Joan Manuel Abelló, secretari del Consell Comarcal del Baix Camp,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Camp, degudament reunida en
la sessió ordinària de 23 de gener de 2018, amb l’assistència de tots els seus
membres a excepció de la senyores Mercè Dalmau Mallafré i Noemí Llauradó Sans i
del senyor Jordi Cervera Martínez va adoptar, per unanimitat de vots dels membres
assistents, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
“4.

Aprovació de l’adjudicació del contracte de subministrament de paper
d’oficina, a través de la Central de Contractació.

Inici del procediment
El dia 21 de novembre de 2017 la Junta de Govern va aprovar l’inici de l’expedient de
contractació núm. CC 03/2017, per al subministrament de paper d’oficina al Consell
Comarcal del Baix Camp, ens vinculats i/o dependents i ajuntaments adherits a la
licitació.
Entitats adherides
Els Ajuntaments que ens han signat l’acord són els següents:
ENTITAT
Consell Comarcal del Baix Camp
Ajuntament de les Borges del Camp
Ajuntament de Montbrió del Camp
Ajuntament de Riudecanyes
Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou

PRESSUPOST ESTIMAT amb IVA
2.500 €
500 €
1.000 €
500 €
1.500 €

Objecte del contracte
És objecte d’aquest expedient la contractació del subministrament de paper d’oficina,
amb els següents codis CPV de classificació:
30197620-8
30197630-1
30197643-5

Paper per a escriptura.
Paper d’impressió.
Paper de fotocopiadora.

Valor estimat de contracte
Pressupost de licitació (un any):
Modificacions previstes 20% :
Valor màxim estimat:

4.958.68 € (IVA exclòs)
991.73€ (IVA exclòs)
5.950,41€ (IVA exclòs)

Vigència
El contracte s’estableix per un termini d’un any.
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6.000€ (IVA inclòs)
7.199,99€ (IVA inclòs)

Publicitat de la licitació
El dia 12 de desembre de 2017 es va publicar l’anunci de licitació al Perfil del
contractant del Consell Comarcal del Baix Camp on s’informava de les característiques
i condicions de la licitació i es fixava com a data límit per a la presentació d’ofertes el
dia 18 de desembre de 2017.
Obertura de les ofertes
El dia 3 de gener de 2018 a les 12.00 hores es va procedir a l’obertura, en acte públic,
del sobre corresponent a la proposta econòmica de les ofertes presentades per les
empreses licitadores següents:
1. Gs Ofimàtica, S.L
2. Lyreco España, S.A.
3. Sistemes d’Oficina de Lleida i Tarragona,S.L.
Valoració econòmica de les ofertes
L’únic criteri de selecció establert als plecs de condicions administratives particulars
era el preu. Després d’examinar les ofertes econòmiques presentades per les
empreses licitadores en relació a cadascun de les variants i productes inclosos als
plecs de condicions, s’atribueix la següent puntuació:
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De conformitat amb el que s’ha exposat la Junta de Govern adopta, per unanimitat de
vots dels membres assistents, el següent acord:
1. APROVAR l’adjudicació a favor de l’empresa Lyreco España, SA, amb NIF
A79206223, domiciliada a la Carretera d’Hospitalet 147-149, edifici Paris D 08940
Cornellà del Llobregat, del contracte de subministrament de paper d’oficina pel termini
d’un any, a l‘haver presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.
2. FACULTAR a la Presidència per subscriure el corresponent contracte administratiu,
atesa la seva condició de representant legal de l’administració comarcal.
3. COMUNCAR aquest acord a les entitats adherides a aquesta contractació
centralitzada i a les empreses que han participat en el procés de selecció de
contractista.
4. INSERIR el resultat de l’adjudicació al perfil de contractant de la seu electrònica.”

I, perquè així consti i als efectes procedents, expedeixo aquest certificat d'ordre i amb
el vistiplau del gerent, de conformitat amb allò que disposa l'article 203 i següents del
Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb l'advertiment
que l'esborrany de l'acta que conté aquest acord se sotmetrà a aprovació en la
propera sessió que es convoqui.

El secretari
Joan Manuel Abelló

Vist i plau
El gerent
Joan Emili Llauradó Grau
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