Expedient CST 18/01

Resolució d’adjudicació del contracte.

Atès que per resolució de data 6 de desembre de 2018 es va aprovar l’expedient per a la
contractació del subministrament de consumibles informàtics per al seu parc d’impressores,
copiadores, faxos i equips multifunció del Consorci Sanitari de Terrassa
D’acord amb el que disposa la Llei, 9/2017,de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la
que es transposen al ordenament jurídic espanyola les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i el Plec Tipus de Clàusules
Administratives Particulars que regula la contractació esmentada;
Atès que s’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del contracte pel
sistema de procediment obert no harmonitzat i tràmit ordinari;
Vista l’oferta presentada i els informes tècnics de data 3 de febrer i 19 de març de 2019 que han
elaborat el Departament de Projectes i Serveis Generals i la Cap de Compres respectivament.
Vista la proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació i els requeriments efectuats als millors
classificats;
Vist que els licitadors esmentats han presentat la documentació requerida en temps i forma;

Resolc:
Primer.- Acceptar i incorporar en la present resolució l’informe de valoració de dates de 3 de febrer i
19 de març de 2019 en el quals es motiva l’adjudicació del contracte.
Segon.- Adjudicar el contracte administratiu del subministrament de consumibles informàtics
per al seu parc d’impressores, copiadores, faxos i equips multifunció del Consorci Sanitari de
Terrassa a l’empresa INFOPRODUCTS, S.L. corresponent al (Lot 1 Consumibles originals) per un
import de 37.286,82 euros sense IVA i a l’empresa OFFICE 24 SOLUTIONS, S.L. corresponent al
(Lot 2 Consumibles remanufacturats) per un import de 15.842,61 euros sense IVA .
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