RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA ADJUDICAR L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ
SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT DE TÒNERS REMANUFACTURATS PER A
IMPRESSORES HP LÀSER DESTINAT A TOTS ELS CENTRES DEL CONSORCI MAR PARC DE
SALUT DE BARCELONA (Exp. 138/2019-SSC-PORH)
Vista la resolució d’inici i aprovació de la Gerència del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona de data
23 d’abril de 2019, relativa a la contractació del subministrament successiu i continuat de tòners
remanufacturats per a impressores HP Làser destinat a tots els centres del Consorci Mar Parc de
Salut de Barcelona (exp. 138/2019-SSC-PORH).
Vista l’acta de la Mesa de Contractació del dia 23 de juliol de 2019, en la qual s’acordava per unanimitat
requerir a l’empresa CENTRO ESPECIAL LA ESTRELLA, S.L. quant a tots els articles que composen el
lot únic, i a l’empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A. quant a l’article WEA300, per tal que,
d’acord amb l’establert a la clàusula 6.6 del Plec de clàusules administratives particulars de la licitació,
justifiquessin la valoració de les seves ofertes i en precisessin les condicions de l’oferta que són
susceptibles de determinar el baix nivell del preu o costos de la mateixa, tot mantenint els compromisos,
disponibilitats, en relació a l’Import 2 anys (IVA inclòs) en els termes establerts a l’article 149 de la LCSP.
Atès que l’esmentada documentació va ser aportada en temps i forma per ambdues empreses, i es
considera correcta la justificació realitzada segons informe tècnic del responsable de Logística de data
12 d’agost de 2019.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació del dia 2 d’octubre de 2019, en la qual s’acordava per unanimitat
excloure de la licitació les propostes presentades per les empreses indicades a continuació pels motius
que s’exposen seguidament:
-

GERSA INFORMÁTICA, S.L.: indica a l’Annex tècnic que els seus productes contenen codi de
barres per a lectura convencional però no permet lectura per RFID (Tecnologia d’Identificació
per Radiofreqüència) tal i com es sol·licita al punt 2.- Especificacions d’obligat compliment de
l’Annex Tècnic del PPT, apartat 2.7.- Documentació acreditativa de la compatibilitat de la
informació de l’embalatge i presentació (codi de barres que identifiqui el producte) amb la
tecnologia d’identificació per radiofreqüència (RFID).

-

LYRECO ESPAÑA, S.A.: indica a l’Annex tècnic que els seus productes no tenen RFID
(Tecnologia d’Identificació per Radiofreqüència) tal i com es sol·licita al punt 2.- Especificacions
d’obligat compliment de l’Annex Tècnic del PPT, apartat 2.7.- Documentació acreditativa de la
compatibilitat de la informació de l’embalatge i presentació (codi de barres que identifiqui el
producte) amb la tecnologia d’identificació per radiofreqüència (RFID).

-

OFFICE 24 SOLUTIONS, S.L.: no posseeix fitxa de dades de seguretat tal i com es sol·licita al
punt 2.- Especificacions d’obligat compliment de l’Annex Tècnic del PPT, apartat 2.1.- La fitxa
tècnica ha d’incloure: Fitxa de dades de seguretat.

-

KRTUSH INK (Xavier Segarra Torné): indica a l’Annex tècnic que els seus productes no tenen
RFID (Tecnologia d’Identificació per Radiofreqüència) tal i com es sol·licita al punt 2.Especificacions d’obligat compliment de l’Annex Tècnic del PPT, apartat 2.7.- Documentació
acreditativa de la compatibilitat de la informació de l’embalatge i presentació (codi de barres
que identifiqui el producte) amb la tecnologia d’identificació per radiofreqüència (RFID).

Vista la resolució de data 4 d’octubre de 2019, mitjançant la qual s’aprova la classificació següent:
Licitadors

Puntuació
Sobre núm. 2

1

CENTRO ESPECIAL LA ESTRELLA, S.L.

96,89

2

SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.

81,48

3

RECICLAJE DE CONSUMIBLES OFIMÁTICOS IBAIZABAL, S.L.

78,90

CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA
Servei de Contractació I Edifici FRANÇA I Planta 3ª
Passeig de la Circumval·lació, 8 I 08003 Barcelona I Telèfon 932 483 832 I Fax 932 483 846
www.parcdesalutmar.cat

4

LIGTH ENERGY TECHNOLOGICALS, S.L.

70,65

Fet el requeriment de documentació justificativa a la primera classificada, l’empresa CENTRO ESPECIAL
LA ESTRELLA, S.L., amb data 17 d’octubre de 2019 ha aportat l’esmentada documentació i han
constituït la garantia definitiva, que respon del compliment del contracte, segons el que disposa l’art. 107
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Atès que l’inici de la present contractació estava previst per a l’1 de setembre de 2019, i atès
l’endarreriment del procés de la contractació d’aquest subministrament, es realitza el reajustament de
la reserva pressupostària, considerant que l’inici previst del mateix serà a partir del 15 de novembre
de 2019, és necessari modificar la consignació pressupostària amb la distribució següent per adaptarla al nou període, i contemplant les dades d’adjudicació:
Base Imposable

IVA 21%

Total

Any 2019

4.496,18 €

944,20 €

5.440,37 €

Any 2020

35.969,40 €

7.553,57 €

43.522,97 €

Any 2021

31.473,23 €

6.609,38 €

38.082,60 €

71.938,80 €

15.107,15 €

87.045,95 €

Atesa la proposta de modificació pressupostària realitzada per la Directora d’Economia i Finances,
d’acord amb el certificat de data 21 de d’octubre de 2019.
D’acord amb el que disposen els articles 150.3 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
D’acord amb allò que es disposa a l’art. 15.1, apartat, n), el Consell Rector té atribuïda la funció d’òrgan
de contractació, sens perjudici del fet que ha delegat l’exercici de la mateixa en la gerència per a
expedients d’import igual o inferior a 3.000.000,00 euros,
RESOLC
Primer.- ADJUDICAR el contracte de subministrament successiu i continuat de tòners
remanufacturats per a impressores HP Làser destinat a tots els centres del Consorci Mar Parc de
Salut de Barcelona (exp. 138/2019-SSC-PORH), per un període de dos anys a partir de la
formalització del contracte, a l’empresa CENTRO ESPECIAL LA ESTRELLA, S.L. amb NIF
B73854580 ja que és l’empresa que ha fet l’oferta més avantatjosa per al Consorci Mar Parc de Salut
de Barcelona tal i com es desprenen dels informes de valoració que consten a l’expedient de
contractació, i pels imports següents:

Descripció

Consums
anuals

Preu unitari
IVA exclòs

IVA inclòs

Import total 2 anys
IVA exclòs

IVA inclòs

TONER REMANUFACTURAT
WEA300 PER A HP LASERJET PRO M426
I M402 MODELO CF226X

675

34,8800 €

42,2048 €

47.088,00 €

56.976,48 €

TONER REMANUFACTURAT
WEA256 PER A HP LASERJET PRO M400
I M425 MODELO CF280X

330

15,3400 €

18,5614 €

10.124,40 €

12.250,52 €
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TONER REMANUFACTURAT
WEA203 PER A HP LASERJET P2055
MODELO CE505X

480

15,3400 €

18,5614 €

Total

14.726,40 €

17.818,94 €

71.938,80 €

87.045,95 €

Segon.- DISPOSAR al seu favor la despesa global de 87.045,95 € (71.938,80 € + 15.107,15 €,
corresponent 21% d’IVA) amb càrrec a la Part. 221.0089 del Press. del Consorci 2019, 2020 i 2021.
Quant als anys 2020 i 2021 es faran els tràmits necessaris per garantir l’existència de crèdit adequat i
suficient per al compliment d’aquest contracte als esmentats exercicis.
Tercer.- PROCEDIR a la formalització del contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar
des de l’endemà del dia en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst,
sense que s’hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de licitadors, adjuntant els informes
de valoració, donant-li publicitat al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i al Perfil del contractant
del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona dins de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/).

Olga Pané i Mena
GERENT
Barcelona, 22 d’octubre de 2019
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