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CONTRACTE ADMINISTRATIU 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 201712) .
EXPEDIENT 2019/135
Barcelona, a 16 de desembre de 2019

REUNITS
D'una banda el Sr. Jose Valls Grau, director de l'Area de Finances de la Universitat de
Barcelona, en nom i representació d'aquesta institució per delegació de competencias en
materia de contractació pública respecte als contractes basats en Acord Marc per resolució
del Rector, de data 3 de juny de 2019, domiciliada al c/ Gran Via de les Corts Catalanes
núm. 585 (Barcelona 08007) i prove"ida de CIF Núm. Q-0818001-J,
D'altra banda, el Sr. Antonio Palencia Gracia, en nom i representació de !'empresa
LYRECO ESPAÑA, S.A., en virtut de l'escriptura de poders, autoritzada pel Notari D.
Francisco Armas Omedes, en data 26 de juliol de 2019 i amb número del seu protocol
1579, amb domicilia Ctra. Hospitalet, 147-149 - 08940 Cornella de Llobregat (Barcelona) i
núm. de NIF A79206223,
Ambdues parts és reconeixen mútua i recíprocament la capacitat suficient per a l'atorgament
del present document i,
MANIFESTEN
1.- En data 7 d'octubre de 2019, des de !'Oficina de Contractació s'inicia la tramitació de
l'expedient 2019/135 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).

Lot 1: Paper de fibra reciclada.
Lot 2: Paper de fibra verge.
11.- El 18 de novembre de 2019, es va convidar a totes les empreses homologades de l'Acord
marc a presentar oferta.
111.- Que en data 12 de desembre de 2019, el director de l'Area de Finances va resoldre
adjudicar el contracte a favor de !'empresa LYRECO ESPAÑA, S.A., amb domicili a Ctra.
Hospitalet, 147-149 - 08940 Cornella de Llobregat (Barcelona) i núm. de NIF A79206223,
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1 com a prova de conformitat, ambdues parts contractants signen el present document en el
lloc i data esmentats a l'encap-;:alament.
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Antonio Palencia

Antonio Palencia Garcia
Representant legal
LYRECO ESPAÑA, S.A.

Firmado por. ANTONIO PALENCIA [R: A79206223)

Jose Valls Grau
Director de l'Area de Finances
Órgan de contractació (p.s.res. 3/06/19)
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