CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PAPER PER A IMPRESSIÓ I ESCRIPTURA, PER A TOTES
LES UNITATS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (Contracte basat en l’acord marc per al
subministrament de paper per a impressió i escriptura (EXP.CCS 2017 12). EXPEDIENT 2019/135.
Lot 1: Paper de fibra reciclada
Lot 2: Paper de fibra verge

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES
1. DETERMINACIO DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte d'aquest contracta és el subministrament de paper de fibra reciclada i paper de fibra verge destinat a
les diferents unitats de la Universitat de Barcelona i a les entitats del Grup UB.
Els productes objecte d'aquest contracte són els homologats en l'Acord Marc adjudicat per la Comissió Central
de Subministraments, el 23 de maig de 2018, de subministrament de paper per a impressió i escriptura, destinat
als departaments de l'Administració de la Generalitat i a les entitats que participen en el sistema centralitzat
d'adquisicions (Exp. CCS 2017 12). La Universitat de Barcelona es va adherir a aquest sistema segons consta
a la signatura del conveni de data 14 de juliol de 2008.
2. ORGAN DE CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE BASAT
El gerent de la Universitat de Barcelona, per delegació de competències en matèria contractual dictada pel
rector en data 7 de juny de 2018.
3. DETERMINACIÓ DE LA DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte és de dos anys i s’iniciarà l’endemà de la data de signatura del contracte.
4. PRÒRROGA
Les possibles pròrrogues es podran dur a terme per períodes anuals, tenint en compte que la durada total del
contracte, incloses les pròrrogues no serà superior a 4 anys.
5. Codi CPV
Codi nomenclatura CPV: 30197630-1 Paper d’impressió.
6. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
El pressupost màxim de licitació és de 208.059,50€ (IVA inclòs), dels quals 171.950,00€ correspon a la base
imposable i 36.109,50€ al 21 % IVA.
La distribució de la despesa pluriennal és la següent:

Any
2020
2021
Totals

Paper d’impressió
Sense IVA
85.975,00 €
85.975,00 €
171.950,00 €

Amb IVA
104.029,75 €
104.029,75 €
208.059,50 €
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No s’adjunta el certificat d’existència i reserva de crèdit. En trobar-se l’efectiva realització de la despesa
supeditada a la necessitat i decisió de les unitats de la UB i a l’efectiva existència de crèdit de cadascuna d’elles
en el pressupost respectiu en el moment de realitzar les corresponents reserves.
7. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat d’aquest contracte és de 343.900,00 € (IVA exclòs).
8. DESPESA PLURIENNAL
Si. Veure punt 6 del “quadre de característiques”.
9.LLOC I DATA DE PRESENTACIO D’OFERTES
1. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través
de l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic de Catalunya
(des d’ara PCSP), accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/accessTenderer.pscp?reqCode=inici&s
et-locale=ca_ES .
La utilització d'aquests serveis suposa:
- La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.
- La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.
- L'obertura de la documentació a través de la plataforma.
Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del termini que s’indiqui en
la invitació, exclusivament de forma electrònica a través de l'Eina de Preparació i Presentació d'ofertes que la
PCSP posa a la disposició de les entitats licitadores per a tal fi.
Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors interessats es registrin, en
el cas que no ho estiguin, a la PCSP, al perfil del licitador.
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats electrònicament per algun
dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics que continguin l'oferta fins al moment de la
seva obertura, l'eina xifrarà aquests arxius electrònics en l'enviament. Una vegada realitzada la presentació,
l'eina proporcionarà a l'entitat licitadora un justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió,
amb el segell de temps.
En el cas que no estigui operatiu el sistema de presentació de les ofertes en format digital, les ofertes s'hauran
de presentar al registre de l'Oficina de Contractació Administrativa de la Universitat de Barcelona en horari de
9 a 14.00 hores dins del termini i condicions establertes en la invitació.
2. Contingut del sobre únic:
a) Dades de l’oferta: identificació de l’oferta i les dades econòmiques.
- Qualsevol aclariment addicional que el licitador consideri es pot indicar en el camp Observacions.
b) Documents. En aquest apartat s’adjunta el fitxer que forma part de l’oferta.
- S’ha d’adjuntar en un arxiu els annexos següents en format pdf:
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A) Formulari de dades de l’empresa (annex 1).
B) Formulari de declaracions (annex 2)
C) Proposta econòmica (annex 3).
Les empreses licitadores han de presentar aquesta documentació en català o en castellà. Les empreses
estrangeres presentaran els documents traduïts de forma oficial a qualsevol de les dues llengües.
10. BÚSTIA DE LLIURAMENT DE FACTURES ELECTRÒNIQUES
Dades obligatòries de les factures electròniques:
1- La raó social: Universitat de Barcelona
2- El NIF: ESQ0818001J
3- L’adreça fiscal: Gran Via de les Corts Catalanes, 585 – 08007 Barcelona
4- Codis DIR3
• Oficina Comptable: U00400225
• Òrgan gestor: U00400001
• Unitat de tràmit: U00400001
5- CEGE : es facturarà a cada centre gestor sol·licitant del paper.
6- Número de contracte i el període que es factura que s’haurà d’informar a la línia de la factura 3.1.6.1.5 facturae 3.2 o 3.2.1 ReceiverContractReference

On s’han d’enviar les factures:
• Adreça on s’han de lliurar les factures electròniques:
Bústia de factures electròniques de la UB
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=215
Tipus de facturació:
• Anual
11. GARANTIA PROVISIONAL
No procedeix
12.GARANTIA DEFINITIVA
No s’exigirà a l’adjudicatari, al tractar la licitació de subministres de bens consumibles, entrega i recepció dels
quals ha d’efectuar-se abans del pagament del preu.
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ANNEX 1
FORMULARI DE DADES DE L’EMPRESA
Dades de l’empresa
Denominació social
Nom comercial
NIF
Adreça d’Internet
Domicili social (adreça, població i CP)
Dades a efectes de notificacions
Adreça
Població i CP
Telèfon
Adreça electrònica
Dades del/s representant/s o apoderat/s
Nom i cognoms
NIF
Telèfon mòbil
Adreça electrònica
Dades del document on consta l’atorgament de facultats (escriptura pública notarial...)
Data del document
Termini de vigència de les facultats
Número de protocol
Notari/a
Col·legi Notarial
Dades del/s interlocutors/es
En cas que l’empresa vulgui identificar altres persones, diferents a la del representant o apoderat, a fi de
relacionar-se amb la Administració
Nom i cognoms
NIF
Telèfon mòbil
Adreça electrònica
Càrrec a l’empresa
I perquè així consti signo aquesta declaració en

a

Nom: ...............................
Signatura de l’apoderat/da ..................................
(Segell de l’empresa licitadora) ...................................
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ANNEX 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE

El/la senyor/a ............................................ com ......................... (assenyaleu les vostres facultats de
representació: per exemple, administrador/a únic/a, apoderat/da,...)

DECLARA

Que
l’empresa
..............................................................................................
amb
el
N.I.F..........................................., te vigents els requisits de capacitat i aptitud per contractar amb les
Administracions Públiques.

I perquè consti, signo aquesta declaració a ............................, en data ...............................

Nom: ...............................
DNI:.................................
Signatura de l’apoderat/da
(Segell de l’empresa licitadora)
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ANNEX 3

MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA

El Sr./Sra. .................................................., en qualitat d’apoderat/da de l’empresa ............................. (o
en nom propi), amb domicili a .................................... i amb NIF.................., declara que, assabentat de
les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari del contracte de subministrament
de paper per a impressió i escriptura, per a totes les unitats de la Universitat de Barcelona, expedient
2019/135, es compromet en nom de l’esmentada empresa (o en nom propi) a executar-lo amb estricta
subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de:
Lot 1: Paper de fibra reciclada

El/la senyor/a

, amb NIF o DNI, Passaport

, com

(senyaleu les vostres facultats de

representació: per exemple, administrador/a únic, apoderat/da,...), de l’empresa
PRESENTA la següent oferta econòmica en els termes previstos en la clàusula trenta-quatrena del Plec
de clàusules administratives particulars que regula aquesta contractació derivada:
Fabricant Lot 1 (1):
Marca Lot 1 (1):
Model Lot 1 (1):
(1) El Fabricant/Marca/Model ha de ser el mateix que té adjudicat l’empresa que licita

Codi i descripció de l’article

Preu màxim de
licitació per
paquet (IVA
exclòs) (2)

30197630-1-001-005-041 Paper d’impressió / Paper de fibra
reciclada, per a fotocopiadores i impressores, DINA4, blanc. Preu
(per paquet, comanda mínima de 10 caixes)

2,90 €

30197630-1-001-005-031 Paper d’impressió / Paper de fibra
reciclada, per a fotocopiadores i impressores, DINA3, blanc. Preu
(per paquet, comanda mínima de 5 caixes)

5,81 €

Preu ofert per
paquet (IVA
exclòs)

(2) La Comissió Central de Subministraments tenint en compte els preus de mercat, ha fixat aquests preus màxims de
licitació (clàusula tretzena del Plecs de clàusules administratives particulars de l’Acord marc)

Lloc i data:
Segell de l’empresa i signatura del declarant:
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Lot 2: Paper de fibra verge

El/la senyor/a

, amb NIF o DNI, Passaport

, com

(senyaleu les vostres facultats de

representació: per exemple, administrador/a únic, apoderat/da,...), de l’empresa ,
PRESENTA la següent oferta econòmica en els termes previstos en la clàusula trenta-quatrena del Plec
de clàusules administratives particulars que regula aquesta contractació derivada:
Fabricant Lot 2 (1):
Marca Lot 2 (1):
Model Lot 2 (1):
(1) El Fabricant/Marca/Model ha de ser el mateix que té adjudicat l’empresa que licita

Codi i descripció de l’article

Preu màxim de
licitació per
paquet (IVA
exclòs (1)

30197630-1-002-005-041 Paper d’impressió / Paper de fibra
verge, per a fotocopiadores i impressores, DIN A4, blanc. Preu
(per paquet, comanda mínima de 10 caixes) màxim de licitació
sense IVA

3,58 €

30197630-1-002-005-031 Paper d’impressió / Paper de fibra
verge, per a fotocopiadores i impressores, DIN A3, blanc. Preu
(per paquet, comanda mínima de 5 caixes) màxim de licitació
sense IVA

7,15 €

Preu ofert per
paquet (IVA
exclòs)

(1) La Comissió Central de Subministraments tenint en compte els preus de mercat, ha fixat aquests preus màxims de
licitació (clàusula tretzena del Plecs de clàusules administratives particulars de l’Acord marc)

Lloc i data:
Segell de l’empresa i signatura del declarant:
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DOCUMENT DE CONCRECIÓ DE CONDICIONS
Expedient 2019/135
Contractes basats en l’Acord marc per al subministrament de paper per a impressió i
escriptura (Exp. CCS 2017 12)

TERMES DE LICITACIÓ (clàusula 35 del PCAP)
 PRESSUPOST DE LICITACIÓ:

o
o

Lot 1: 49.580,30 euros (8.604,84 en concepte del 21% d’IVA)
Lot 2: 158.479,20 euros (27.504,66 en concepte del 21% d’IVA)

 PREU UNITARI DEL PAPER:

L’Òrgan de contractació fixa com a preu unitari màxim del paper el mateix que el preu màxim
de licitació establert a la clàusula tretzena del Plec de clàusules administratives particulars
que regula l’Acord marc per al subministrament de paper per a impressió i escriptura (Exp.
CCS 2017 12):
Lot 1: Paper de fibra reciclada

Codi i descripció de l’article
30197630-1-001-005-041 Paper d’impressió / Paper de fibra reciclada,
per a fotocopiadores i impressores, DINA4, blanc. Preu (per paquet,
comanda mínima de 10 caixes), màxim de licitació sense IVA
30197630-1-001-005-031 Paper d’impressió / Paper de fibra reciclada,
per a fotocopiadores i impressores, DINA3, blanc. Preu (per paquet,
comanda mínima de 5 caixes), màxim de licitació sense IVA

Preu màxim de
licitació per
paquet (IVA
exclòs)
2,90 €

5,81 €

Lot 2: paper de fibra verge

Codi i descripció de l’article
30197630-1-002-005-041 Paper d’impressió / Paper de fibra verge, per a
fotocopiadores i impressores, DIN A4, blanc. Preu (per paquet, comanda
mínima de 10 caixes), màxim de licitació sense IVA
30197630-1-002-005-031 Paper d’impressió / Paper de fibra verge, per a
fotocopiadores i impressores, DIN A3, blanc. Preu (per paquet, comanda
mínima de 5 caixes), màxim de licitació sense IVA

Preu màxim de
licitació per
paquet (IVA
exclòs)
3,58 €

7,15 €

Document aprovat per la Comissió Central de Subministraments, el 2 de maig de 2016

 DURADA DEL CONTRACTE:

o

La durada del contracte és de dos anys i s’iniciarà l’endemà de la data de
signatura del contracte. Les possibles pròrrogues es podran dur a terme per
períodes anuals, tenint en compte que la durada total del contracte, incloses les
pròrrogues no serà superior a 4 anys

 TIPUS I QUANTITAT DE PAPER A SUBMINISTRAR:
Lot 1: Paper de fibra reciclada

Quantitat
(en paquets)

Codi i descripció de l’article
30197630-1-001-005-041 Paper d’impressió / Paper
fotocopiadores i impressores, DINA4, blanc. Preu
mínima de 10 caixes)
30197630-1-001-005-031 Paper d’impressió / Paper
fotocopiadores i impressores, DINA3, blanc. Preu
mínima de 5 caixes)

de fibra reciclada, per a
(per paquet, comanda

21.920

de fibra reciclada, per a
(per paquet, comanda

225

30197630-1-001-025-041 Paper d’impressió / Paper de fibra reciclada, per a
fotocopiadores i impressores, DINA4, blanc. Preu (per paquet, comanda
superior o igual a 25 caixes) màxim de licitació sense IVA
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30197630-1-001-048-041 Paper d’impressió / Paper de fibra reciclada, per a
fotocopiadores i impressores, DINA4, blanc. Preu (per paquet, comanda de
palet calculat en 48 caixes) màxim de licitació sense IVA

0

Lot 2 Paper de fibra verge

Codi i descripció de l’article
30197630-1-002-005-041 Paper d’impressió / Paper de fibra verge, per a
fotocopiadores i impressores, DIN A4, blanc. Preu (per paquet, comanda
mínima de 10 caixes) màxim de licitació sense IVA
30197630-1-002-005-031 Paper d’impressió / Paper de fibra verge, per a
fotocopiadores i impressores, DIN A3, blanc. Preu (per paquet, comanda
mínima de 5 caixes) màxim de licitació sense IVA
30197630-1-001-025-041 Paper d’impressió / Paper de fibra reciclada, per a
fotocopiadores i impressores, DINA4, blanc. Preu (per paquet, comanda
superior o igual a 25 caixes) màxim de licitació sense IVA
30197630-1-001-048-041 Paper d’impressió / Paper de fibra reciclada, per a
fotocopiadores i impressores, DINA4, blanc. Preu (per paquet, comanda de
palet calculat en 48 caixes) màxim de licitació sense IVA

Quantitat
(en paquets)
49.740

920
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Document aprovat per la Comissió Central de Subministraments, el 2 de maig de 2016

 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (punt 5, clàusula trenta-cinquena, del Plec de clàusules
administratives particulars de l’Acord marc):
- 20 punts: Puntuació obtinguda en la valoració de l’Acord marc, amb el següent
detall:
-

Qualitat tècnica i ambiental del producte ...................................................10 punts
Logística de distribució..............................................................-.....................10 punts

Aquesta puntuació s’aplicarà donant la màxima puntuació a l’empresa adjudicatària que hagi
obtingut la millor puntuació en l’adjudicació de l’Acord marc en cada un dels 2 criteris, i a la
resta aplicant la següent formula:
-

Qualitat tècnica i ambiental del producte
• 10* (oferta empresa que s’està valorant/oferta millor puntuada)

-

Logística de distribució
• 10* (oferta empresa que s’està valorant/oferta millor puntuada)

- 80 punts: Preu.
La puntuació màxima serà per a l’oferta, segons el preu total ofert per l’empresa licitadora,
més baixa i només per a aquesta. Per a la resta d’ofertes s’aplicarà la fórmula següent:
•

80* (oferta econòmica millor presentada/oferta econòmica empresa que s’està
valorant)

Les dues puntuacions obtingudes se sumaran i donaran l’oferta guanyadora.

 LLOCS I LA DATA DE PRESENTACIÓ D’OFERTES

Veure apartat 9 del plec de clàusules administratives.

Document aprovat per la Comissió Central de Subministraments, el 2 de maig de 2016

 PERCENTATGE DE DESCOMPTE :

L’Òòrgan de contractació fixa per als articles DIN A4, comanda superior o igual a 25 caixes i
comanda palet calculat en 48 caixes, el següent percentatge de descompte:
Lot 1: Paper de fibra reciclada

Codi i descripció de l’article

Percentatge de
descompte que
s’aplicarà sobre el
preu ofert per
paquet DIN A4

30197630-1-001-025-041 Paper d’impressió / Paper de fibra
1,00%
reciclada, per a fotocopiadores i impressores, DINA4, blanc. Preu
(aquest percentatge
(per paquet, comanda superior o igual a 25 caixes) màxim de haurà d’anar entre un 1 i
un 2%)
licitació sense IVA
30197630-1-001-048-041 Paper d’impressió / Paper de fibra
2,00%
reciclada, per a fotocopiadores i impressores, DINA4, blanc. Preu
(aquest percentatge
(per paquet, comanda de palet calculat en 48 caixes) màxim de haurà d’anar entre un 2 i
un 3%)
licitació sense IVA

Lot 2 Paper de fibra verge
Percentatge de
descompte que
s’aplicarà sobre el
Codi i descripció de l’article
preu ofert per
paquet DIN A4
30197630-1-001-025-041 Paper d’impressió / Paper de fibra
1,00%
verge, per a fotocopiadores i impressores, DIN A4, blanc. Preu
(aquest percentatge
(per paquet, comanda superior o igual a 25 caixes) màxim de haurà d’anar entre un 1 i
un 2%)
licitació sense IVA
30197630-1-001-048-041 Paper d’impressió / Paper de fibra
2,00%
verge, per a fotocopiadores i impressores, DIN A4, blanc. Preu
(aquest percentatge
(per paquet, comanda de palet calculat en 48 caixes) màxim de haurà d’anar entre un 2 i
un 3%)
licitació sense IVA
Aquest percentatge, que ha fixat l’Òrgan de contractació per aquest contracte basat en
l’Acord marc, no és objecte de valoració en aquesta concreció de condicions i s’aplicarà al
preu ofert per l’empresa licitadora.

Document aprovat per la Comissió Central de Subministraments, el 2 de maig de 2016

