CC 3/2017

CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT DE PAPER D’OFICINA

Reus, 2 de febrer de 2018
REUNITS
D’una banda, l’Il·lm. Sr. Joaquim Calatayud i Casals, President del Consell Comarcal del Baix
Camp, actuant expressament autoritzat per a la formalització d’aquest acte, a l’empara de
l’acord de la Junta de Govern de 23 de gener de 2018, i segons l’àmbit competencial definit a
l’article 13.1.a) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, assistit pel secretari de la corporació
D’altra banda, el Sr. Gorka Zelaia, amb DNI núm. 16286424D en qualitat de representant legal
de la societat Lyreco España, S.A., amb NIF A 79206223 domiciliada a Carretera d’Hospitalet
147-149 edifici Paris D 08940 Cornella de Llobregat, segons la documentació que s’adjunta a
l’expedient.
Prèvia manifestació de la permanència en el càrrec per part del representant de l’empresa
adjudicatària, ambdues parts es reconeixen la competència i plena capacitat legal per
formalitzar el present contracte administratiu, d’acord amb els següents:
ANTECEDENTS
Primer. En data 21 de novembre de 2017, es va acordar per Junta de Govern del Consell
Comarcal del Baix Camp l’inici de l’expedient núm. CC 03/2017 de contractació del
subministrament de paper d’oficina al Consell Comarcal del Baix Camp, ens vinculats i/o
dependents i ajuntaments de la Comarca del Baix Camp adherits a la licitació i els adherits
posteriorment a l’adjudicació.
Segon. Un cop presentades i valorades les ofertes corresponents,la Junta de Govern del
Consell Comarcal del Baix Camp, en el transcurs de la sessió ordinària de 23 de gener de 2018, i
de conformitat amb la proposta formulada per la Mesa de contractació, va aprovar
l’adjudicació provisional a favor de l’empresa LYRECO ESPAÑA, S.A. del contracte administratiu
de subministrament de paper d’oficina al Consell Comarcal del Baix Camp, ens vinculats i/o
dependents i ajuntaments de la Comarca del Baix Camp adherits a la licitació i els adherits
posteriorment a l’adjudicació.
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Clàusula 1. Objecte del contracte
Mitjançant aquest contracte, l’empresa LYRECO ESPAÑA, S.A. s’obliga al subministrament de
paper d’oficina al Consell Comarcal del Baix Camp, ens vinculats i/o dependents i ajuntaments
de la Comarca del Baix Camp adherits a la licitació i els adherits posteriorment a la
contractació.
Clàusula 2. Entitats destinatàries
Els destinataris dels subministraments a l’inici del contracte són:
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€

Clàusula 3. Naturalesa i règim jurídic
El contracte té naturalesa administrativa i les prestacions que constitueixen l’objecte d’aquest
contracte pertanyen a la tipologia del contracte de subministrament, d’acord amb allò que
disposa el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de contractes del sector públic.
Resulta d’aplicació el següent règim jurídic o normativa vigent durant l’execució del contracte:
a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa. (d’ara endavant Directiva
2014/24/UE).
b) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
d) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò no modificat ni derogat. (d’ara
endavant RGLCAP).
e) Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública,
(d’ara endavant Decret Llei 3/2016).
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f) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
g) Reglament regulador del funcionament del servei comarcal de la Central de Contractació,
publicat al Butlletí Oficial de Tarragona núm. 174 de data dimarts, 29 de juliol de 2014.
h) Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
i) Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció dades de caràcter personal, (d’ara
endavant LOPD).
j) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret privat.
En cas de discordança, prevaldran els plecs de clàusules administratives particulars que
contenen els drets i obligacions que assumiran les parts del contracte, essent la interpretació,
la modificació i la resolució del contracte prerrogativa del Consell Comarcal del Baix Camp, de
conformitat amb la normativa citada.
Clàusula 4. Enumeració dels documents que integren el contracte
Els documents que integren el contracte són els següents:
a) Contracte
b) Plec de clàusules administratives
c) Plec de prescripcions tècniques
d) Oferta presentada per l’empresa LYRECO ESPAÑA, S.A.
Clàusula 5. Preu del contracte i pagament
El valor màxim estimat del contracte ascendeix a la quantitat de 5.950,41€. Aquest import ve
determinat, segons estatueix l’article 88 del TRLCSP, per l’import total, (IVA exclòs) tenint en
compte qualsevol forma d’opció eventual, les eventuals pròrrogues del contracte i la totalitat
de les modificacions previstes en aquest plec (20%).
Pressupost de licitació (un any): 4.958.68 € (IVA exclòs)
Modificacions previstes 20% : 991.73€ (IVA exclòs)
Valor màxim estimat:
5.950,41€ (IVA exclòs)

6.000€ (IVA inclòs)
7.199,99€ (IVA inclòs)

Els imports indicats tenen caràcter orientatiu i no vinculant. La despesa real quedarà limitada a
la que resulti dels preus unitaris oferts per l’adjudicatari i els subministraments requerits per
les administracions i/o ens contractants.
En cap cas, l’adjudicatari resta obligat a exhaurir l’esmenat import, en atenció a què les
factures, un cop finalitzat el contracte, podrien ascendir a una quantitat inferior a la
inicialment prevista atès que aquestes quantitats són merament estimatives.
Els preus unitaris oferts per l’adjudicatari i per tant vinculants durant la vigència del contracte
són els següents:
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Paper blanc multifuncional
Paper blanc multifuncional
Paper reciclat multifuncional
Paper reciclat multifuncional
Paper blanc multifuncional
Paper blanc multifuncional

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

PREU
CAPSA*
11,20
15,15
10,75
--23,25
30,20

PREU 5
CAPSES*
56,00
75,75
53,75
--116,25
151,00

PREU 10
CAPSES*

112,00
151,50
107,50
--232,50
302,00

PREU
UNITAT*
Rotlle Paper plotter tinta
610mmx45m 80g
Rotlle Paper plotter tinta
610mmx45m 90g
Rotlle Paper plotter tinta
914mmx45m 80g
Rotlle Paper plotter tinta
914mmx45m 90g

4,55
5,43
7,13
7,93

El contractista tindrà dret a l'abonament d'acord amb el preu convingut. El pagament es realitzarà
efectuat el subministrament, mitjançant la presentació de factura, amb la fiscalització
d’Intervenció i conformada pel departament corresponent.
Clàusula 6. Termini
La durada del contracte serà d’un any a comptar des de l’endemà de la formalització del
contracte, data en la qual també s’iniciarà la vigència del mateix. Aquest contracte no serà
susceptible de prorroga, tal com estableix l’article 23 TRLCSP.
Clàusula 7. Resolució del contracte
Les causes de resolució contractual seran les establertes al plec de condicions particulars.
Clàusula 8. Subministraments
Els subministraments es realitzaran en funció de les necessitats del contractista, a petició de cada
ajuntament, centre o ens.
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.
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€.
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Clàusula 9. Risc i ventura
El contracte se celebrarà a risc i ventura del contractista. El Consell Comarcal del Baix Camp
eludeix la responsabilitat de tota mena de perjudicis que el contractista pugui ocasionar com a
conseqüència de l’execució d’aquest contracte de subministrament. L’incompliment de les
obligacions d’ordre laboral i social per part de l’empresa contractista, o la infracció de les
disposicions sobre seguretat i higiene en el treball, no comporten cap mena de responsabilitat
per a l’Administració contractant.
Clàusula 10. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les controvèrsies
que sorgeixin entre les parts pel que fa a la preparació i l’adjudicació i els efectes, compliment i
extinció del contracte.

I, perquè així consti, els atorgants s’afirmen i ratifiquen en tot allò que s’ha exposat en aquest
document, i el signen.

CPISR-1 C
Joaquim
Calatayud Casals

Signat digitalment per
CPISR-1 C Joaquim Calatayud
Casals
Data: 2018.02.15 10:43:18
+01'00'

Il·lm. Sr. Joaquim Calatayud i Casals
President del Consell Comarcal del Baix Camp

Signat digitalment per:
CPISR-1 Joan Manuel Abelló
Data i hora: 14/02/2018
14:12:04

Joan Manuel i Abelló,
Secretari del Consell Comarcal del Baix Camp
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Digitally signed by

ZELAIA
ZELAIA RODRIGUEZ,
RODRIGUEZ,
GORKA
(AUTENTICACIÓN)
GORKA
(AUTENTICACIÓN) Date: 2018.02.06
11:33:32 +01'00'

Sr. Gorka Zelaia Rodríguez
Representant de l'empresa
LYRECO ESPAÑA, S.A.

