
 
 

 

 

Memòria justificativa del contracte 

1.- Objecte complet del contracte  

L'objecte de la present exposició dels requisits tècnics és contractar el subministrament de la 

impressió, fotocopiadora i escanejat en blanc i negre i color amb la subministrament i 

manteniment, sota arrendament, de totes les infraestructures necessàries tècniques i 

tecnològiques per tal de satisfer les necessitats dels diferents serveis i unitats administratives 

de la Fundació Sant Hospital. 

Aquest acord es basarà en un model de gestió que garanteixi una adequada optimització 

d'eficiència, eficàcia en els costos de manteniment i nivells de productivitat, així com la millora 

de la gestió administrativa i l'ús adequat dels recursos. 

 

Els principals objectius que vol aconseguir són: 

• La reducció de costos d'impressió  

• Accions preventives de manteniment del Parc 

• Subministrament i gestió de consumibles. 

• Substitució del mal funcionament d'equips.  

• Gestió i supervisió del parc. 

 

2.- Elecció del procediment (SACAC):  

Procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada i tràmit ordinari. 

 

3.- Vigència del contracte  

El contracte tindrà una durada de 5 anys sense possibilitat de pròrrogues 

 

4.- Classificació que s’exigeix als participants i justificació (SACAC):  

No és obligatòria presentar-la. 

Grup: V Subgrups: 3-5 Categoria: 1 (categoria A, segons RD 773/2015, de 28 d’agost) 

 

5.- Criteris de Solvència tècnica o professional i econòmica i financera, amb la justificació. 



 
 

 

A) Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica 
mitjançant l’aportació dels documents següents: 

 

a) Solvència econòmica i financera i tècnica 

 

- Solvència econòmica i financera:  

 El volum anual de negocis referit a l’any de major execució dels darrers tres anys 

conclosos ha de ser d’almenys el valor anual mig del valor estimat del contracte.  

Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals 

aprovats i dipositats al Registre Mercantil (és imprescindible que s’aporti el model 

normalitzat del Registre Mercantil) o en el registre oficial que correspongui o, en el 

cas d’empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, mitjançant el llibre 

d’inventaris i comptes anuals legalitzats per aquest Registre. 

 

- Solvència tècnica: 

 Els licitadors hauran d’acreditar que l’import anual acumulat en l’any de major 

execució dels darrers tres anys dels serveis corresponents al mateix tipus o 

naturalesa que el que correspon a l’objecte del contracte és d’almenys el 70% del 

valor estimat del contracte. 

Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una relació dels serveis 

realitzats per l’interessat en el curs dels darrers tres anys, corresponents al mateix 

tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte, especificant l’import, les 

dates i el destinatari públic o privat. En el cas de destinataris públics, els serveis 

realitzats s’entendran acreditats si s’aporta certificat expedit o visat per l’òrgan 

competent. En el cas  de destinataris privats, els serveis realitzats es podran 

acreditar mitjançant certificats expedients per aquests o, en el seu defecte, 

mitjançant declaració del licitador. Els certificats de bona execució emesos per 

destinataris públics podran ser comunicats directament per aquesta entitat a 

l’òrgan de contractació.  

Per determinar la correspondència entre els serveis acreditats i els de l’objecte del 

contracte es verificarà la coincidència entre els dos primers dígits dels seus 

respectius codis CPV.  

 

 Solvència tècnica específica. Les empreses han d’acreditar l’obtenció de la següent 
solvència: 
 
Els licitadors hauran d’acreditar que els tècnic, tenen la formació necessària per 
part del fabricant, per poder manipular i reparar les màquines instal·lades en el 
centre FSH. 



 
 

 

 
 

B) Classificació empresarial: 
 

Sense perjudici del previst a l’apartat a), serà suficient per acreditar la solvència 

econòmica i financera i tècnica (amb excepció de la documentació específica 

obligatòria) l’aportació de la classificació següent per cadascun dels lots: 

 

Necessitat de presentar classificació: SI ☐ NO ☒ 

Grup: V Subgrups: 3-5 Categoria: 1 (categoria A, segons RD 773/2015, de 28 d’agost) 

 

6.- Criteris d’adjudicació i justificació  

Els criteris que s'aplicaran per a la formulació de la proposta d'adjudicació del contracte seran 

els següents: 

 

CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA:    fins a 100 punts 

 

A)  VALORACIÓ ECONÒMICA.................................................................................Fins a 40 PUNTS 
 

Els licitadors hauran d’indicar una quota de lloguer mensual total, i uns preus per pàgina color i 

blanc i negre comuns per les diferents tipologies d’equip. 

 

El càlcul de l’import de l’oferta es farà en base a una previsió anual partint dels volums d’impressió 

actuals: 

 

(Quota de lloguer total x 12) + ((Preu per pàgina B/N x 47.000)x12)) + ((Preu per pàgina color x 

6.500) x 12) = Import anual oferta. 

 

La millor oferta econòmica se li atorgarà la puntuació de 40 PUNTS i a les altres ofertes admeses 

seran valorades d’acord amb la següent formula proporcional: 

 

Puntuació = 40 x Ofm/Of 

P= puntuació obtinguda 

Ofm= oferta econòmica mínima 

Of= oferta econòmica corresponent al licitador que es valora. 

 

 

B) MILLORA EN EL TEMPS DE RESPOSTA IN SITU............................................Fins a  35 PUNTS 
 

Es valorarà la millora en el temps de resposta respecte al mínim exigit. Per temps de resposta, 

s’entén el període transcorregut entre la notificació de l'avaria i la resposta d'un tècnic 

especialitzat in situ en la ubicació física de l’equip. Aquest temps es comptarà a partir del moment 

en què l'adjudicatari rebi la comunicació de l'avaria. Si la comunicació es rep fora de l'horari de 

servei contractat, el temps de resposta començarà a comptar a partir del començament de l'horari 

de servei del dia hàbil següent. 



 
 

 

 

La millora es valorarà atenent a la següent taula: 

 

TEMPS DE RESPOSTA MÀXIM PROPOSAT PUNTUACIÓ 

8 hores laborables 0 punts 

6 hores laborables 15 punts 

4 hores laborables 35 punts 
 

 

C) MILLORA EN LA VELOCITAT D’IMPRESSIÓ................................................. Fins a 15 PUNTS 
Es valorarà l’increment de la velocitat d’impressió en pàgines per minut, respecte el mínim 

requerit . 

 

• Tipus 1 Puntuació Màxima: 15 punts 

• Tipus 2 Puntuació que estiguin entre màxima i mínima: 10 punts 

• Tipus 3 Puntuació mínima: 5 punts 

 

Per a cada un dels tipus s’aplicarà la següent fórmula: 

 

Puntuació = Puntuació màxima per tipus x Of/Ofm 

P= Puntuació obtinguda 

Ofm= Oferta amb major velocitat d’impressió (es valorarà la diferència entre el mínim requerit i la 

millor oferta presentada) 

Of= Oferta corresponent al licitador que es valora (es valorarà la diferència entre el mínim requerit 

i l’oferta presentada) 

 

 

D) MILLORA EN LA RESOLUCIÓ D’IMPRESSIÓ ...............................................Fins a 5 PUNTS 
 

Es valorarà l’increment de la resolució d’impressió en punts per polzada, respecte el mínim 

requerit. 

 

• Tipus 1 Puntuació Màxima: 5 punts 

• Tipus 2 Puntuació que estiguin entre màxima i mínima: 2 punts 

• Tipus 3 Puntuació mínima: 0 punts 

 

Per treure el valor únic pel càlcul de la millora d’impressió per cada un dels tipus, es multiplicarà 

els dos valors que defineixen la resolució. (p.ex.: El valor únic equivalent pel mínim requerit de 

resolució de 600x600ppp = 360.000). 

 

Per a cada un dels tipus s’aplicarà la següent fórmula: 

 

Puntuació = Puntuació màxima per tipus x Of/Ofm 

P= Puntuació obtinguda 

Ofm= Oferta amb major resolució d’impressió (es valorarà la diferència entre el mínim requerit i 

la millor oferta presentada) 

Of= Oferta corresponent al licitador que es valora (es valorarà la diferència entre el mínim requerit 

i l’oferta presentada). 

 

 

E) ASPECTES MEDIAMBIENTALS DELS PRODUCTES OFERTATS ............Fins a 5 PUNTS 
 



 
 

 

Es valorarà amb 5 punts les ofertes en que els equips disposin d’alguna certificació d’estalvi 

energètic (etiqueta Energy Star, etiqueta TCO, etiqeuta GEEA, Àngel Blau, Cigne Blanc, Flor 

Europea...).  

(s’haurà d’acreditar amb la corresponent certificació) 

 

Es valorarà amb 5 punts si la proposta inclou manteniment amb gestió de residus. 

 

En aquesta adjudicació els criteris amb major puntuació son aquest que son “” de millorar el 

servei d’impressió tant en servei de manteniment com a millora en les prestacions d’impressió i 

multijunció. 

 

7.- Pressupost base de licitació desglossat. 

El pressupost es desglossa de la següent manera 

Un cost màxim de 90 euros mensuals per unitat, 1 multi funció a color A3 

Un cost màxim de 30 euros mensuals per unitat,  3 multi funció a color A4 

Un cost màxim de 35 euros mensuals per unitat, 5 multi funció blanc i negre A4 

Un cost màxim de 12 euros mensuals per unitat,  39 impressores blanc i negre A4 

un càlcul de 564.000 copies anuals en blanc i negre, a un preu màxim per copia de 0,0090 

un càlcul de 78.000 copies anuals a color, a un preu màxim per copia de 0,0600 

al fer un pagament de preu per copia, el manteniment i subministrament dels fungibles queda 

dintre del contracte. 

 

8.- Valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l’integren, incloent els 

costos laborals, si existeixen 

 Valor estimat del contracte: 88.000,00 euros sense IVA 

 Pressupost de licitació amb IVA inclòs: 96.800,00 euros (5 anualitats) 

 Pressupost de licitació sense IVA: 80.000 euros (5 anualitats) 

 Import anual de licitació: 16.000,00 euros sense IVA 

 Import possibles pròrrogues: ---- 

 Import possibles modificacions: 8.000,00 euros 

 IVA anualitat: 21% o el que correspongui segons la legislació vigent 

 Anualitats: 2019-2023 

 Aplicació pressupostària: --- 

 



 
 

 

10.- Indicar la necessitat que es vol cobrir amb la licitació relacionat amb l’objecte del 

contracte. ( Informe de Necessitats) 

Veure Informe de necessitats adjunt. 

 

9.- Decisió de no dividir en lot l’objecte del contracte amb la seva justificació  

Veure Informe de no divisió en lots adjunt. 


