CONSULTES I RESPOSTES

Servei d’impressió per a la Fundació Sant Hospital, incloent el lloguer dels equips d’impressió,
subministrament i gestió de la reposició de consumibles així com el manteniment preventiu i correctiu de
la Fundació Sant Hospital (FSHSU 1-18)

PREGUNTA 1: A l’Excel proporcionat per la FSHSU per a la presentació dels diferents aspectes per la valoració
automàtica de les propostes, no és possible introduir valors de velocitat dels diferents tipus d’equips superior al
mínim exigit.

RESPOSTA 1: Es torna a publicar el document Excel esmenat on es permet introduir els valors de velocitat.

PREGUNTA 2: En cas que una proposta inclogui el mínim exigit, rebrà la puntuació mínima o no en rebrà cap?
En cas que una proposta no sigui ni la màxim entre els licitadors ni la mínima, com es calcularà la seva puntuació?
Amb la puntuació del tipus 2 que s’indica o mitjançant la fórmula de càlcul?

RESPOSTA 2: Es publica de nou el Quadre de Característiques Específiques on s’esmena i s’aclareix aquest
paràmetres.

PREGUNTA 3: Segons es diu a la pàgina 15 del Plec de Clàusules Administratives, les propostes s’han de
presentar “a les dependències de la seu del Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya, a Barcelona. Es
podria aclarir aquesta discrepància.

RESPOSTA 3: Les propostes s’hauran de presentar a la seu del Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya,
a Barcelona, segons allò establert a la clàusula 17 del Quadre de Característiques.

PREGUNTA 4: Tecnologia d’impressió. Al Plec de Clàusules Tècniques no es fa referència a la tecnologia
d’impressió dels equips demanats. Es poden presentar equips que funcionin amb tinta? O han de treballar amb
tòner, com els equips actuals de la FSHSU?

RESPOSTA 4: És pot utilitzar qualsevol tipus de tecnologia.

PREGUNTA 5: Capacitat de paper de l’equip Tipus 4. Al Plec de Clàusules Tècniques, al punt 4.3.4 es detallen
les característiques mínimes que ha de tenir l’equip Tipus 4, una impressora monocrom A4. Es fa referència a una
safata amb capacitat de paper de 550 fulls. Aquesta característica es excloent? Si el model presentat, té una
capacitat de paper de 500 fulls, seria vàlid? Seria acceptat un equip amb una entrada manual de 100 fulls més
una safata de 500 fulls, que pugui imprimir per defecte des de l’entrada manual i quan s’esgoti el paper, imprimier
des de safata sense que l’usuari hagi de fer cap acció? En aquest cas la capacitat continuada d’impressió seria
de 600 fulls.

RESPOSTA 5: La capacitat de paper de la safata a 500 fulls.

PREGUNTA 6: Termini del contracte. Al punt 10 del Plec de Clàusules Tècniques, es parla dels 48 mesos de
durada del contracte. No obstant, al punt 11 del Quadre de Característiques Específiques, es parla d’una vigència
del contracte per un període de 5 anys. Es podria aclarir aquesta diferència de terminis?

RESPOSTA 6: El període del contractes és de 5 anys.

PREGUNTA 7: Punt 20 del Quadre de Característiques Específiques. La numeració del Quadre de
Característiques Específiques passa del punt 19 al 21, sense fer referència al punt 20. Es pot confirmar que
simplement és un error tipogràfic i que no hi ha contingut al punt 20?

RESPOSTA 7: Es tracta d’un erro tipogràfic.

PREGUNTA 8: Punt 21 del Quadre de Característiques Específiques. Criteris d’adjudicació. Tot i que al del Plec
de Clàusules Administratives es parla d’un sobre B on s’avaluarà en funció de criteris susceptibles d’un judici de
valor, al punt 21 del Quadre de Característiques Específiques només es detalla la puntuació per criteris
objectius. Es pot confirmar que la puntuació màxima que pot assolir un licitador és de 100 punts i que tots ells
depenen de criteris objectius?

RESPOSTA 8: La puntuació màxima és de 100 punts i tots els criteris són objectius.

PREGUNTA 9: Punt 21 del Quadre de Característiques Específiques. Criteris d’adjudicació, punt 21 C. Respecte
a la puntuació que obtindrà cada licitador en relació a la millora en la velocitat d’impressió es demana un aclariment
sobre la fórmula indicada al Quadre de Característiques Específiques i com es computarà el total sobre el 4 tipus
d’equips demanats, tenint en compte que diferents licitador poden presentar la millor oferta per a un tipus d’equip
i la pitjor per un altre. Seria possible fer el càlculs amb un cas hipotètic on:

o

Licitador 1:
 Equip tipus 1: 45 ppm
 Equip tipus 2: 40 ppm
 Equip tipus 3: 50 ppm
 Equips tipus 4: 42 ppm

o

Licitador 2:
 Equip tipus 1: 50 ppm
 Equip tipus 2: 45 ppm
 Equip tipus 3: 40 ppm
 Equips tipus 4: 45 ppm

o

Licitador 3:
 Equip tipus 1: 45 ppm
 Equip tipus 2: 40 ppm
 Equip tipus 3: 40 ppm
 Equips tipus 4: 50 ppm

RESPOSTA 9: Es calcularan de manera independent i després es farà una mitja.

PREGUNTA 10: Punt 21 del Quadre de Característiques Específiques. Criteris d’adjudicació, punt 21 D. Respecte
a la puntuació que obtindrà cada licitador en relació a la millora en la resolució d’impressió es demana un

aclariment sobre la fórmula indicada al Quadre de Característiques Específiques i com es computarà el total sobre
el 4 tipus d’equips demanats, tenint en compte que diferents licitador poden presentar la millor oferta per a un
tipus d’equip i la pitjor per un altre. Sería posible fer el càlculs amb un cas hipotètic on:

o

o

o

Licitador 1:
 Equip tipus 1: 1.200 x 1.200
 Equip tipus 2: 1.200 x 1.200
 Equip tipus 3: 1.200 x 1.200
 Equips tipus 4: 1.200 x 1.200
Licitador 2:
 Equip tipus 1: 1.200 x 1.200
 Equip tipus 2: 1.200 x 1.200
 Equip tipus 3: 1.200 x 1.200
 Equips tipus 4: 600 x 600



Licitador 3:
 Equip tipus 1: 1.200 x 1.200
 Equip tipus 2: 1.200 x 1.200
 Equip tipus 3: 2.400 x 1.200
 Equips tipus 4: 2.400 x 1.200

RESPOSTA 10: Es calcularan de manera independent i després es farà una mitja.

PREGUNTA 11: Punt 21 del Quadre de Característiques Específiques. Criteris d’adjudicació, punt 21 E. En aquest
punt es parla de que els licitador poden assolir una puntuació màxima de 5 punts. No obstant, es diu que obtindran
5 punts si els equips presentats disposen d’alguna certificació d’estalvi i també es valorarà amb 5 punts si la
proposta inclou manteniment amb gestió de residus. Segons està redactat aquest punt, amb qualsevol de les dues
circumstàncies, el licitador tindrà 5 punts. És a dir, un proposta amb gestió de residus però amb
equip sense certificats d’estalvi energètic obtindria els mateixos punts que una proposta amb gestió de residus i
equips amb certificats d’estalvi energètic (ja que el màxim de punts en aquest apartat és de 5). És correcte?

RESPOSTA 11: Cada punt contarà amb 2,5

Signat: Oscar Lluch Serrat

