP
SEIDOR
KYOCERA TASKALFA 3252CI
COREMOSA
SHARP MX-3060N
UTE REPROGIR
HP C LASERJET MANAGED E77830DN
CANON
CANON IR ADV C3530I II
KONICA
KONICA MINOLTA BIZHUB C308
SEMIC
HP C LASERJET MANAGED E77830DN

LOT 10.- Multifunció làser de mitja capacitat B, B/N A3
UTE RICOH
RICOH MP 4055SP
SEIDOR
KYOCERA TASKALFA 4012I
COREMOSA
SHARP MX-M4070N
UTE REPROGIR
HP LASERJET MANAGED E82540DN
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CANON
CANON IR ADV 4545I II
KONICA
KONICA MINOLTA BIZHUB 458e
SEMIC
HP LASERJET MANAGED E82540DN
LOT 11.- Multifunció làser de mitja capacitat B, Color A3
UTE RICOH
RICOH MP C4504EXSP
SEIDOR
KYOCERA TASKALFA 4052CI
COREMOSA
SHARP MX-4060N
UTE REPROGIR
HP C LASERJET MANAGED E87640DN
CANON
CANON IR ADV C5540I II
KONICA
KONICA MINOLTA BIZHUB 458
SEMIC
HP C LASERJET MANAGED E87640DN
LOT 12.- Multifunció làser d’alta capacitat, B/N A3
UTE RICOH
RICOH MP 6503SP
SEIDOR
KYOCERA TASKALFA 6002I
COREMOSA
SHARP MX-M6070N
UTE REPROGIR
HP LASERJET MANAGED E82560DN
CANON
CANON IR ADV 6565I II
KONICA
KONICA MINOLTA BIZHUB 658e
SEMIC
HP LASERJET MANAGED E82560DN
LOT 13.- Multifunció làser d’alta capacitat, Color A3
UTE RICOH
RICOH MP C6004EXSP
COREMOSA
SHARP MX-M6070N
UTE REPROGIR
HP C LASERJET MANAGED E87660DN
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CANON
CANON IR ADV C5560I II
KONICA
KONICA MINOLTA BIZHUB 658
LOT 14.- Multifunció làser professional, Color A3
UTE RICOH
RICOH PRO C5200S
KONICA
KONICA MINOLTA BIZHUB C759
LOT 15.- Impressora plotter, Color A0
UTE RICOH
RICOH MP CW2201SP
COREMOSA
EPSON SURECOLOR T5200 HDD MFP
REMSA
EPSON SURECOLOR T5200 HDD MFP
UTE REPROGIR
HP DESIGNJET T2530 914MM
SET-PRAT
CANON IMAGE PROGRAF TX-3000 MFP T36
CANON
CANON IPF-785
LOT 16.- Impressora tinta departamental, B/N A4
ID GRUP
EPSON WF-M5190DW
COREMOSA
EPSON WF-M5190DW
BASSO
EPSON WF-M5190DW
SEMIC
EPSON WF-M5190DW
LOT 17.- Impressora tinta departamental, Color A4
ID GRUP
EPSON WF-C5290DW
SEIDOR
HP PAGEWIDE 556DN
COREMOSA
EPSON WF-C5290DW
BASSO
EPSON WF-C5290DW
UTE REPROGIR
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HP PAGEWIDE ENTERPRISE COLOR 556DN
SEMIC
EPSON WF-C5290DW
LOT 18.- Multifunció tinta base, B/N A4
ID GRUP
EPSON WF-M5690DWF
COREMOSA
EPSON WF-M5690DWF
BASSO
EPSON WF-M5690DWF
SEMIC
EPSON WF-M5690DWF
LOT 19.- Multifunció tinta base, Color A4
ID GRUP
EPSON WF-C5790DWF
SEIDOR
HP PAGEWIDE 477DW
COREMOSA
EPSON WF-C5790DWF
BASSO
EPSON WF-C5790DWF
UTE REPROGIR
HP PAGEWIDE MANAGED COLOR E58650DN
SEMIC
EPSON WF-C5790DWF
LOT 20.- Multifunció tinta de mitja capacitat, Color A3
ID GRUP
EPSON WF-8590DTWFC
COREMOSA
EPSON WF-8590DTWFC
BASSO
EPSON WF-8590DTWFC
REMSA
EPSON WF-8590DTWFC
SEMIC
EPSON WF-8590DTWFC
LOT 21.- Multifunció tinta d’alta capacitat, Color A3
Aquest lot queda desert ja que s’han exclòs totes les ofertes presentades per les empreses per no
complir els requisits mínims exigits en el PPT.
LOT 22.- Multifunció tinta professional, Color A3

14

C. València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16

Expedient de contractació núm. 2017.02
Acord marc d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals
de Catalunya

Aquest lot queda desert per manca de presentació d’ofertes.

11.- El dia 7 de juny de 2018, la Mesa de Contractació en sessió pública va procedir a fer l’obertura dels
Sobres C, relatius a les ofertes econòmiques, fent lectura de cada una de les proposicions presentades en
els Lots 1 a 20 i remarcant que es procediria a repassar les proposicions per si hi hagués algún error de
transcripció i per proposar el resultat classificatori.
Posteriorment, en data 13 de juny de 2018 es va reunir la Mesa de Contractació, en sessió privada,
d’acord amb els criteris establerts en el PCAP i d’acord amb els càlculs efectuats pel Departament de
contractació de l’ACM-CCDL, es detecta que, d’acord amb allò establert en la clàusula 17a i 23a del
PCAP, així com en els articles 152 del TRLCSP i 85 del RGLCAP, les ofertes econòmiques presentades per
algunes empreses licitadores es consideren presumptament anormals o desproporcionades, les quals es
relacionen seguidament:
- UTE RICOH, en relació al LOT 15.
- ID GRUP, en relació al LOT 18 i 20.
- BASSO, en relació al LOT 16, 18 i 20.
- UTE REPROGIR, en relació al LOT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 i 19.
- KONICA, en relació al LOT 14.
- SEMIC, en relació al LOT 16 i 20.
La Mesa acordà per unanimitat donar un tràmit d’audiència a les empreses abans esmentades amb les
corresponents ofertes, incloses en presumpció de valor anormal o desproporcionat, per tal que
acredités les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables que disposen
per a l’execució del contracte.
El dia 25 de juny, la Mesa de contractació novament reunida en sessió privada, va procedir a analitzar la
documentació presentada per les empreses requerides als efectes de justificar les condicions i la
valoració de l’oferta i d’acord amb l’informe i assistència tècnica del Gabinet d’estudis i del departament
de contractació de l’ACM, acordà per unanimitat estimar que les ofertes presentades pels licitadors que
presumptament contenien valors anormals o desproporcionats, poden ser complertes amb les
condicions econòmiques i solucions tècniques plantejades, les quals compleixen les prescripcions
tècniques exigides pels plecs que regeixen la licitació del present Acord marc.
Seguidament, la Mesa de contractació, d’acord amb les dades resultants de l’obertura dels Sobres B i
dels Sobres C realitzades en diferents sessions públiques i privades, les quals consten en les actes
emeses de cada sessió, per unanimitat dels membres, acorda la següent proposta de classificació, per
ordre decreixent, de les ofertes admeses amb la corresponent puntuació:

LOT 1.- Impressora làser departamental, B/N A4
1.

UTE REPROGIR CONTROL

83,67

15

C. València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16

Expedient de contractació núm. 2017.02
Acord marc d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals
de Catalunya

2.
3.
4.
5.

COREMOSA
CANON
SEMIC
UTE RICOH

60,35
54,35
48,81
36,78

LOT 2.- Impressora làser departamental, Color A4
1.
2.
3.
4.

UTE REPROGIR CONTROL
COREMOSA
KONICA
UTE RICOH

85,85
60,39
48,91
42,91

LOT 3.- Impressora làser departamental d’alta capacitat, B/N A4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

UTE REPROGIR CONTROL
SEMIC
SEIDOR
UTE RICOH
CANON
COREMOSA

98,25
67,60
61,26
58,03
56,39
49,31

LOT 4.- Multifunció làser base, B/N A4
1.
2.
3.
4.
5.

UTE REPROGIR CONTROL
KONICA
UTE RICOH
COREMOSA
CANON

100
82,91
80,36
75,93
65,66

LOT 5.- Multifunció làser base, Color A4
1.
2.
3.
4.

UTE REPROGIR CONTROL
UTE RICOH
CANON
KONICA

86,10
63,89
59,14
55,70

LOT 6.- Multifunció làser base, B/N A3
1.
2.
3.
4.
5.

UTE REPROGIR CONTROL
KONICA
UTE RICOH
CANON
SEIDOR

99,13
79,49
71,81
71,44
70,43

LOT 7.- Multifunció làser base, Color A3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

UTE REPROGIR CONTROL
SEIDOR
KONICA
UTE RICOH
SEMIC
CANON

94,71
70,13
69,85
65,83
61,15
51,94

LOT 8.- Multifunció làser de mitja capacitat A, B/N A3
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UTE REPROGIR CONTROL
KONICA
SEIDOR
SEMIC
COREMOSA
CANON
UTE RICOH

97,54
79,64
78,81
74,39
71,52
64,68
63,21

LOT 9.- Multifunció làser de mitja capacitat A, Color A3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UTE REPROGIR CONTROL
SEIDOR
COREMOSA
UTE RICOH
KONICA
SEMIC
CANON

92,17
74,74
70,47
69,94
68,35
62,64
52,38

LOT 10.- Multifunció làser de mitja capacitat B, B/N A3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UTE REPROGIR CONTROL
SEIDOR
KONICA
SEMIC
CANON
COREMOSA
UTE RICOH

99,15
84,00
78,27
67,61
67,17
66,21
63,60

LOT 11.- Multifunció làser de mitja capacitat B, Color A3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UTE REPROGIR CONTROL
KONICA
COREMOSA
SEIDOR
UTE RICOH
SEMIC
CANON

92,50
68,81
67,95
64,75
61,93
61,23
55,45

LOT 12.- Multifunció làser d’alta capacitat, B/N A3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UTE REPROGIR CONTROL
KONICA
CANON
SEMIC
UTE RICOH
COREMOSA
SEIDOR

97,18
90,01
77,64
65,98
65,27
64,84
61,89

LOT 13.- Multifunció làser d’alta capacitat, Color A3
1.
2.
3.

UTE REPROGIR CONTROL
COREMOSA
KONICA

94,13
77,70
76,72
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4.
5.

UTE RICOH
CANON

64,11
63,79

LOT 14.- Multifunció làser professional, Color A3
1.
2.

KONICA
UTE RICOH

100
62,07

LOT 15.- Impressora plotter, Color A0
1.
2.
3.
4.
5.
6.

UTE RICOH
REMSA
CANON
SET-PRAT
UTE REPROGIR CONTROL
COREMOSA

92,48
88,27
65,34
58,77
56,40
48,17

LOT 16.- Impressora tinta departamental, B/N A4
1.
2.
3.
4.

BASSO
SEMIC
IG GRUP
COREMOSA

93,28
84,02
82,95
78,94

LOT 17.- Impressora tinta departamental, Color A4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

UTE REPROGIR CONTROL
BASSO
ID GRUP
COREMOSA
SEIDOR
SEMIC

82,33
46,93
46,86
40,05
39,01
37,21

LOT 18.- Multifunció tinta base, B/N A4
1.
2.
3.
4.

BASSO
ID GRUP
SEMIC
COREMOSA

93,28
85,41
82,97
80,67

LOT 19.- Multifunció tinta base, Color A4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

UTE REPROGIR CONTROL
ID GRUP
BASSO
SEIDOR
COREMOSA
SEMIC

82,33
47,47
47,11
46,89
40,70
36,34

LOT 20.- Multifunció tinta de mitja capacitat, Color A3
1.
2.
3.

BASSO
ID GRUP
SEMIC

91,19
88,46
86,20
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4.
5.

COREMOSA
REMSA

83,69
77,90

Tenint en compte l’anterior classificació, els membres de la Mesa de contractació acorden per
unanimitat proposar a la Comissió Executiva del CCDL l’adjudicació de l’Acord marc de referència a
favor de les empreses que es relacionen seguidament, per haver estat considerades les ofertes
econòmicament més avantatjoses:

Vista la proposta formulada per la Mesa de Contractació, que s’estima correcta i degudament motivada,
i una vegada acreditat per part dels licitadors proposats com a adjudicataris per cada lot, que ha estat
presentada la documentació a la que fa referència l’apartat segon de l’article 151 del TRLCSP.
Vistos els antecedents de fet i fonaments de dret abans esmentats, i a l’empara de les facultats que té
atribuïdes aquesta Presidència, es proposa a aquesta Comissió, l’adopció dels següents,
ACORDS:
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Primer.- Adjudicar l’Acord marc del subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les
modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient
2017.02), d’acord amb el següent detall d’empreses adjudicatàries per cada lot, de conformitat amb la
proposta d’acord de la Mesa de Contractació pel que es qualificaven les ofertes presentades i
s’acordava el seu ordre classificatori per lots proposant les que foren considerades ofertes
econòmiques més avantatjoses per cada un d’ells, adjunt a la present, i de conformitat amb els plecs
recollits al PCAP i al PPT que regeixen el present Acord i les ofertes presentades per les empreses
participants:

Segon.- Excloure de la present licitació les ofertes presentades a instància de les empreses següents, al
no complir amb alguna de les prescripcions tècniques que afecten de manera substancial a la prestació
que ofereix l’equip, en els termes que s’esmenten a continuació:
a) CANON:
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Del Lot 2 del present Acord marc, atès que en el PPT es requereix una resolució de 1200x1200 dpi i en la
fitxa tècnica presentada s’indica una resolució de 600x600 dpi.
b) UTE REPROGIR:
Del Lot 20 del present Acord marc, atès que en el PPT es requereix una velocitat de primera impressió
en blanc i negre de màxim 7 segons i en la fitxa tècnica presentada s’indica una velocitat de primera
impressió en blanc i negre de 7,1 segons. Així com també, perquè en el PPT es requereix un consum
elèctric TEC de màxim 1,3 kwh/setmana i en la fitxa tècnica presentada s’indica un consum elèctric TEC
de 1,97 kwh/setmana.
c)

BASSO SA:

Del Lot 21 del present Acord marc, atès que en el PPT es requereix una resolució de 1200x1200 dpi i en
la fitxa tècnica presentada s’indica una resolució de 600x2400 dpi. Així com també, perquè en el PPT es
requereix un equip d’impressió amb Apilador/Grapador mode fulletó 2.000 fulls i en la fitxa presentada
no s’indica el mode fulletó 2.000 fulls.
d) RESGISTRADORES MANRESA SL (REMSA):
Del Lot 21 del present Acord marc, atès que en el PPT es requereix una resolució de 1200x1200 dpi i en
la fitxa tècnica presentada s’indica una resolució de 600x2400 dpi. Així com també, en el PPT es
requereix un equip d’impressió amb Apilador/Grapador mode fulletó 2.000 fulls i en la fitxa presentada
no s’indica el mode fulletó 2.000 fulls.
e) SERVICIOS MICROINFORMATICA SA (SEMIC):
Del Lot 21 del present Acord marc, atès que en el PPT es requereix una resolució de 1200x1200 dpi i en
la fitxa tècnica presentada s’indica una resolució de 600x2400 dpi. Així com també, en el PPT es
requereix un equip d’impressió amb Apilador/Grapador mode fulletó 2.000 fulls i en la fitxa presentada
no s’indica el mode fulletó 2.000 fulls.
Tercer.- Declarar deserts el Lot 21, per exclusió de totes les ofertes presentades per les empreses per no
complir les seves proposicions amb els requisits tècnics exigits, i el Lot 22 per manca d’ofertes
presentades.
Quart.- Notificar a totes les empreses licitadores el present acord als efectes escaients, tot fent-los
avinent que la formalització del contracte corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article
156.3 del TRLCSP, al ésser susceptible de recurs especial en matèria de contractació (article 40.1 del
TRLCSP), no podrà efectuar-se abans que transcorrin quinze dies hàbils des de que s’hagi practicat la
notificació del present acord a tots els interessats.
Cinquè.- Publicar l’anunci de formalització del contracte d’aquest Acord marc al Diari Oficial de la Unió
Europea, en el Butlletí Oficial de l'Estat i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, dins del termini
no superior a quaranta-vuit dies a comptar des de la mateixa, així com en el Perfil de contractant del
Consorci Català pel Desenvolupament Local.
Sisè.- Donar compte de l’adopció d’aquest acord a l’Assemblea General del CCDL.”
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I per que així consti, als efectes legals oportuns, expedeixo el present certificat per ordre i amb el vist i
plau de la Presidència, a Barcelona, a vint-i-cinc de juliol de l’any dos mil divuit.
Vist i plau,
El President del CCDL,

El Secretari,
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