OFICINA
OE CATALUNYA

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ REUNIDA PER REALITZAR LA FASE PÚBLICA
DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT,
MTTJANçANT ARRENDAMENT SENSE OpCrÓ DE COMPRA, DE 2 EQUTPS MULTTFUNCTÓ
PER L'OF¡CINA ANTIFRAU DE CATALUNYA (Expedient número: C 2017_0004_0)
El 9 de novembre de 2017 a les 1 1.00 hores i a la sala d'actes de la seu de l'Oficina Antifrau de
Catalunya es reuneix la Mesa de Contractació per realitzar la fase pública de les seves reunions
prevista a la clàusula onzena del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la
contractació del subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra de dos equips
multifunció per I'Oficina Antifrau de Catalunya (exp. c_2017_0004_O).

Aquesta fase, d'acord amb allò que preveu I'article 8 del Decret Llei 312016 31 de maig de
mesures urgents en matèria de contractació, té per objecte llegir els acords de la Mesa adoptats
en la fase interna sobre l'admissió o inadmissió de les empreses interessades en participar en la
licitació, obrir i llegir les propostes valorables de forma automàtica i si és possible s'ha de
proposar I'empresa adjudicatària d'acord amb la puntuació final que en resulti.
Assisteixen les següents persones:

Sr Àngel Egea i Llanés, cap de l'Àrea d'Administració, Recursos Humans i Pressupost
President de la Mesa de contractació permanent en compliment de la resolució del
director de l'Oficina de data 1010412017.
Sra. Rosa M. Pèrez, cap de l'Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics i vocal en funcions
d'assessoria jurídica de conformitat amb la resolució del director de I'OAC del 101O412017.

Sra. María Guiu i Sallent, oiöora de comptes del Parlament de Catalunya i vocal en
funcions de control econòmic-pressupostari nomenat per resolució del director de I'Oficina
de data 1010412017.

Sr Bruno González i Valdelièvre, cap de l'Àrea d'Anàlisi Particularitzada de la despesa
pública, vocal de la Mesa permanent de contractació designat per resolució del director
de I'OAC de data 1OlO4l2O17.
Sr. Jordi Tres i Viladomat, cap de Formació, vocal de la Mesa permanent de contractació
designat per resolució del director de I'OAC de data 1010412017.
Sra. Julia Mayans i Fuster, tècnica de la Direcció d'Ànàlisi que actua com a secretària de
la Mesa de conformitat amb la resolució del director de I'OAC de data 1910412017.
Compareixen a I'acte, la Sr Jordi Paya Surella en representació de I'empresa Canon España S.A
i la Sra. Sonia Senano Riestra, tècnica de l'àrea de sistemes d'informació i comunicació.

El President declara constituiöa la Mesa i obre la sessió. El Sr Egea informa als assistents que
únicament s'ha mostrat interessada en participar en la licitació, la empresa Canon España S.A i
que en la fase interna prèvia celebrada el dia 30 d'octubre de 2017, la Mesa, després de
comprovar que la documentació administrativa s'ajustava als Plecs de clàusules administratives
va acordar declarar-la admesa.
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El Sr. Egea recorda que tots els criteris, previstos a la clàusula dotzena del plec de clàusules
administratives particulars per valorar les proposicions presentades i determinar I'oferta
econòmica més avantatjosa, són criteris automàtics o avaluables mitjançant fórmules
matemàtiques.
I acte seguit es procedeix a I'obertura del sobre 3 que conté la proposta econòmica de l'oferta
d'altres criteris avaluables mitjançant I'aplicació de criteris automàtic o fórmules matemàtiques.
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El Sr. Egea obre el sobre i acredita que conté:
L'oferta econòmica annex 3

.
.
.

Declaració en relació amb altres criteris avaluables mitjançant I'aplicació
automàtics o formules matemàtiques conforme I'annex 4
Explicacions de les característiques tècniques.

de

criteris

En relació a la oferta econòmica el President comunica que al existir única oferta, aquesta
obtindria la puntuació màxima prevista pels plecs que es de 75 punts.

A continuació procedeix a llegir i valorar conforme a la clàusula dotzena del Plec de clàusules
administratives els compromisos oferts per I'empresa relacionats a I'annex 4.
1 Capacitat

d'impressió i escaneig de cada equip. L'empresa es compromet a
Velocitat d'impressió de cada equip

35 ppm A4

Velocitat d'impressió de cada equip

80 ipm a una cara M
160 ipm doble æ¡a M

La Sra. Serrano comprova que la capacitat proposada es conforme a les característiques
tècniques dels equips multifunció proposats. I en conseqüència la proposta relativa a la capacitat
d'impressió i escaneig obté 6 punts.
2 Certificats de qualitat i gestió mediambiental. La empresa declara que
Disposa d'Etiqueta Energy Star
Disposa de Sistema de Gestió de la Qualitat (lSO
9001 )

Disposa de Sistema de Gestió Mediambiental (lSO
14001 )
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La Mesa, després de comprovar que s'han aportat còpia de tots els certificats que es declaren,
atorga la puntuació màxima de 5 punts
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3.En relació a la, programació de revisions preventives, la empresa es compromet a fer al menys
12 revisions anuals. La proposta es valorada amb 5 punts

4. La empresa es compromet a efec{uar la retirada de reciclats de tòners i d'altres
consumibles de la seu de I'Oficina Antifrau de Catalunya. I per tant obté la màxima puntuació de
5 punts
A continuació, el Sr. Egea procedeix a llegir la oferta econòmica
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"1.- A efectuar el subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, de 2
equips multifunció, durant un període de 4 anys, i d'acord amb les prescripcions contingudes als
plecs de clàusules administratives particulars de condicions tècniques del contracte
C_2017_0004_O, per un import màxim de 17.559,68 € (sense IVA), entenent que aquest valor
té caràcter estimatiu i no vinculant. La facturació mensual, i consegüentment I'import final del
contracte, és variable i resta condicionat a la quantitat de còpies en blanc i negre i en color que
s'efectuih mitjançant cada un dels dos equips subministrats.
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Aquest import serà el resultant de sumar al preu d'arrendament dels dos equips, el preu del total
màxim de còpies en blanc i negre (màxim 30.000 còpies/equip/any) i del total màxim de còpies
en color (màxim 40.000 còpies/equíp/any) que es poden arribar a efectuar per ambdós equips.

2.- Així mateix em comprometo a percebre les tarifes següents:
a) Preu d'arrendament mensual per a cada equip:
IMPORT
IVA
IMPORT TOTAL (lVA inclòs)
(21o/o)

79,58euro

16,71

96,29 euros

euros
b) Preu
r a cada còpia en blanc
IMPORT

i

re:
IVA

IMPORT TOTAL (lVA inclòs)

(21Vo)

0,004 euros

0,00084
euros

0,00484 euros

IVA

IMPORT TOTAL (lVA inclòs)

en color:

c Preu
a cada
IMPORT

(21o/o)

0,028 euros

0,00588
euros

0,03388 euros

Tal i com havia previst el President al obrir el sobre, La Mesa li otorga, de forma unánime
puntuació máxima de 75 punts.
Tot seguit la Mesa, de forma unànime, aprova la valoració total de les oferta amb 96 punts I a la
vista del resultat de la valoració, la Mesa de contractació, per unanimitat, acorda elevar a l'òrgan
de contractació la proposta d'adjudicació del contracte a favor de I'empresa Canon España S.A.

I sense més assumptes a tractar a les 11.20 hores el President aixeca la sessió. I havent
secretària donat
sense
cap

nt de la

Angel

la

del contingut d'aquesta acta als vocals de la Mesa de contractació,
es procedeix a la seva signatura

La Secretàri

Julia

Mesa

