Expedient CC 1/2016
Plec de prescripcions tècniques per la contractació
de subministrament de paper d’oficina
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Clàusula 1.- Característiques del producte
El tipus de paper que es pretén adquirir es classifica de la següent manera:
Paper blanc multifuncional
Paper blanc multifuncional
Paper reciclat multifuncional
Paper reciclat multifuncional
Paper blanc multifuncional
Paper blanc multifuncional
Rotlle Paper plotter tinta
610mmx45m
Rotlle Paper plotter tinta
610mmx45m
Rotlle Paper plotter tinta
914mmx45m
Rotlle Paper plotter tinta
914mmx45m

A4 80g
A4 90g
A4 80g
A4 90g
A3 80g
A3 90g
80g
90g
80g
90g

Clàusula 2.- Qualitat del producte
La qualitat del producte a subministrar haurà de ser, com a mínim, la referida en aquest plec
de prescripcions tècniques. Per tal de poder acreditar la mateixa, els licitadors hauran
d’aportar abans de l’adjudicació del contracte una certificació específica, acreditativa de que
els productes que seran objecte del contracte reuneixen les característiques de qualitat.
a) Pel que fa al gramatge requerit: Certificat d’anàlisi segons ISO 536, UNE EN 536 o equivalent.
b) Pel que fa a productes clorats: Certificació de la no utilització de clor gas en el procés de
fabricació (ECF) o (TCF). Aquesta certificació es pot acreditar mitjançant: una Declaració del
fabricant; distintiu de garantia de qualitat ambiental; etiqueta ecològica de la UE; Àngel Blau;
Cigne Nòrdic o equivalents.
c) Pel que fa a l’ humitat: Màxim 5+/-1%. Certificat d’anàlisi segons ISO 287, UNE 20287 o
equivalent.
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d)Pel que fa a la vida de l’arxiu: >100 anys. Certificat d’anàlisi segons ISO 9706, ISO 5630, UNE
EN 57092/1/02, DIN 6738 o equivalent o Certificat del fabricant.
Clàusula 3.- Àmbit del subministrament
L’àmbit del subministrament s’entén que son les instal·lacions dels ens adherits a la licitació.
Clàusula 4.- Condicions de prestació del subministrament
Termini de subministrament
L’adjudicatari estarà obligat a lliurar els bens objecte del subministrament en el termini màxim
de 10 dies naturals a comptar des del dia següent a la realització de la comanda. La demora del
contractista no precisarà de prèvia intimació per part de l’Administració.
Recepció dels productes
L’adquisició comprendrà el transport i descarrega dels productes. Aquests hauran de lliurar-se
perfectament envasats, etiquetats i complir les normatives que els afectin. La
càrrega/descarrega dels productes serà realitzada per personal de l’ajuntament amb la
col·laboració necessària del transportista. L’adjudicatari no tindrà dret a indemnització per
pèrdua, deterioraments o perjudicis ocasionats en els productes abans del seu lliurament al
responsable de recepcionar el producte.
Despeses de lliurament
L’empresa contractista, està obligada a fer-se càrrec de les despeses del lliurament i el
transport dels béns objecte del subministrament al lloc convingut, sempre que l’import de la
comanda sigui superior a 50€.
Control del producte
L’empresa adjudicatària respondrà de la qualitat dels productes i de les tarifes existents. L’ens
contractant es reserva la facultat d’inspeccionar els productes objecte del subministrament
podent establir les proves, anàlisis o assajos que estimi pertinents i retornar a l’adjudicatari
qualsevol producte que consideri defectuós.
Clàusula 5.- Facturació segregada i pagaments
L’adjudicatari facturarà el subministrament als municipis un cop s’han lliurat els productes. Les
factures s’adreçaran als NIFs dels municipis de forma separada. En la factura haurà d’aparèixer
sempre l’import total amb l’IVA desglossat, així com la resta de conceptes, per a facilitar la
seva conformació.
Els pagaments dels municipis s’atindran als terminis que estableix la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
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