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1. MorlvActó pn L'INFoRME

S'emet aquest informe d'acord amb I'apartat 1.3 de I'article 159 de la Llei 5/2017, de 28 de
març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i
sobre emissions de diòxid de carboni, en el qual es preveu que cal un informe justificatiu
de l'òrgan de contractació quan es formalitza durant 3 anys consecutius un contracte
menor de serveis amb import superior a 5.000 €, IVA exclòs, amb idèntics objecte i
destinatària.

2. GARAGTERíSTIQUES GENERATS

o Contracte: Contracteadministratiu

Unitat: Gerència

Persona responsable del contracte: Gerent

Expedient: Procediment menor

Criteri d' adjudicació: Preu

Títol: Servei de manteniment dels quatre sistemes digitals integrats d'impressió,
còpia i escaneig del Síndic de Greuges de Catalunya per a l'any 20L8

Import total estimat:3.489,22 €

IYA 2!%

Durada màxima: 1 any, a partir de l'1 de gener de 2018

3.IUSTIFTGAGTó DE rA NECESSTTAT DE GONTRACTAR

El personal del Síndic de Greuges de Catalunya, p€r tal de dur a terme les tasques
encomanades, sovint ha d'imprimir, fotocopiar i escanejar tot tipus de documents.

El Sindic de Greuges de Catalunya ha tingut instal.lats en els últims anys en I'edifici
quatre aparells de la marca Canon Espafla, SA, que permeten les tres accions
esmentades, és a dir, imprimir, fotocopiar i escanejar. Aquests aparells requereixen un
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manteniment pel desgast que pateixen com a conseqüència de l'ús freqüent i continuat
al qual estan sotmesos, i la reposició de consumibles, és a dir, tòners i tambors.

Les empreses proveïdores d'aquest àmbit plantegen, quant als contractes de
manteniment que ofereixen, que les entitats destinatàries paguin el manteniment en
funció de les còpies i impressions fetes amb les màquines objecte deis contractes, ja que
s'entén que contra més còpies i impressions es fan, més es desgasten les màquines i
més car és el manteniment. Les tasques inherents a les operacions de manteniment
inclouen els desplaçaments del personal tècnic, la mà d'obra per dur a terme les
reparacions, les peces que s'hagin de substituir, les visites per fer manteniment
preventiu i també els canvis de tòner i tambors,

L'any 2016 í I'any 2017, el Síndic de Greuges de Catalunya va signar sengles contractes de
manteniment dels quatre aparells de la marca Canon Espafla, SA, que fotocopiaven,
imprimien i escanejaven, amb aquesta empresa, en ser l'entitat que ofereix aquest servei
de la forma econòmicament més avantatjosa, en ser la marca fabricant d'aquests
aparells.

A finals de 2017 el personal tècnic del Síndic de Greuges de Catalunya va optar per
renovar els equips d'impressió, còpia i escaneig, com a conseqüència del llarg temps en
el qual van estar en funcionament els aparells. Les empreses a les quals es va demanar
que fessin oferta van ser les següents:

o Canon Espafla, SA

o Grup Canovas, SA

o Reprografia i Telefonia, SL

. Equips d'Oficina Salvans

Les ofertes que es van rebre, per a 4 equips que copiessin, imprimissin i escanegessin,
amb una freqüència de sortida de 50 pàgines per minuts, van ser les següents:

EMPRESA Ganon Espaffa,
SA

Grup Ganovas, Sf.l Reprografia i
Telefonia, SL

Equips drOficina
Salvans, SL

Model màquina Canon lRC5550i lToshiba E-Studio
lsoosnc

Kyocera TASKalfa
5002i

Ricoh MPC4504SP

Import per màquina,
sense IVA

3.850,00 6.770,254 67w7:| 4.450,00

Conseqüentment, es va optar per adquirir les màquines ofertes per Canon Espafla, SA.

Un cop adquirides les màquines, es fa necessari contractar-ne el manteniment, atesa la
naturalesa d'aquests sistemes d'impressió, còpia i escaneig, i l'ús pronunciat que se'n
farà.
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4. PROGEDIMENT DE CONTRAGTAGIó

Contracte menor, segons els articles tll i 138.3 del Reial decret legislatiu 3/20'J.t, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic.

5. OBTECTE DEr CONTRAGTE

Manteniment dels quatre sistemes digitals integrats d'impressió, còpia i escaneig, model
IRC5550i, instal.lades a I'edifici del Síndic de Greuges de Catalunya, per a I'any 2018.

6. PRESCRTPCTONS rtCNrQUnS

El manteniment comprèn els desplaçaments del personal tècnic de Ia contractista a

I'edifici del Síndic de Greuges de Catalunya, la mà d'obra per dur a terme les reparacions,
les peces que s'hagin de substituir, les visites per fer manteniment preventiu i els
subministraments i canvis de tòner i tambors.

7. CONDIGIONS PER IIABONAMENT DEt TREBAII

L'empresa facturarà cada dos mesos en relació amb el nombre de còpies i impressions en
blanc i negre i de còpies i impressions en color que s'hagin fet amb les quatre màquines
durant els dos mesos facturats. Cada còpia o impressió en blanc i negre es facturarà a
0,004 €, sense IVA, mentre que cada còpia o impressió en color es facturarà a 0,028 €,
sense IVA.

8. TERMINI DE TA PRESTAGIó

La prestació objecte es durà a terme de l'L de gener de 2018 a 31 de desembre de 2018.

9. VATORAGTó PT TES OFERTES

L'únic criteri de valoració és I'import pel qual I'empresa ofereix cobrar les còpies i
impressions fetes. Si es té en compte que durant els L2 mesos que van de I'1 de
novembre de 2016 al 31 d'octubre de 2017 el nombre de còpies i impressions fetes en
blanc i negre en els 4 aparells que prestaven el mateix servei ha estat de 103.974, i que el
nombre de còpies i impressions fetes en color en els 4 aparells que prestaven el mateix
servei ha estat de 98.433, amb la previsió d'un possible increment màxim d'un 10%,
s'estima que es faran un màxim de 108.276 còpies i impressions en color i 114.371,
còpies i impressions en blanc i negre.

En la taula següent s'aprecien els valors corresponents a les ofertes presentades a les
empreses a les quals es va demanar pressupost per subministrar les màquines:
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Model màqúna Canon lRC5550i Kyocera TASKalfa
5002i

Toshiba E-Studio
5005AC

Ricoh MPC4504SP

Import per màquina,
sense IVA

3.850,00 4.678,37 6.770,25 4.450,00

Import per còpia en
color - manteniment

0,028 0,049 No disponible 0,035

Import per còpia en
blanc i negre -
manteniment

0,004 0,049 No disponible 0,0045

Impressions anuals en
color esümades

108.276 108.276 108.276 108.276

lmpressiors anuals en
blanc i nepre estimades

114.371 114.371 114.371 114.371

Import total
manteniment

3.489,21 10.909,70 No disponible 4.304,33

Conseqüentment, en ser I'oferta de I'empresa Canon Espafla, SA, I'econòmicament més
avantatjosa, se signa un contracte entre aquesta empresa i el Síndic de Greuges de
Catalunya per Ia necessitat

Rafael i Massó

Síndic de greuges

Barcelona, 2l de desembre de 2017
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