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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL PROCEDIMENT OBE RT, 

TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I MITJANÇANT OFERTA ECONÒMICAM ENT 

MÉS AVANTATJOSA, AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACI Ó, DEL 

SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT EL SISTEMA D’ARRENDAMENT  AMB 

OPCIÓ DE COMPRA I EL MANTENIMENT INTEGRAL DE COPIAD ORES 

DIGITALS MULTIFUNCIONALS PER A DIVERSOS EDIFICIS MU NICIPALS 

 

Lloc: Ajuntament de Santanyí  
 
Data: 17 d’octubre de 2016  
 
Horari : 10.15 h  
 
Hi assisteixen:  
 
President: Antoni Matas Blanch, tinent de batle de l’Ajuntament  
 
Vocals: 
            Ana María Bonet Vidal, interventora de l'Ajuntament  
            Guillermo Mascaró Llinás, assessor jurídic-lletrat de l’Ajuntament.  
            Miquel Nadal Ribas, enginyer municipal  
 
Secretari: Guillermo Mascaró Llinás, assessor jurídic-lletrat de l’Ajuntament.  
 
Desenvolupament de la sessió 

 

En primer lloc, els membres de la Mesa aproven per unanimitat l’informe tècnic de 

valoració de les propostes contingudes en el sobre B, emès pel tècnic informàtic de 

l’Ajuntament. 

 

A continuació, es constitueix la Mesa de contractació i es declara la sessió pública per 

procedir a donar a conèixer la puntuació obtinguda en els criteris ponderables a través 
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d’un judici de valor i procedir a l’obertura dels sobres C presentats, corresponents als 

criteris ponderables de forma automàtica i, si escau, realitzar la proposta d’adjudicació 

d’aquest contracte per dur a terme la contractació del subministrament mitjançant el 

sistema d’arrendament amb opció de compra i el manteniment integral de copiadores 

digitals multifuncionals de diversos edificis municipals. 

 

A continuació, el Secretari de la Mesa informa als assistents que la puntuació obtinguda 

pels licitadors en els criteris ponderables a través d’un judici de valor és la següent: 

 

Ofertes Millores de 

maquinària d’un 

tipus superior (fins a 

20 punts) 

Millores pel que 

fa al servei tècnic 

(fins 10 punts) 

TOTAL 

 

Proposició 1 

SISTEMAS TÉCNICOS Y 

CONSULTA, SL 

 

6 punts 

 

 

6 punts 

 

 

12 punts 

 

Proposició 2  

RICOH ESPAÑA, SLU 

6 punts 

 

10 punts 16 punts 

Proposició 3 

SISTEMAS DE OFICINA 

D’ES PLA, SA 

6 punts 

 

8 punts 14 punts 

 

 

A continuació, es dóna l’oportunitat al licitador present d’examinar l’estat en què es 

troben els sobres C, perquè puguin comprovar que es troben en el mateix estat en què es 

trobaven en el moment de la presentació de les ofertes. A continuació, es procedeix a 

l’obertura dels SOBRES C, corresponents als criteris ponderables de forma automàtica 

presentats pels licitadors admesos per ordre de presentació, amb el resultat següent:  
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- Proposició 1 presentada per l’entitat “SISTEMAS TÉCNICOS Y CONSULTA, 

SL”: s’observa que el model presentat d’oferta econòmica no s’adequa 

excatament al que figura al plec de clàusules administratives particulars. El 

model d’oferta econòmica del plec estableix, pel que fa al manteniment dels 

equipaments subministrats, literalment el següent: 

 

“Així mateix, es compromet a realitzar el manteniment dels equipaments 

subministrats pels  preus següents: 

 

Preu per pàgina tant Din A4 com Din A3 en B/N  de 

.....................................................€ (IVA exclòs), més import de l’IVA, al .........%, 

és de ........................€, per això el preu total, IVA inclòs, serà de 

.........................................€ 

 

Preu per pàgina tant Din A4 com Din A3 en color de 

.....................................................€ (IVA exclòs), més import de l’IVA, al .........%, 

és de ........................€, per això el preu total, IVA inclòs, serà de 

.........................................€” 

 

Mentre que l’oferta presentada per “SISTEMAS TÉCNICOS Y CONSULTA, 

SL” només fa referència al preu per pàgina Din A4, sense fer cap menció al preu 

per pàgina Din A3. 

 

- Proposició 2 presentada per l’entitat “RICOH ESPAÑA SLU” resulta que 

ofereix realitzar el subministrament per un preu total, IVA inclòs, de 15.706,21 

euros, i el  manteniment per còpia tant Din A4 com Din A3 per un preu total, 



 
 
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 
Tel. 971653002 / fax 97163007 
Plaça Major, 12 
07650 Santanyí – Illes Balears 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

IVA inclòs, de 0,00666 euros en blanc i negre i de 0,03255 euros en color. Es 

redueix el termini d’entrega a 7 dies comptats des de la signatura del contracte. 

 

- Proposició 3 presentada per l’entitat “SISTEMAS DE OFICINA D’ES PLA, 

SA” resulta que ofereix realitzar el subministrament per un preu total, IVA 

inclòs, de 15.218,12 euros i el manteniment per còpia tant  Din A4 com Din A3 

per un preu total, IVA inclòs, de 0,0075 euros en blanc i negre i de 0,0427 euros 

en color. Es redueix el termini d’entrega a 5 dies comptats des de la signatura del 

contracte. 

 

Continua la Mesa de Contractació a porta tancada per realitzar la valoració de les ofertes 

presentades. 

 

En primer lloc, la Mesa decideix per unanimitat dels seus membres l’exclusió de 

l’entitat “SISTEMAS TÉCNICOS Y CONSULTA, SL” perquè l’oferta econòmica no 

s’ha adequat al model d’oferta que figura al plec de clàusules administratives 

particulars, i no s’ha consignat a l’oferta econòmica presentada el preu del per pàgina en 

Din A3 ni en blanc i negre ni en color. 

 

A continuació, es procedeix a la valoració de la resta de proposicions presentades: 

 

LA PUNTUACIÓ DELS CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT: 

PROPOSICIÓ ECONÒMICA I REDUCCIÓ DEL TERMINI DE LLIURAMENT 

DELS EQUIPAMENTS 

 

Ofertes Proposició 2  

RICOH ESPAÑA, 

SLU 

Proposició 3 

SISTEMAS DE OFICINA 

D’ES PLA, SA 
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Millora econòmica del 

subministrament 

38,76 40 

 

Preu per pàgina tant Din A4 

com Din A3 en B/N   

15 13,32 

Preu per pàgina tant Din A4 

com Din A3 en color  

5 3,81 

Reducció termini d’entrega 10 10 

PUNTUACIÓ TOTAL  68,76 67,13 

 

Així, la puntuació total obtinguda per les propostes presentades i admeses a aquesta 

licitació és la següent: PUNTUACIÓ TOTAL 

Ofertes Criteris 

quantificables 

automàticament 

(fins 70 punts) 

Criteris que 

depenen d’un 

judici de valor 

(fins 30 punts) 

PUNTUACIÓ  

TOTAL 

 

Proposició 2  

RICOH ESPAÑA, SLU 

 

68,76 

 

16 punts 

 

84,76 

Proposició 3 

SISTEMAS DE OFICINA 

D’ES PLA, SA 

 

67,13 

 

14 punts 

 

81,13 

 

En conseqüència, la proposta que ha obtingut més puntuació és la proposició  

presentada per l’entitat RICOH ESPAÑA, SLU amb un total de 84,76 punts. 

 

Així, la Mesa proposa l’adjudicació d’aquest contracte a l’entitat RICOH ESPAÑA, 

SLU. 
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Una vegada llegida aquesta acta, la signen els membres de la Mesa de contractació i el 

licitador assistent, la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 

  

 
 


