Núm. Expedient: 220502-1
Tipificació del contracte: Subministrament
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert Simplificat
Regulació: No subjecte a regulació harmonitzada
Descripció del contracte:
•

Subministrament d’un equip multifuncional digital làser a color A3/A4 en la modalitat
“rènting” amb manteniment per a la Fundació,
RESOLUCIÓ ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

I.- La FCRI, va convocar procediment obert simplificat mitjançant anunci al Perfil de Contractant
en data 3 de maig de 2022, establint-se com a data límit per la presentació d’ofertes, el 20 de
maig de 2022
II.- En data 23 de maig de 2022, es va procedir a l’obertura de sobres procedint a l’examen i
qualificació de la documentació per part de les dues empreses que s’han presentat a la licitació:
•
•

EQUIPS D’OFICINA SALVANS, SL
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS, SPAIN, S.A.

III.- En datat 25 de maig, es va requerir a l’empresa KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS,
SPAIN, S.A, que aclarís si el seu equip complia amb determinats requisits tècnics establerts en
els plecs.
IV.- En data 26 de maig es va rebre resposta de l’empresa KONICA MINOLTA BUSINESS
SOLUTIONS, SPAIN, S.A, que acredita que l’equip multifuncional ofertat no compleix amb tot els
requisits tècnics exigits en els plecs.
IV.- En data 31 de maig es va procedir a valorar l’oferta presentada per l’única empres licitadora
que ha presentat oferta, amb el resultat que consta en l’informe de valoració realitzat al efecte.
V.- Que d’acord amb la valoració de les ofertes presentades i la proposta realitzada pels tècnics
RESOLC
PRIMER.- Acordar l’exclusió de l’empresa KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS, SPAIN, S.A,
per no complir amb els requeriments tècnics establerts al plec, i en concret:
a) La Capacitat de les dues safates de l’equip multifuncional és inferior a la capacitat
mínims exigida en els plecs (550 fulles).
b) El gramatge que l’equip multifuncional ofert en relació amb la impressió dels casset
frontal i bypassa, és inferior a l’exigit en els plecs (300 g).

c) Consum setmanal energètic de l’equip multifuncional, en aquest cas la proposta Konica
consumeix un 75% més del que es preveia en els plecs, en aquest s’establia com a
consums màxim el 0,34, mentre que Konica proposa el 0,60.
d) Finalment, en relació amb el nivell de sorolls de l’equip multifuncional és superior (un
37% més) al nivell establert en els plecs de 45,4.

SEGON.- Adjudicar a EQUIPS D’OFICINA SALVANS SL, el contracte relatiu al Subministrament
d’un equip multifuncional digital làser a color A3/A4 en la modalitat “rènting” amb manteniment
atès que és l’empresa que ha presentat la millor oferta qualitat preu, d’acord amb l’oferta
tècnica presentada i per un import de:
•
•

Quota fixa manteniment, 139 €/mes (IVA exclòs)
Import còpia:
o Blanca i negre, 0,0040 €/còpia
o Color, 0,0300 €/còpia.

TERCER.- REQUERIR a l'esmentada entitat per tal que en un termini màxim de deu (10) dies
hàbils a comptar des de l'endemà de la recepció del corresponent requeriment, presenti la
documentació relacionada en l'article 150 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic per a la formalització del contracte exigida en el Plec de Clàusules regulador de la
licitació i constitueixi la garantia definitiva en el seu cas, que consisteix en:
a) Certificació deutes seguretat social i agència tributària
QUART.- ADVERTIR a l'esmentada entitat que de no complimentar adequadament el
requeriment indicat en l'apartat anterior en el termini assenyalat, s'entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta.
CINQUÈ. - DISPOSAR que la proposta amb una millor relació qualitat-preu esdevindrà definitiva
amb la recepció de la documentació dins del termini establert.
SISÈ.- En el cas que la proposta d'oferta econòmicament més avantatjosa esdevingui definitiva,
ADJUDICAR dins del termini dels CINC (5) dies següents el contracte relatiu al Subministrament
d’un equip multifuncional digital làser a color A3/A4 en la modalitat “rènting” amb manteniment
per a la Fundació, a l’entitat EQUIPS D’OFICINA SALVANS, SL
SISÈ.- Notificar i publicar aquesta resolució

Barcelona, a 31 de maig de 2022
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