Resolució d’adjudicació
Expedient núm. CSISEOL1906
Assumpte Servei d’impressió integral per al Consorci Sanitari Integral
Procediment obert harmonitzat tramitació ordinària
Data d’incoació 12 de juny de 2019
Valor estimat de licitació (5 anys + 1 any + 20%modif ) 1.557.885,00 euros sense IVA
Pressupost de licitació (5 anys) 1.112.775,00 euros sense IVA
Partida IVA (21 %) 233.682,75 euros
Antecedents:
En data 12 de juny de 2019 es va iniciar l’expedient de contractació sobre el Servei
d’impressió integral per al Consorci Sanitari Integral.
En data 3 de juliol de 2019 es va aprovar l’expedient de contractació sobre Servei
d’impressió integral per al Consorci Sanitari Integral.
En data 19 d’agost de 2019 es va procedir a l’obertura del sobre B.
En data 13 de setembre de 2019 es va procedir a l’obertura del sobre C.
Un cop valorades les propostes de les empreses d’acord amb els criteris
d’adjudicació que regeixen aquesta contractació, la classificació de les propostes ha
estat:
Ordre
1
2

Licitador
SERVICIOS
MICROINFORMÁTICA S.A.
KONICA MINOLTA BUSINESS
SOLUTIONS SPAIN S.A.

Puntuació
subjectiva

Puntuació
objectiva

Puntuació
TOTAL

15,00

78,37

93,37

7,40

78,94

86,34

En data 25 de setembre de 2019 la Mesa de contractació va elevar a aquest òrgan de
contractació proposta d’adjudicació.
En data 9 d’octubre de 2019 es va sol·licitar a les empreses que van obtenir la millor
puntuació per a que enviessin la documentació establerta al plec de clàusules
administratives particulars.
Fonaments de dret
Donat que s’han complert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació
del contracte.
D’acord amb l’article 150 i 151 de la Llei, 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
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Resolució
Per tant, resolc
1. Adjudicar el contracte administratiu sobre el Servei d’impressió integral per al
Consorci Sanitari Integral a l’empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA
per un import de 1.029.565,25 euros sense IVA.
2. Notificar la present resolució als interessats.
3. Contra la resolució que us notifiquem podeu interposar recurs especial amb
matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic o
en el registre de l’òrgan de contractació, en el termini de 15 dies hàbils a comptar
des de l’endemà de la de la remissió de la notificació de la resolució d’adjudicació
o de la seva publicació al perfil del contractant.
La tramitació d’aquest recurs es durà a terme segons allò establert als articles 56 i
següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic,
per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol pes Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
Contra la resolució del recurs especial, en el seu cas, els interessats podran
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, d’acord
amb el que estableix l’article 10.1.k) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la Jurisdicció contenciosa-administrativa.
La resolució de l’adjudicació serà notificada a cadascun dels licitadors, i publicada
al perfil del contractant.
Transcorregut el termini de 15 dies des de la publicació de la resolució
d’adjudicació al perfil del contractant, i sempre i quan no s’hagi presentat el recurs
especial en matèria de contractació, s’haurà de formalitzar el contracte en un
termini màxim de 5 dies naturals a comptar des del dia següent a aquell en que
hagués rebut el corresponent requeriment.
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