ANUNCI PER A LA A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CESSIÓ EN
ÚS D’IMPRESSORES, EL SUBMINISTRAMENT DELS SEUS
CONSUMIBLES I ELS SERVEIS DE REPARACIÓ I MANTENIMENT
INTEGRAL
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona,
ISGlobal
b) Número d’expedient: 5/2018
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte del contracte: Contractació del servei de cessió
en ús d’impressores, el subministrament dels seus consumibles i els
serveis de reparació i manteniment integral, per a la Fundació Privada
Institut Salut Global Barcelona, tal i com es descriu a l’apartat II del
Plec de Condicions Particulars i Tècniques
b) Divisió per lots i número: No hi ha divisió per lots
c) Termini de lliurament/execució/durada: 60 mesos
d) Lloc de lliurament/prestació: seus de la Fundació Privada Institut
Salut Global Barcelona, ISGlobal que es descriuen al Plec de
condicions particulars i tècniques
3. Procediment d’adjudicació: Procediment previst a l’apartat IX de les
instruccions internes de Contractació de l’entitat.
4. Pressupost base de licitació:

El pressupost base de licitació es composa dels següents preus parcials, sense
incloure l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA):
a) Quota fixe mensual per cessió d’ús, subministrament de consumibles i
serveis de reparació i manteniment del total d’impressores (incloent 47.000
còpies mensuals b/n i 24.000 còpies mensuals en color ): 1.600.-€
b) Preu fixe còpia b/n excés: 0,00520.-€
c) Preu fixe còpia color excés: 0,0310.-€

5. Valor estimat del contracte: 96.000.-€
6. Garantia provisional i/o definitiva:
provisional ni definitiva.

No s’exigeix garantia

7. Obtenció de la documentació i informació: La documentació
consta al Perfil del Contractant de l’entitat (www.isglobal.org)

8. Presentació d’ofertes:

a) Data límit de presentació: 5 d’abril de 2018, a les 12:00h
b) Mitjà per presentar la oferta: mitjançant correu electrònic a
licitaciones@isglobal.org
c) Documentació a presentar: Oferta econòmica segons es detalla l’apartat II
del Plec de Condicions Particulars i Tècniques.

Barcelona, 20 de març de 2018
L’Òrgan de Contractació

