ANUNCI
S’exposa al públic la resolució de l’alcaldia número 139/2015, de 30 de setembre, d’aprovació de
l’oferta de l’empresa RICOH ESPAÑA SLU sobre l’encàrrec de provisió d’un equip de multifunció
model MPC305SP (Lot 18), als efectes del que estableix el text refós de la Llei de contractes del
sector públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, que es transcriu
literalment a continuació:
DECRET D’ALCALDIA Nº 139/2015, DE 30 DE SETEMBRE:
D’APROVACIÓ D’ADQUISICIÓ A L’EMPRESA UTE RICOH ESPAÑA SLU D’UN EQUIP DE
MULTIFUNCIÓ MODEL MPC305SP (LOT 18) EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT
SENSE OPCIÓ DE COMPRA
1. ANTECEDENTS
Primer.El 10 juny de 2014, el Consorci Català pel Desenvolupament Local va adjudicar
l’Acord marc del subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i
arrendament amb o sense opció de compra amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Expedient 2014.02), a les empreses Konica Minolta Business Solutions Spain SA, Girocopi SL,
Canon España SA, i UTE Ricoh España SLU-Sistemas Digitales de Catalunya SL., amb la relació de
preus unitaris que figuren en l’annex 1 de l’esmentat acord.
La vigència del contracte amb l’empresa adjudicatària de l’Acord marc, als efectes de comptabilitzar
l’any del seu termini inicial, té com a data d’inici el 4 de juliol de 2014.
Segon.Aquesta entitat local, en data 9 de setembre de 2015, va aprovar l’acord pel
subministrament en la modalitat d’arrendament sense opció de compra de un equip multifunció model
MPC305SP (Lot 18) de la marca UTE RICOH España SLU, necessari per a una millor prestació dels
serveis administratius de l’ajuntament de Pradell de la Teixeta, en el termes i condicions establerts en
l’Acord marc aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local, per la qual cosa va realitzar un
encàrrec de provisió a l’empresa adjudicatària UTE RICOH ESPAÑA SLU.
Tercer En data 23 de setembre de 2015, amb número de registre d’entrada 434/2015,
l’empresa UTE RICOH ESPAÑA SLU va presentar la corresponent acceptació de realitzar l’encàrrec
de provisió en els termes, condicions i preus que consten en la seva oferta que resta integrada al
present acord com document adjunt número 1.
Quart.Atès que aquesta entitat local entén necessari per la millor prestació dels seus serveis
administratius, adquirir en la modalitat d’arrendament sense opció de compra l’equip multifunció de
l’empresa UTE RICOH, model MPC305SP en el termes i condicions establerts en l’Acord marc
aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local, amb la finalitat de poder prestar degudament
els esmentat serveis a les oficines municipals.
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2. FONAMENTS DE DRET
Article 198.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret Legislatiu
3/2011 de 14 de novembre, pel que fa a la regulació dels acords marc i el seu desenvolupament quan
l’adjudicació s’hagi realitzat a favor d’un únic empresari.
Clàusula quaranta-tresena, per als lots d’arrendament amb o sense opció de compra del Plec de
clàusules administratives particulars que regula el contracte de subministrament d’equips d’impressió i
de multifunció en les modalitats arrendament amb o sense opció de compra amb destinació a les
entitats locals de Catalunya amb les empreses Konica Minolta BS Spain SA, Girocopi SL, Canon
España SA, i UTE Ricoh España SLU, on s’estableixen les condicions i requisits en què les entitats
locals destinatàries de l’Acord marc poden realitzar encàrrecs de provisió amb subjecció a les
clàusules administratives particulars de l’Acord marc, les condicions específiques dels encàrrecs i les
instruccions que per la seva interpretació doni al contractista l’Administració.
Article 53.1 apartat o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya i altra normativa concordant, que estableix competències
en alcaldia per a la contractació.

3. En virtut del que s’ha exposat, en execució de les atribucions que tinc conferides,
RESOLC
Primer.APROVAR l’adquisició a l'empresa UTE RICOH ESPAÑA SLU, un equip multifunció
model MPC305SP (Lot 18) de la marca UTE RICOH España SLU en la modalitat d’arrendament
sense opció de compra, segons les condicions específiques d’execució de l’encàrrec aprovades en
data 9 de setembre de 2015 i d’acord amb els següents preus:
Unitats

Model

Codi

1

RICOH
MPC305SP

416015

Preu Unitari
Lloguer
Mensual
28,21

Preu
per
pàgina
manteniment
B/N

Preu
per
pàgina
manteniment
color

0,0075

0,0526

Segon.NOTIFICAR el present acord a UTE RICOH ESPAÑA SLU en quant empresa
adjudicatària de l’encàrrec de provisió als efectes del seu coneixement i per tal que realitzi en un
termini de 10 dies hàbils la formalització de l’esmentat encàrrec mitjançant la signatura del
corresponent document contractual.
Tercer.-

PUBLICAR al Perfil de contractant l’adjudicació d’aquest encàrrec de provisió.
A Pradell de la Teixeta, 30 de setembre de 2015.
L’Alcaldessa-Presidenta, MAR AMORÓS MAS “
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