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1. Objecte
L'objecte d'aquest Plec és fixar les condicions tècniques i logístiques relatives
al subministrament de productes de material de papereria, consumibles
informàtics i petit equipament, que consten en els annexos 1 (Annex PPT 1 –
Codi Lot x) i altres subministraments dels codis CPV relacionats a l’Annex 2
d’aquest plec, pels centres, departaments i tallers de TMB.

2. Abast
S'inclouen els materials codificats, és a dir, aquells relacionats en els llistats de
materials dels annexos “Annex PPT 1 – Codis Lot X”, així com altres
subministraments anàlegs de material de papereria, consumibles informàtics i
petit equipament que de manera imprevista i excepcional, precisin els centres,
departaments i tallers de TMB i que, no estant relacionats explícitament als
annexos “Annex PPT 1 – Codis Lot X”, estan inclosos dins els codis CPV
relacionats a l’Annex PPT 2 d’aquest plec i estiguin destinats a la seva
utilització en les activitats pròpies de TMB.
En el llistat dels annexos “Annex PPT 1 – Codis Lot X” consten els articles de
major consum, així com els consums realitzats els últims dos anys. Les
quantitats i els articles relacionats son merament informatius i no limitatius, no
comportant una obligació d’adquisició por part de TMB.
L’abast del present plec comprèn la determinació de les especificacions dels
productes a subministrar als diferents lots i altres condicions generals del
subministrament.

3. Condicions tècniques
3.1 - Articles objecte d’acord Marc.
Els articles objecte d l’Acord Marc es dividiran en dos grans grups:
Material codificat: Són tots aquells que s’utilitzen de manera habitual pels
centres, departaments i tallers de TMB, i que tenim en estoc als nostres
magatzems de manera continuada i amb un alt índex de rotació.
Aquests articles són els que es relacionen als annexos “Annex PPT 1 – Codis
Lot X”.
Articles no estàndard, altres subministraments: són tots aquells articles d’ús
menys habitual i que no estan referenciats als annexos “Annex PPT 1 – Codis
Lot X”, però que es detecti la seva necessitat durant el període de validesa de
l’Acord Marc, codis CPV relacionats a l’Annex PPT 2 d’aquest plec.

Si durant el període de validesa de l’Acord Marc, es donés el cas que un dels
articles no estàndard es converteixi en un article de consum estàndard, es
procedirà de la següent manera:
Cas que per l’Acord marc resulti adjudicatari un únic licitador
Béns a subministrar mitjançant adjudicació directa de Contractes Basats i Béns
a subministrar mitjançant la petició d’oferta de Contractes Basats es procedirà a
incloure el material a la llista de material codificat.
Cas que per l’Acord marc resultin adjudicataris diferents, el material no
s’incorporarà a la llista de material codificat.

3.2.- Equivalències i mostres
Es poden oferir productes equivalents en els materials que així s'indiqui a
l’annex “Annex PPT 1 – Codis Lot X
En cas de presentar un producte equivalent, s’haurà de presentar, en format digital en
sobre 1 , la seva fitxa tècnica o la justificació documental de la seva equivalència.
A més, en cas de presentar un producte equivalent, pels articles que s’indica
expressament a Annex PPT 1 – Codis Lot X, s’haurà d’aportar una MOSTRA.
El termini de presentació de la MOSTRA i la documentació serà el mateix que el de
lliurament d’ofertes.
En aquesta licitació caldrà diferenciar aquells equivalents presentats en sobre 1 i
aquells específicament indicats en sobre 2
Les mostres de sobre 2 i fitxes tècniques del productes indicats en sobre 2 són
obligatòries per als lots indicats, tant si s’opta presentar la marca definida com una
equivalent.
El procediment per el lliurament de mostres es detalla a l’ANNEX10.
El producte presentat haurà de ser validat pel Departament de Control de Qualitat de
TMB.

Aquestes mostres hauran de ser retirades pel licitador una vegada es resolgui
l’expedient en un temps màxim de 20 dies.
Aquests productes no poden diferir en més d'un 10% en les seves
característiques quantificables, per a cada cas, respecte a les descripcions i / o
referències concretes que s'indiquen en “Annex PPT1 – Codis Lot X.

El proveïdor haurà de responsabilitzar-se de complir aquest requeriment en els
materials lliurats. Si durant la durada del contracte, ja sigui a la recepció del

material o durant el seu ús, es constata que algun material no compleix amb
aquest requeriment, el proveïdor haurà de substituir el material lliurat, o l'estoc
disponible a les nostres dependències per material segons descripció i / o
referència acceptada. Així mateix per a la resta de lliuraments, fins a la
finalització del contracte, s'haurà de continuar lliurant el material acceptat. En
tots els casos s'hauran de mantenir les condicions econòmiques establertes en
contracte.

3.3.- Criteris mediambientals
Tots els articles que estiguin inclosos als CPV relacionats a l’ Annex 4 PPT
Criteris Mediambientals, hauran de complir amb els criteris mediambientals que
es relacionen al mateix.
3.4.- Operativa i freqüència del subministrament.
S’efectuarà un mínim d’1 lliurament setmanal.
El lliurament dels materials s’efectuarà a c/ Estronci, 2 de L’Hospitalet de
Llobregat. Horari de 8.30h a 13.30h. (magatzem Central) al llarg de la vigència
d'aquesta acord marc el lloc podria modificar-se (nou magatzem central) i
l'horari podrà ampliar-se en el torn de tarda. En casos especials, pot fer-se
extensiu el subministrament de materials a qualsevol centre de TMB.
El material subministrat en magatzem haurà d'anar identificat amb un codi de
barres segons normativa que s'adjunta (Annex 5 PPT codi de barres). No es
requerirà albarà de lliurament.
Sense aquests requisits, els lliuraments seran rebutjats.
No s'acceptaran lliuraments que continguin materials barrejats sense la seva
identificació corresponent.
Control de Qualitat de TMB verificarà aleatòriament els subministraments
efectuats.
Els materials rebutjats, hauran de ser retirats i substituïts immediatament pel
proveïdor.
El subministrament i embalat s'efectuarà material per material, no admetent-se
agrupacions o materials sense identificar.

La logística de l’empresa i els seus mitjans de transport hauran d'assegurar el
compliment del subministrament en els termes i condicions explicitats en
aquest plec de prescripcions tècniques.

Tots els subministraments es realitzaran amb ports a càrrec del subministrador
i, en cas de disconformitat, s’admetrà devolució, amb despeses a càrrec del
subministrador, durant el primer mes després de la recepció.
Durant la fase de subministrament, l’empresa adjudicatària del contracte basat
es compromet a subministrar tots els articles que se sol·licitin segons
característiques, marques, models i especificacions requerides per TMB, en
cada cas.
Si una vegada iniciada la fase de subministrament, l’adjudicatari estigues
obligat, per causes alienes a la seva voluntat, a canviar de marca o model
d’algun article, l’haurà de comunicar prèviament i no podrà realitzar l’entrega
d’aquest sense l’autorització expressa. Aquesta circumstància no suposarà
modificació del contracte ni cap cost addicional,
Tota la maquinària entregada haurà de subministrar-se amb la placa CE,
manual d’instruccions en castellà i declaració signada de conformitat que
compleixi amb el RD 1215/97. Si no compleix aquests requisits, TMB es
reserva el dret de retornar-la. Entrega de les Fitxes de Seguretat (FDS) en
català o castellà, sense necessitat d’haver de demanar-lo per part de TMB amb
cada entrega d’aquests. En el cas que aquests productes no siguin estàndards
i, per tant, sigui la primera vegada que s’entreguen, també s’adjuntaran les
fitxes tècniques (en català o castellà) d’aquests.
Les entregues han de ser sempre a ports pagats per l’adjudicatari.
3.5- Qualitat i garantia dels articles.
Els proveïdors hauran de garantir que els productes compleixen les següents
condicions:
•

Seran de primera qualitat i de fabricants qualificats (primeres marques).

•

Seran nous i amb marca CE si escau.

•

Tot el material tindrà una garantia mínima de dos anys, o la que el
fabricant estableixi per a cobrir qualsevol defecte.

•

No s’entregaran mai productes amb data de caducitat de menys de 90
dies de la data d’entrega.

•

Seran sempre els sol·licitats per TMB, excepte possibles eventualitats.

L’adjudicatari es compromet a substituir els materials defectuosos o que no es
corresponguin amb els sol·licitats, en un termini màxim de tres dies naturals.
Excepte que per necessitat de TMB els hi sigui comunicat el contrari. En tal
cas, el termini de retornament serà el sol·licitat per TMB i aquestes
substitucions no comportaran cap cost per a TMB.

Tots els articles s’hauran de subministrar adientment embalats i etiquetats. Si
es detectés qualsevol desperfecte a l’embalatge, es farà constar a l’albarà
d’entrega en el cas que un cop desembalat el producte, estigui malmès, es
procedirà a la seva devolució i canvi corresponent sense cost per a TMB.
Un cop rebut el subministrament, TMB disposarà de 15 dies per a comprovar
que el material rebut és el correcte i que reuneix totes les condicions de qualitat
i idoneïtat. En cas que no compleixi totes les condicions o exigències, es
posarà en coneixement de l’adjudicatari la incidència, el qual disposarà de tres
dies naturals per a esmenar el defecte. Si aquesta esmena no es produeix,
TMB tindrà total llibertat per a anul·lar la comanda, retornant el subministrament
rebut sense cap tipus de cost, i a aplicar les penalitzacions oportunes. En
aquest cas, les despeses de transport també seran a càrrec de l’adjudicatari.

4. Divisió en lots i agrupament de productes
Les característiques dels bens que composen cada un dels lots es descriuen
en la taula dels annexos “Annex PPT 1 – Codis Lot X”. Els licitadors podran
formular oferta per un o varis lots, i no es obligatòria la licitació a la totalitat dels
lots.
Els productes objecte de subministrament s'agrupen en els següents lots:
Lot 1: Cartutxos de tòner i cintes d'impressora.
Lot 2: Equips relacionats amb la Informàtica.
Lot 3: Maquines, equips, classificadors, blocs, paper i articles d'oficina diversos
Lot 4: Segells
A causa de la complexitat, varietat i peculiaritats dels productes inclosos en
cadascuna de les famílies, no és possible adjuntar una relació detallada de tots
els productes inclosos en cada lot, ni tampoc es pot definir una quantia exacta
de les unitats a subministrar, per estar sotmeses a les necessitats reals de
TMB. S’adjunta la relació dels materials codificats al magatzem i la previsió de
consum basada en l’historial.
Addicionalment es podran incloure altres subministraments anàlegs de
subministrament de productes de material de papereria, consumibles
informàtics i petit equipament que de manera imprevista i excepcional, precisin
els centres, departaments i tallers de TMB.
Així mateix, s'inclouen tots aquells productes que, no estant relacionats
explícitament en els annexos “Annex PPT 1 – Codis Lot X”, estan inclosos dins
els codis CPV relacionats a l’Annex PPT 2 d’aquest plec i estan destinats a la
seva utilització en les activitats pròpies de TMB.
Amb l'aprovació de TMB, les empreses subministradores podran incloure béns
similars als actualment existents dins els lots, quan concorrin motius
d'incorporació de nova tecnologia o configuració respecte als productes
identificats, la comercialització dels quals s'hagi iniciat amb posterioritat a la
data de presentació del present acord marc, sempre i quan els preus no
excedeixin del percentatges establerts a l'art. 222 de la LCSP
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