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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ANUNCI 
 
 
 
 
De conformitat amb el que es disposa a l’article 151.4 del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de 
juliol de 2015, va acordar adjudicar el següent contracte: 
 
1.  Entitat adjudicatària 
 
 a) Organisme: Ajuntament de Canet de Mar. 
 b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria. Secció de contractació. 

c) Número d’expedient: 13/2015.  
 
2.  Objecte del contracte: 
 

a) Tipus de contracte: Contracte de subministrament 
b) Descripció de l'objecte: subministrament, en la modalitat de rènting, de 

14 equips multifuncionals i 13 impressores destinats a diferents 
dependències de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

c) Termini d'execució: 48 mesos a comptar des de la data de formalització 
del contracte 

 
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: 
 
 a) Tramitació: Ordinària 
 b) Procediment: Obert  

c) Forma: proposició econòmicament més avantatjosa 
 

4. Pressupost base de licitació:  
 

59.061,60 €, Iva exclòs pel que fa a l’arrendament dels equips, per als 4 anys de 
durada inicial del contracte 
 
Pel que fa al manteniment el preu es determinarà en base als preus unitaris per 
còpia DINA4 en B/N, els quals seran com a màxim els següents: 
 

Tipus de maquinari Preu per còpia, IVA exclòs 

A3 0,0070 

A4 0,0070 

B2 0,0070 

 
Els preus unitaris per còpia DINA3 en B/N són els següents: 
 

Tipus de maquinari Preu per còpia, IVA exclòs 

A3 0,014 
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A4 0,014 

B2 0,014 

 
Còpies i impressions a color DINA4: 
 

Tipus de maquinari Preu per còpia, IVA exclòs 

A1 0,0676 

A2 0,0676 

B1 0,0676 

 
Còpies i impressions a color DINA3: 
 

Tipus de maquinari Preu per còpia, IVA exclòs 

A1 0,1352 

A2 0,1352 

B1 0,1352 

 
El preu màxim dels escàners és de 0,001 €. 
 
La classificació d'equips segons format és el següent: 

Tipus de maquinari Descripció 

A1 Fotocopiadora a color i blanc i negre, A3 

A2 Fotocopiadora a color i blanc i negre, A4 

A3 Fotocopiadora en blanc i negre, A3 

A4 Fotocopiadora en blanc i negre, A4 

B1 Impressora làser a color i blanc i negre, 
A4 

B2 Impressora làser en blanc i negre, A4 

  
L’import màxim al que pot arribar el manteniment és de 58.000 €, IVA exclòs, per 
als 4 anys de contracte. 
 
5. Valor estimat de contracte: 117.061,60 € 
 
De conformitat amb allò que es disposa a l’art. 88 TRLCSP, el valor estimat del 
contracte inclou el valor total exclòs l’IVA, incloent les pròrrogues i l’import màxim 
al que puguin arribar les modificacions del contracte previstes al Plec o a l’anunci de 
licitació. 
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6. Adjudicació  
 

a) Data: 12 d’agost de 2015 
b) Adjudicatari: Kyocera Document Solutions España, SA 
c) Nacionalitat: espanyola 
d) Import de l’adjudicació: 50.415,98 €, exclòs el 21% d’IVA, el qual puja a 

10.587,38 € 
Quota mensual: 1.270,90 € IVA inclòs 
Cost del manteniment, IVA exclòs: 

 
DINA4 b/n 0,0043 € 
DINA4 color 0,0472 € 
DINA3 b/n 0,0086 € 
DINA3 color 0,0944 € 
Escàner 0,00 € 
 

 
Atentament, 
 
 
 
Blanca Arbell Brugarola 
Alcaldessa 
 
Canet de Mar, 13 d’agost de 2015 
 
 
 


