PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’OFICINA I ENTORN
INFORMÀTIC I ELECTRÒNICA
A. Administració Contractant
Ajuntament de: Sant Quirze del VallèsOrganisme autònom: B. Contracte
Administratiu
Denominació:

Obres

Subministraments

Serveis

Plec de clàusules administratives per al subministrament de
material d’oficina
I entorn informàtic i electrònica de
l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

C. Abreviatures Emprades En Aquest Plec
BOE
BOP
DOUE
LCSP
PCAG
PCAP

Butlletí Oficial de l’Estat
Butlletí Oficial de la Província
Diari Oficial de la Unió Europea
Llei de contractes del sector públic
Plec de clàusules administratives generals
Plec/s de clàusules administratives particulars

D. Naturalesa I Objecte.
Aquest plec és el de clàusules administratives particulars que regula el contracte
indicat a l’apartat B per part de l’Administració citada a la l’apartat A.
El contracte regulat per aquest plec li es d’aplicació, plecs generals, quant a les
obres el plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes d’obres
i instal·lacions de la corporació i quant als contractes des subministraments i serveis
el plec de clàusules administratives generals aplicables al contractes de consultoria i
assistència, serveis, subministraments, altres contractes administratius i privats que
es van establir per la Diputació de Barcelona per resolució d’11 de juliol de 2002,
publicada al BOP 172, de 19 de juliol de 2002, en els termes en que si va adherir
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per mitjà d’acord plenari de 30 d’octubre de
2002, el qual va tenir efectes el 16 de gener de 2003, publicat al BOP 310, de 27 de
desembre de 2002, amb les modificacions que figuraven a l’edicte d’aquest acord
publicat al BOP 270, d’11 de novembre de 2002, el Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, Reglament general de la LCAP, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig,
que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, en tot allò que no contradiguin el Text refós de la Llei de contractes del
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sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de noviembre, la
Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i a la seva
internacionalització i el Reial Decret 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria
d’infraestructures i transport i d’altres mesures econòmiques, que el modifiquen.
Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola i la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que el modifiquen.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
El document denominat:
“PLEC TIPUS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS aplicable als contractes
administratius i als contractes privats de l’ens local i dels seus organismes autònoms”,

publicat al perfil del contractant i que s’incorpora a aquest plec com a estipulacions
particulars.
En cas de conflicte entre les estipulacions generals i les particulars prevaldran les
primeres, llevat que s’hagi de considerar que han quedat sense efecte arran de
l’entrada en vigor de la nova normativa que desenvolupi i/o modifiqui el TRLCSP.
E. Aprovació
Aquest plec de clàusules administratives particulars, corresponent al contracte que
s’indica a l’apartat B, ha estat aprovat per l’òrgan de contractació dins de l’acord
d’aprovació del seu expedient administratiu, tal com consta al certificat emès que
s’inclou a l’expedient.
Òrgan de contractació
Alcaldia
Lloc i data
Sant Quirze del Vallès, setembre de 2017
Nom de la secretària que certifica i signatura
Helena Muñoz i Amorós
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1. EL CONTRACTE: DELIMITACIÓ

1.1. Denominació
L’objecte del present contracte és el subministrament de material d’oficina,
d’escriptura i de papereria per al funcionament ordinari de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.

1.2. Caràcter
Administratiu

1.3. Classe
Subministrament

1.4. Classificació estadística
CPA 2008

17.23.1 - Artículos de papelería
22.29.25 -Artículos de oficina, de plástico

(CPA)
CPV1a

30192000 - Artículos de oficina.
30199000 - ArtÍculos de papeleria

(CPV)
Categoria Annex II LCSP1b

-

1.5. Necessitat atesa
Subministrar el material d’oficina, d’escriptura i de papereria pel
funcionament ordinari de tots els serveis de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès.

1.6. Règim jurídic particular
-

1.7. Tramitació
Ordinària

1a
1b

Només als contractes amb regulació harmonitzada.
Només als contractes de serveis inclosos en l’annex II LCSP.
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2. EL CONTRACTE: PRESTACIONS
2.1. Definició de les prestacions a càrrec del contractista
Les previstes al plec de condicions tècniques.

2.2. Instruments tècnics que delimiten la prestació2
El Plec de condicions tècniques, el de clàusules administratives, i les
indicacions del servei de compres.

2.3. Admissió de variants
Sí / No
Descripció

SI
Únicament, les indicades com a millora al PCAP, que es
descriuen i es valoren com a criteris d’adjudicació (clàusula 5.2.)

2.4. Condicions especials d'execució (art. 102.1 LCSP)
Sí / No

No

Descripció

-

2.5. Prestacions diferenciades executables separadament
Sí / No

No

Descripció

-

2.6. Drets i obligacions de les parts
Drets

Els drets de les parts seran aquells que resultin de la
documentació contractual i la normativa aplicable.

Obligacions

Les establertes a la documentació que forma part del
contracte i a la normativa aplicable.

2.7. Divisió en lots
Sí / No

SI

Descripció
Lot 1: Material d’oficina.
Lot 2: Entorn informàtic i electrònica.
Els licitadors podran presentar oferta per un o pels dos lots, però sempre de
manera completa, oferint per tots els articles que el composen.

2

Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual.

Plec de clàusules administratives particulars

4 de 26

2.8. Règim dels béns i drets vinculats al contracte
-

2.9. Durada del contracte
Durada màxima3
Període principal
Prorrogues5

2.10.

2 anys
4

1 anys

1 (1 any)

Àmbit territorial específic6

-

2.11.
Capitals assegurats per la pòlissa de responsabilitat civil a
càrrec del contractista
Risc

Capital (€)

Responsabilitat civil per cadascún dels accidents, danys
o perjudicis que puguin ocasionar a tercers produïts per
omissió o acció mentre s'efectua el subministrament.

300.000,00 €

Responsabilitat civil per cadascún dels accidents, danys
o perjudicis que puguin ocasionar a tercers com a
conseqüència de la prestació del subministrament.

300.000,00 €

2.12.

Deure de confidencialitat a càrrec del contractista

- Sí.

3

Inclou la durada total del contracte, resultat de la suma del període principal i de totes les prorrogues
possibles. Als contractes d’obres coincideix amb el termini màxim d’execució de l’obra.
4
Inclou la durada del contracte, sense incloure les prorrogues. No s’utilitza als contractes d’obra.
5
Detalla si s’admeten o no, la durada màxima de cadascuna i el número màxim de les possibles. No
s’utilitza als contractes d’obra.
6
Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als
contractes de serveis.
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3. 3EL CONTRACTE: RÈGIM ECONÒMIC
3.1. Sistema de retribució del contractista
Pagament del preu en diners7

3.2. Referència de sortida8
Tipus de referència:

Pressupost de licitació per a cadascun dels lots.

3.2.1. Pressupost de licitació/negociació
Valor estimat

20.205,78 €

Tipus de l’IVA (%)

21%

Quota de l’IVA (€)

4.243,21 €

Pressupost de licitació/negociació 24.448,99 € (Inclou els 2 lots)
L’Ajuntament no resta obligat a exhaurir l’esmentat import en atenció a què
les factures, si escau, un cop finalitzat el contracte, podrien ascendir a una
quantitat inferior a la inicialment aprovada.
L’adjudicatari s’obliga a entregar la pluralitat de bens, de forma successiva i
per preu unitari, sense que la quantia total es defineixi amb exactitud al temps
de celebrar el contracte, per estar subordinades les entregues a les
necessitats de l’Administració.

3.2.1. Valor estimat del contracte
Valor estimat contracte (€) 40.411,56 €
(inclou 1 anys principal + 1 possible pròrroga d’un any)

3.2.2. Pressupost ANUAL desglossat de licitació
LOT 1.
Material d’oficina
Pressupost anual contracte

17.470,32 €

Tipus de l’IVA (%)

21 %

Quota de l’IVA (€)

3.668,77 €

Pressupost de licitació

21.139,08 €

7

Quan es preveu la concessió de domini públic (Només als contractes d’obres), la concessió es
descriu en annex
8
Quan la licitació o la negociació és per lots, aquest camp es multiplica en tants com lots.
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LOT 2.
Entorn informàtic i electrònica
Pressupost anual contracte ................. 2.735,46 €
Tipus de l’IVA (%) ......................................... 21 %
Quota de l’IVA (€) .....................................574,45€
Pressupost de licitació ..........................3.309,91 €

3.2.3. Pressupostos unitaris de licitació/negociació
A l’oferta econòmica s’indicarà:
Un percentatge de baixa comú a tots els preus unitaris
Un percentatge de baixa individualitzat per a cada preu unitari
L’Ajuntament fixa preus unitaris, que hauran de ser millorats a la baixa
pels licitadors a les seves ofertes.
Altre: -

3.3. Aplicació de l’article 87.4 de TRLCSP9
Sí / No

No

Règim d’aplicació

-

3.4. Aplicació pressupostària
3.4.1. Anualitats
Any

2017

2018

2019

Import

4.074,83 €

24.448,99 €

20.374,16 €

3.4.2. Partida pressupostària d'aplicació durant l'exercici d'inici
de la prestació
4002/9200/22000000 – Material fungible

9

Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment
i penalitzacions pel seu incompliment.
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3.5. Finançament10
Previsió11

Recursos propis
12

Descripció

-

Import (€)

-

3.6. Règim de pagament
3.6.1. Mètode de pagament
Per certificació/ factura
El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació mensual de la
factura corresponent als articles subministrats durant el mes, prèviament
informada de conformitat pel responsable del contracte, i aprovada per
l’òrgan competent.
Pagament únic a la recepció
Pagament a recepcions parcials
Altres:

3.6.2. Temporalització dels pagaments13
-

Periòdicament: Mensual

3.6.3. Règim d'abonaments a compte
-

3.6.4. Moneda de pagament
€ : Número de decimals: 2

Altra: 3.7. Revisió de preus
-No
3.7.1 Règim
El preu del contracte no serà revisat.

3.7.2 Sistema
-

10

Només s’utilitza per als projectes d’inversió que tinguin finançament afectat.
Indica l’aplicació pressupostària de l’ingrés.
12
Indica la naturalesa del finançament afectat (operació de crèdit, subvenció, contribucions especials,
quotes d’urbanització, alienació del patrimoni o altres) i quan es tracta de subvencions de l’ens
concedent.
13
Indica si es realitza periòdicament o al final de certes fases de l’execució. En aquest darrer cas,
indica la fase amb la qual es correspon.
11
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4. ÒRGANS
4.1. Òrgan de contractació
Ple
Junta de Govern Local
Òrgan delegant:
Data de la delegació:
Alcaldessa:
Competència:

Pròpia

Data de la delegació:

4.2. Director de l'execució del contracte
-

Tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Econòmics

4.3. Responsable del contracte
-

El Cap del Servei.
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5. SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA
5.1. Procediment
Obert amb publicitat la perfil del contractant

5.2. Criteris d'adjudicació/elements de negociació
5.2.1. VALORACIÓ MATEMÀTICA
Lot 1
Ordre14 Descripció
Oferta econòmica
1

2

La valoració de les ofertes es farà d’acord
amb els criteris descrits al Sistema de
Valoració, criteris/elements tipus O, ordre 1.

V15

Puntuació
Fins a 298
punts

Percentatge de baixa a aplicar sobre el preu Fins a
de catàleg, per aquells productes que no es punts
trobin inclosos en la relació de l’Ajuntament

O

72

O

Lot 2
Ordre16 Descripció
Oferta econòmica
1

2

La valoració de les ofertes es farà d’acord
amb els criteris descrits al Sistema de
Valoració, criteris/elements tipus O, ordre 1.

V17

Puntuació
Fins a
punts

Percentatge de baixa a aplicar sobre el preu Fins
de catàleg, per aquells productes que no es punts
trobin inclosos en la relació de l’Ajuntament

a

41

O

9

O

14

Indica l’ordinal del criteri d’adjudicació.
Indica si la valoració del criteri d’adjudicació o element de negociació és el resultat d’aplicar un mètode de
valoració objectiu (O) o fruit d’una valoració tècnica discrecional (D).
16
Indica l’ordinal del criteri d’adjudicació.
17
Indica si la valoració del criteri d’adjudicació o element de negociació és el resultat d’aplicar un mètode de
valoració objectiu (O) o fruit d’una valoració tècnica discrecional (D).
15
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5.2.2. VALORACIÓ DISCRECIONAL
Lot 1
Ordre18 Descripció

Puntuació

1

Fins a
punts

1.1.
1.2.
1.3.
1.4
1.5.
1.6.
1.7.

Ítems de la memòria explicativa
Protocol
de
procediment
tramitació
comandes per pàgina web
Mitjans humans i materials per garantir la
qualitat del servei (estocs, magatzems,
personal, horari d’atenció...)
Termini de lliurament dels productes
Termini de resolució d’incidències
Actuacions adreçades a millorar la gestió
Catàleg de productes de l’empresa
Annex d’equivalència d’articles amb la
relació de l’Ajuntament
Altres aspectes a considerar

V19
120

D

15
10
15
15
10
30
20
5

Lot 2
Ordre20 Descripció

Puntuació

1

Fins a
punts

1.1.
1.2.
1.3.
1.4
1.5.
1.6.
1.7.

Ítems de la memòria explicativa
Protocol
de
procediment
tramitació
comandes per pàgina web
Mitjans humans i materials per garantir la
qualitat del servei (estocs, magatzems,
personal, horari d’atenció...)
Termini de lliurament dels productes
Termini de resolució d’incidències
Actuacions adreçades a millorar la gestió
Catàleg de productes de l’empresa
Annex d’equivalència d’articles amb la
relació de l’Ajuntament
Altres aspectes a considerar

V21
20

D

2,5
1,66
2,5
2,5
1,66
5
3,34
0,84

18

Indica l’ordinal del criteri d’adjudicació.
Indica si la valoració del criteri d’adjudicació o element de negociació és el resultat d’aplicar un mètode de
valoració objectiu (O) o fruit d’una valoració tècnica discrecional (D).
20
Indica l’ordinal del criteri d’adjudicació.
21
Indica si la valoració del criteri d’adjudicació o element de negociació és el resultat d’aplicar un mètode de
valoració objectiu (O) o fruit d’una valoració tècnica discrecional (D).
19
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Sistema de valoració dels criteris/elements tipus O22
Lot 1
Ordre23 Sistema de valoració
1

Hi ha tans punts com articles. Només es puntuarà el preu més
baix per a cada article, amb un punt. Es a dir, el licitador que
ofereixi el millor preu per a un determinat article obtindrà un
punt.
En cas que hi hagin dos o més licitadors amb la puntuació més
baixa en un mateix article, aquest punt es dividirà en parts iguals
entre els licitadors que hagin ofert el mateix preu.

2

Els licitadors han d’especificar el percentatge de baixa a aplicar
sobre el preu de catàleg, per aquells productes que no es trobin
inclosos en la relació de l’Ajuntament, i que sol·liciti l’Ajuntament
posteriorment per noves necessitats sorgides del servei. El millor
percentatge rebrà 72 punts i el que no ofereixi descompte
obtindrà cero punts. La resta es farà proporcional.

Lot 1
Ordre24 Sistema de valoració
1

Hi ha tans punts com articles. Només es puntuarà el preu més
baix per a cada article, amb un punt. Es a dir, el licitador que
ofereixi el millor preu per a un determinat article obtindrà un
punt.
En cas que hi hagin dos o més licitadors amb la puntuació més
baixa en un mateix article, aquest punt es dividirà en parts iguals
entre els licitadors que hagin ofert el mateix preu.

2

Els licitadors han d’especificar el percentatge de baixa a aplicar
sobre el preu de catàleg, per aquells productes que no es trobin
inclosos en la relació de l’Ajuntament, i que sol·liciti l’Ajuntament
posteriorment per noves necessitats sorgides del servei. El millor
percentatge rebrà 9 punts i el que no ofereixi descompte
obtindrà cero punts. La resta es farà proporcional.

22

Indica quin és el mètode de valoració objectiu que s’aplica.
L’ordinal del criteri d’adjudicació coincideix en aquell que s’ha emprat a l’hora de descriure’l.
24
L’ordinal del criteri d’adjudicació coincideix en aquell que s’ha emprat a l’hora de descriure’l.
23
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5.3. Règim de publicació
Anunci de licitació
Perfil del contractant, adreça electrònica: http://santquirzevalles.cat/contractant
Tauler d’edictes municipal
BOP
BOE
DOUE
Altres: Anunci previ al DOUE
Número: -

Data: -

5.4. Termini i lloc per a la presentació de proposicions
Termini: 15 dies naturals, a partir de l’endemà de la publicació al Perfil del
Contractant de l’inici de la licitació.
Lloc25:
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Pl. de la Vila, 1, de Sant
Quirze del Vallès, Registre General (OAC) en horari d’atenció al públic.
També en qualsevol altre dels registres previstos a l'article 16.4. de la Llei
39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
En el cas que la proposició es trameti per correu, s’haurà de lliurar
comprovant de lliurament a correus dins del termini màxim establert i
s’anunciarà la seva tramesa a número de fax 937212177 o a l’adreça de
correu electrònic següent: vanessa.perez@santquirzevalles.cat

5.5. Condicions dels contractistes
5.5.1. Habilitacions específiques a la capacitat d'obrar
Sí / No

-

Descripció

-

5.5.2. Condicions de solvència o classificació
Solvència econòmica:
Descripció:
Caldrà justificar la solvència econòmica aportant el compliment de les dos
condicions:

25

Indica exclusivament el registre general de l’administració contractant. L’oferta també es pot
presentar en qualsevol dels registres que es preveuen a la clàusula 35 del PCAG.
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1- Xifra anual de negocis en obres similars a la de l’objecte de contractació,
per un import igual o superior al del pressupost de licitació del contracte.
2- Patrimoni net al tancament de l’últim exercici econòmic per al qual estigui
vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals igual o superior al
capital social subscrit.
Mitjans d’acreditació:
Els que es descriuen al TRLCSP i Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel
qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions publiques.
Tot i que no és necessària, l'eximirà d'aportar la documentació descrita als
paràgrafs anteriors l'aportació de la fitxa de dades del RELI de la Generalitat
de Catalunya, o la de qualsevol altre dels Registres de Licitadors legalment
establert.
Solvència tècnica:
Descripció:
Principals subministraments efectuats durant els darrers cinc anys.
Mitjans d’acreditació:
Relació dels principals subministraments de característiques similars o
superiors als que són objecte del contracte, efectuats durant els darrers cinc
anys, especificant l’import, la data i el destinatari públic o privat d’aquests,
acord amb l’article 77 del TRLCSP.
Tot i que no és necessària, l'eximirà d'aportar la documentació descrita als
paràgrafs anteriors l'aportació de la fitxa de dades del RELI de la Generalitat
de Catalunya, o la de qualsevol altre dels Registres de Licitadors legalment
establert.

5.5.3. Aplicació de l'article 64.1 LCSP26
Sí / No

No

Descripció

-

5.5.4. Exigència del compliment de normes de garantia de qualitat
(art. 80 TRLCSP)27
Sí / No

No

Descripció

-

26

Indica les especificacions que han de realitzar les persones jurídiques dels noms i de la qualificació
professional del personal responsable d’executar la prestació, quan així s’exigeix.
27
Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada.
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5.5.5. Exigència del compliment de normes de gestió medi
ambiental (art. 81 TRLCSP)28
Sí / No

No

Descripció

-

5.5.6. Aplicació de l'article 64.2 TRLCSP29
Sí / No

Sí

Descripció

-

5.5.7. Incorporació d'ofici del certificat
empresarial (art. 146.3 TRLCSP)
Sí / No

sobre

classificació

No

5.6. Contingut de les proposicions30
Les proposicions per a la licitació es presentaran en sobres tancats, identificats,
a l’exterior, amb indicació de la licitació i lot a què concorrin i signats pel licitador
o la persona que el representi i indicant el nom i cognoms o raó social de
l’empresa.

5.6.1. Documentació del sobre 1: Condicions personals de
l’empresari
Sobre 1. S’anomenarà: Documentació administrativa. Contracte
subministrament de material d’oficina, material informàtic i electrònica.

de

Al sobre s’haurà d’especificar el lot al qual es presenten. LOT 1, LOT 2 o ambdós
LOTS.
S’hauran de presentar, d'acord amb la legislació vigent, dels següents documents
acreditatius:
a) Relació numerada de la documentació inclosa,
b) Documentació acreditativa de la personalitat i de la capacitat d’obrar.
Les persones jurídiques l’acreditaran mitjançant escriptura de constitució
i de modificació, en el seu cas, inscrites al Registre Mercantil, quan
aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui
d’aplicació. Si no ho és, l’acreditació de la capacitat d’obrar es farà
mitjançant escriptura o documents de constitució, estatuts o acte de

28

Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada.
Delimita l’obligació d’adscriure a l’execució del contracte mitjans personals o materials suficients i la
forma del seu compromís a l’oferta i la forma d’acreditar el compliment en el termini comprés entre les
adjudicacions provisional i definitiva.
30
Només s’indica la documentació addicional a la prevista a la clàusula 33 del PCAG.
29
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fundació, en el que constin les normes per les que es regula la seva
activitat, inscrits, en el seu cas, en el corresponent registre oficial.
La capacitat d’obrar de les entitats jurídiques no espanyoles d’Estats
membres de la Unió Europea o signataris de l’acord sobre l’espai
econòmic europeu, s’acreditarà mitjançant la inscripció en els registres o
la presentació de les certificacions que s’indiquen en l’annex I del RGLC.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres,
s’acreditarà de conformitat amb el que s’estableix a l’article 55 del
TRLCSP.
Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaració expressa de
sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol
ordre, per totes les incidències que de manera directa o indirecta es
podessin produir per raó del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al
fur jurisdiccional estranger que els pugui correspondre.
En cas de concórrer com a Unió Temporal d’Empreses, compromís,
signat pels representants de cadascuna de les empreses que la
formaran, de constituir la UTE, tal i com preveu l’article 24 del RGLC.
En el supòsit de concórrer una persona física, en nom propi o com a
representant, acompanyarà el document nacional d’identitat, o document
que el substitueixi, i, en el seu cas, l’escriptura d’apoderament
degudament legalitzada, o les seves fotocopies convenientment
autenticades.
c) Declaració responsable, signada pel licitador o el seu representant, en
què assegura que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides, i
que no incorre en cap de les prohibicions per a contractar amb
l’administració recollides a l’article 60 del TRLCSP.
Aquesta declaració, a més, inclourà expressament la circumstància de
trobar-se al corrent del compliment amb les obligacions tributàries i amb
les de la Seguretat Social.
d) Declaració en relació al consentiment o la denegació de permís a
favor d’aquesta Administració per a la comprovació d’ofici i, si s’escau,
que el licitador es troba al corrent amb les obligacions tributàries i amb les
de la Seguretat Social.
e) Si s’escau, declaració del licitador de pertànyer a un grup
empresarial i, si és el cas, avís de la participació en aquest procediment,
d’una empresa del mateix grup o que hi estigui vinculada.
f)

Declaració on el licitador facilitarà a aquesta Administració una bústia
de correu electrònic per a realitzar, de forma telemàtica, les
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comunicacions i notificacions derivades del procés de licitació i
d’adjudicació.
g) Condicions de solvència econòmica i financera, d’acord amb el que
es descriu a la clàusula 5.5.2. d’aquest plec.
h) Condicions de solvència tècnica i professional requerides per a la
presentació d’ofertes descrites a la clàusula 5.5.2. d’aquest plec.
Documentació optativa:
Les empreses podran aportar el certificat d’inscripció en el Registre de
Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI), juntament amb una
declaració responsable de la vigència de els dades que inclou.
La presentació d’aquest certificat eximeix a l’empresa del lliurament material
de la documentació que acredita la personalitat jurídica, la capacitat per
contractar d’acord amb l’art. 20 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, que aprova el text refós de la Llei de ls Seguretat Social, l’alta de l’IAE,
el pagament del darrer rebut, la representació i la classificació empresarial,
segons es prevei a l’article 1.4 del Decret 323/1998, d’1 de desembre, de
creació del Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya, llevat de
la dels apartats a), b), c), d), e) i f) i del compromís signat en el cas de
presentar-se com a UTE.

5.6.2. Documentació del sobre 2: Oferta
Sobre 2. La documentació del sobre 2 es contindrà en dos sobres interns
al sobre 2, denominats:
2.A. “Oferta econòmica” Indicant el Lot al que es presenta l’oferta.
2.B. “Oferta tècnica” Indicant el Lot al que es presenta l’oferta.
Oferta econòmica: Sobre 2.A
Els documents s’hauran de presentar: 1 còpia en format paper i 1 còpia en
format electrònic (xls o xlsx)
Elements de valoració matemàtica (clàusula 5.2.1.PCAP)
Contindrà:
1- L’oferta econòmica : Model Annex 1 del PCAP , que inclou un llistat que
relaciona el producte senyalat per l’Ajuntament, amb la referència del
producte del catàleg del licitador i el preu unitari de cada producte sense
IVA, i hi ha de figurar com a partida independent l’import de l’IVA.
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2- Percentatge a la baixa a aplicar sobre el preu del catàleg, per aquells
productes que no es trobin inclosos en la relació de l’Ajuntament, i que
sol·liciti l’Ajuntament posteriorment per noves necessitats sorgides del
servei.
Oferta tècnica: Sobre 2.B
Elements de valoració discrecional (clàusula 5.2.2. PCAP)
Contindrà:
Memòria explicativa on consti, com a mínim, aquesta informació:
-

Protocol de procediment que s’utilitzaran per tramitar les comandes en
el cas que aquestes es facin a través d’una pàgina web.

-

Descripció de l’organització i mitjans humans i materials que es posaran
a disposició de l’Ajuntament per garantir la qualitat del servei (estocs,
magatzems i oficines, i la seva localització, el personal assignat a
l’Ajuntament i l’horari d’atenció).

-

Termini de lliurament de producte.

-

Termini de resolució d’incidències.

-

Actuacions adreçades a millorar la gestió.

-

Catàleg de productes de l’empresa.

-

Annex d’equivalència d’articles amb la relació de l’Ajuntament, d’acord
amb el model de l’Annex 2 del PCAP.

-

Atres que l’empresa consideri convenients.
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5.7. Òrgans específics per a la selecció del contractista
5.7.1. Mesa de contractació: composició
Titular

Suplent

President

Elisabeth Oliveras i Jorba

Vocal

Mar Garcia Martin, Tresorera El funcionari/a que el substitueixi
accidental
Míriam Garcia Tallo, Servei de
Compres
El funcionari/a que la substitueixi

Vocal

El regidor/a en qui delegui

Vocal

Helena
Muñoz
Amorós, El secretari/a accidental
secretària de l’Ajuntament

Vocal

Joan Cabré Gascón, interventor L’interventor/a accidental.
accidental

Secretari

Vanessa Pérez Moya, tècnica Lluïsa Codorniu Tomàs, tècnica del
de gestió del Servei de Servei de Secretaria
Secretaria

5.7.2. Comitè tècnic o organisme tècnic especialitzat (art. 150.2
TRLCSP)
Establert

No

Composició

-

5.8. Informacions disponibles
5.8.1. Documents31
Sí / No

No

5.8.2. Informacions de l'art. 119 TRLCSP32
Sí / No

No

5.8.3. Informacions de l'art. 120 TRLCSP33
Sí / No

No

31

Es consignen els documents previstos a la clàusula 6.1.5.8.2 del PCAG.
Indica les obligacions referents a fiscalitat, protecció, medi ambient, ocupació i condicions laborals.
33
Indica les condicions de subrogació als contractes de treball.
32
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6. GARANTIES
6.1. Provisional34
No

6.2. Definitiva35
El 5% del preu d'adjudicació del contracte, IVA exclòs.

6.3. Termini de garantia
6.3.1. Durada
El termini de garantia s’estableix en 3 mesos comptats a partir de la data de
finalització del mateix.

6.3.2. Exclusió
Sí / No

-

Justificació

-

6.4. Possibilitat de constituir la garantia per mitjà de retenció del
preu36
Sí / No

No

Forma de practicar la retenció

-

6.5. Possibilitat d’acreditar la constitució de la garantia per mitjans
electrònics
Sí / No

-

Forma d’acreditar la constitució

-

34

Quan s’eximeix així s’indica i també s’expressa la justificació.
Quan s’eximeix així s’indica i també s’expressa la justificació.
36
Aquesta previsió no s’aplica mai als contractes d’obra.
35
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7. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
7.1. Requeriment previ i adjudicació
Abans de l’adjudicació, tal com preveu la legislació vigent en la matèria, la Unitat
de Contractació, requerirà el licitador que, segons el resultat del procediment,
hagi estat considerat com el que ha presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa. Un cop atès el requeriment, l’òrgan de contractació disposarà
l’adjudicació del contracte.

7.2. Formalització del contracte (art. 156 TRLCSP)
El contracte s’ha de formalitzar en document administratiu dins el termini màxim
de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació
definitiva.37
Si per causes imputables al contractista no es pot formalitzar el contracte dintre
del termini assenyalat, l’Ajuntament li exigirà la indemnització dels danys i
perjudicis ocasionats.

7.3. Retorn de la documentació administrativa
Una vegada hagi transcorregut el termini per interposar recursos administratius
sense que se n’hagin formalitzat, els licitadors que no hagin estat adjudicataris
podran recollir els sobres núm. 1 (documentació administrativa) al Servei de
Secretaria de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Si en el termini de 12 mesos la documentació no ha estat reclamada, es
procedirà a la seva destrucció.

37

Si el contracte pot ser objecte de recurs especial en matèria de contractació (art. 40.1 TRLCSP) la
formalització no es podrà dur a terme fins que hagin transcorregut 15 dies hàbils comptadors a partir de
la tramesa de l’adjudicació als licitadors.
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8. CLÀUSULES PENALS I RESPONSALITATS
8.1. Clàusules penals
Incompliment
Les Previstes al Text refós de la
Llei de contractes del sector
públic.

Penalitat
Les previstes a la legislació aplicables.

8.2. Responsabilitats de l'art. 311 TRLCSP38
-

38

Només s’aplica als contractes de servei que tinguin per objecte la redacció de projectes d’obra.
Imposa indemnitzacions quan el pressupost d’execució es desvia més d’un 20%, per excés o per
defecte.
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9.

MODIFICACIÓ
Causa
-

Contingut
-
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10. SUBCONTRACTACIÓ
10.1.

Prestacions que poden ser subcontractades

-

10.2.

Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació

-

10.3.
Forma i contingut
subcontractació

de

les

comunicacions

de

la

Si s’escau, les comunicacions s’han de fer en la forma que disposa l’article
227 b) del TRLCSP.

10.4.
Compromís de subcontractar en substitució
classificació en una part de contracte (art. 65.1 TRLCSP)
10.4.1.

de

la

Prestacions afectades

-

10.4.2.

Condicions de solvència del subcontractista

-

10.4.3.

Forma de prestació del compromís

-
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11. EXTINCIÓ
11.1.

Causes39

L'incompliment de les obligacions contingudes en aquest plec de clàusules
facultarà l'Ajuntament a resoldre el contracte per causes imputables al
contractista sense que es generi cap responsabilitat per a l'Ajuntament.

11.2.

Especialitats de la recepció i de la liquidació

-

39

Només es fan constar aquelles que, per ser aplicables, han d’estar previstes al PCAP. A més, seran
causes d’extinció aquelles previstes a la llei sense necessitat de previsió al PCAP.
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12.

Protecció de dades de caràcter personal

L'adjudicatari, en la realització dels treballs contractats, adequarà les seves
actuacions a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal (B.O.E. núm. 298, de 14 de desembre) i altres normes
d'aplicació.
L'adjudicatari i el personal al seu servei que tingui accés o realitzi qualsevol
tractament amb dades de caràcter personal, tindrà la consideració d'encarregat del
tractament i l'accés a la informació de caràcter personal necessari per a la
realització dels treballs no suposarà comunicació de dades, a efectes del disposat
en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal.
L'adjudicatari encarregat del tractament estarà sotmès a les següents obligacions
respecte de les dades de caràcter personal:
Actuarà conforme a les directrius marcades per la Comissió de de Treball i
Seguiment de Protecció de Dades Municipal i les instruccions de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (APDCat).
Adoptarà totes aquelles mesures d'índole tècnic i organitzatives que resultin
necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, així
com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.
No aplicarà ni utilitzarà les dades amb finalitats diferents als de realització
dels treballs objecte del contracte, ni els comunicarà, ni tan sols per a la seva
conservació, a altres persones.
Estarà obligat a guardar el secret professional respecte dels mateixos, fins i
tot després de finalitzar les seves relacions contractuals.
Una vegada finalitzats els treballs objecte del contracte, l'adjudicatari, haurà
de tornar a l’encarregat que designi el responsable del tractament, tots els
documents o suports informàtics en els quals pogués constar alguna dada de
caràcter personal. El retorn ha de comportar l’esborrat total de les dades
existents als equips informàtics utilitzats per l’encarregat, això no obstant,
l’encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament
bloquejades, mentre que, de l’execució de la prestació, se’n pugui derivar
responsabilitat.
En el cas que l'adjudicatari destini les dades a una altra finalitat, les
comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions establertes al contracte,
serà considerat responsable del tractament, responent de les infraccions en
què hagués incorregut personalment, previstes en la Llei Orgànica 15/1999,
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
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Annex 1: Model oferta de preus unitaris
Lot núm. 1 Material d'oficina. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Oferta presentada pel licitador:

Tipus

Escriptura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Descripció

Referència

Preu unitari Preu unitari
(IVA exclòs)
ofert
(IVA exclòs)

Bolígraf Bic Punta normal Blau o equivalent
Bolígraf Bic Punta normal Negre o equivalent
Bolígraf Bic Punta normal Vermell o equivalent
Bolígraf Bic Punta normal Verd o equivalent
Bolígraf Pilot supergrip Blau o equivalent
Bolígraf Pilot supergrip Negre o equivalent
Bolígraf Pilot supergrip Vermell o equivalent
Bolígraf sobretaula amb base i cadena
Recanvi tinta blau per a bolígraf sobretaula
Retolador Pilot Vball Blau 0,5 o equivalent.
Retolador Pilot Vball Negre 0,5 o equivalent.
Retolador Pilot Vball Verd 0,5 o equivalent.
Retolador Pilot Vball Vermell 0,5 o equivalent.
Retolador Pilot Hi-Tecpoint V5 Blau
Retolador Pilot Hi-Tecpoint V5 Negre
Retolador Pilot Vball Blau 0,7 o equivalent
Retolador Pilot Vball Negre 0,7 o equivalent
Retolador Edding 1200 Blau o equivalent
Retolador Edding 1200 Negre o equivalent
Retolador Edding 1200 Verd o equivalent
Retolador Edding 1200 Vermell o equivalent
Retolador permanent Staedler Lumocolor Punta 1mm (M) Negre o equivalent
Retolador permanent Staedler Lumocolor Punta 1mm (M) Blau o equivalent
Retolador permanent Staedler Lumocolor Punta 1mm (M) Vermell o equivalent
Retolador permanent Staedler Lumocolor Punta 0,6mm (F) Negre o equivalent
Retolador permanent Staedler Lumocolor Punta 0,6mm (F) Blau o equivalent
Retolador permanent Staedler Lumocolor Punta 0,6mm (F) Vermell o equivalent
Retolador permanent Staedler Lumocolor Punta 0,4mm (S) Negre o equivalent
Retolador permanent Staedler Lumocolor Punta 0,4mm (S) Blau o equivalent
Retolador permanent Staedler Lumocolor Punta 0,4mm (S) Vermell o equivalent
Retolador Edding 400 punta 1mm blau o equivalent
Retolador Edding 400 punta 1mm negre o equivalent
Retolador Edding 400 punta 1mm vermell o equivalent
Retolador Edding 500 punta de 2 a 7mm blau o equivalent
Retolador Edding 500 punta de 2 a 7mm blau o equivalent
Retolador Edding 500 punta de 2 a 7mm vermell o equivalent
Retolador Edding 500 punta de 2 a 7mm verd o equivalent
Retolador Edding 751 punta de 1 a 2mm blanc o equivalent
Retolador Edding 750 punta de 2 a 4mm negre o equivalent
Retolador Edding 750 punta de 2 a 4mm blau o equivalent
Retolador Edding 750 punta de 2 a 4mm vermell o equivalent
Retolador Lumocolor Permanent Duo 348 Negre o equivalent
Retolador eurotester detector bitllets falsos
Retolador fluorescent groc
Retolador fluorescent lavanda
Retolador fluoresent fucsia
Retolador fluorescent taronja
Retolador fluorescent verd
Retolador fluoresent blau
Retolador pissarra blanca de tinta base alcohol. Punta cònica. Traç 1,3mm. Color negre

0,28 €
0,27 €
0,29 €
0,30 €
0,99 €
1,20 €
1,19 €
9,58 €
0,85 €
1,39 €
1,39 €
1,39 €
1,39 €
1,93 €
1,93 €
1,39 €
1,39 €
0,53 €
0,37 €
0,53 €
0,53 €
1,18 €
1,24 €
1,24 €
1,07 €
1,23 €
1,23 €
1,03 €
1,47 €
0,97 €
1,72 €
1,77 €
1,72 €
2,42 €
2,42 €
2,35 €
2,42 €
2,97 €
3,02 €
3,02 €
3,02 €
1,96 €
6,90 €
0,42 €
0,98 €
1,01 €
0,42 €
0,42 €
0,42 €
0,98 €

51

Retolador pissarra blanca de tinta base alcohol.Punta cònica. Traç 1,3mm. Color blau

0,98 €

52

Retolador pissarra blanca de tinta base alcohol. Punta viselada. Traç 3,7 a 5,5mm. Color
negre
Retolador pissarra blanca de tinta base alcohol. Punta viselada. Traç 3,7 a 5,5mm. Color
blau
Retolador pissarra blanca de tinta base alcohol. Punta viselada. Traç 3,7 a 5,5mm. Color
vermell
Retolador pissarra blanca de tinta base alcohol. Punta viselada. Traç 3,7 a 5,5mm. Color
verd
Borrador pizarra magnético
Recanvi 20 filtres esborrador magnètic
Llapis de grafit nº2 duresa HB
Estoig de cartró amb 12 llapis de colors.
Afilallapis plàstic rectangular
Afilallapis metàl·lic amb forma de falca
Llapis portamines 0.5
Llapìs portamines 0.7
Tub de 12 mines de grafit 0,7mm duresa HB
Tub de 12 mines de grafit 0,5mm duresa HB
Tub de 12 mines de grafit 0,5mm duresa 2B
Goma d'esborrar sense PVC
Goma d'esborrar Staedler o equivalent
Corrector compacte de cinta Amplada 4,2mm x 8,5m. Tipp-Ex o equivalent
Corrector compacte de cinta Amplada 5mm x 5m. Tipp-Ex o equivalent
Corrector compacte de cinta amb capçal rotatiu. Amplada 5mm x 8m. Tipp-Ex o
equivalent
Corrector flascó 20ml amb pinzell
Caixa de 10 tisses rodones de colors variats
Caixa de 100 tisses rodones blanques
Esborrador de feltre per a pissarres de tissa

0,89 €

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Import
IVA

0,89 €
0,89 €
0,89 €
19,50 €
12,12 €
0,45 €
3,00 €
0,32 €
0,90 €
1,41 €
3,25 €
0,69 €
0,73 €
0,70 €
0,85 €
0,75 €
2,99 €
2,53 €
3,27 €
1,05 €
1,11 €
4,34 €
1,32 €
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Annex 1: Model oferta de preus unitaris
Lot núm. 1 Material d'oficina. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Oferta presentada pel licitador:

Descripció

Tipus

Regles
76
77
78
79
80
Notes adhesives
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Safates
95
96
97
Clips
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
Gomes elàstiques
108
109
Quaderns
110
111
112
Arxiu i Dossiers
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Referència

Preu unitari Preu unitari
(IVA exclòs)
ofert
(IVA exclòs)

Regla de plàstic transparent 20 cm
Regla de plàstic transparent 30 cm
Regla de plàstic transparent 50 cm
Escalímetre triangular 30cm. amb 6 escales 1:20 1:25 1:50 1:75 1:100 1:125. Inclou
estoig tubular protector
Escalímetre triangular 30cm. amb 6 escales 1:100 1:200 1:250 1:300 1:400 1:500. Inclou
estoig tubular protector

0,18 €
0,24 €
0,50 €
6,27 €

Bloc de notes adhesives color groc 38x51. Post-it o equivalent
Bloc de notes adhesives color groc 51x76. Post-it o equivalent
Pack 24+12 blocs de notes adhesives color groc 76x76. Post-it o equivalent
Bloc de notes adhesives color groc 76x127. Post-it o equivalent
Bloc notes blanques 500 fulles 10x10
Bloc de notes adhesives multicolor 76x76. Post-it o equivalent
Pack 10+2 dispensadors marcapàgines colors assortits. Mida 25,4x43mm. Post-it o
equivalent
Marcapàgines de colors. Mida 25,4x43mm. 50 índex per dispensador. Color Blau Brillant.
Post-it o equivalent
Marcapàgines de colors. Mida 25,4x43mm. 50 índex per dispensador. Color Taronja.
Post-it o equivalent
Marcapàgines de colors. Mida 25,4x43mm. 50 índex per dispensador. Color Groc. Post-it
o equivalent
Marcapàgines de colors. Mida 25,4x43mm. 50 índex per dispensador. Color Violeta. Postit o equivalent
Marcapàgines de colors. Mida 25,4x43mm. 50 índex per dispensador. Color Rosa
Brillant. Post-it o equivalent
Índexs adhesius zig-zag colors assortits. 4 mini dispensadors. Mesures 12x45.
Quantitat:140
Pack de 5 blocs de mini notes autoadhesives. 500 marcadors en 5 colors neó. Mida
15x50mm. Post-it o equivalent

0,66 €
0,82 €
27,97 €
2,04 €
2,20 €
9,62 €
21,36 €

Import
IVA

6,27 €

3,23 €
2,10 €
2,57 €
3,26 €
3,23 €
2,78 €
3,83 €

Safata de sobretaula arxiu de plàstic sobretaula. Mides 65x225x350mm
Safata metàlica sobretaula. Mides 270x360mm
Porta-revistes arxiu translúcid. Llom de 80mm. Mides 320 x 250 x 80 mm

2,69 €
4,50 €
2,71 €

Clips amb llavi i cromats. Caixa 100 unitats. Nº1'5 de 25mm
Clips amb llavi i cromats. Caixa 100 unitats. Nº2 de 32mm
Clips amb llavi i cromats. Caixa 100 unitats. Nº3 de 43mm
Clip papallona gran nº20 (62mm). Caixa 25 unitats
Clip papallona mitjà nº10 (41mm). Caixa 50 unitats
Pinça pala fixa 60mm. Caixa de 12 unitats.
Pinça pala abatible 30mm. Caixa de 12 unitats
Pinça pala abatible 50mm. Caixa de 12 unitats
Portaclips quadrat. Magnètic amb cos transparent i sobre negre
Portaclips rodó de plàstic translúcid.

0,28 €
0,31 €
0,60 €
1,88 €
1,55 €
1,34 €
0,20 €
0,37 €
1,49 €
2,67 €

Capsa 100gr gomes elàstiques 10cm
Capsa 100gr gomes elàstiques 15cm

0,80 €
1,67 €

Quadern 120 fulls 4 colors. Cobertes de polipropilè negre. Fulls A5 quadrícula 5 mm, 210
x 297 mm
Quadern 120 fulls 4 colors. Cobertes de polipropilè negre. Fulls A4 quadrícula 5 mm, 210
x 297 mm
Bloc espiral office. Tamany 1/16 (75x105mm) 80 fulles.

5,50 €

Caixes arxiu definitiu Foli. Caixa 50 unitats
Caixes arxiu definitiu A4. Caixa 50 unitats
Arxivador de palanca. A4 llom estret (32x29x5). Negre Jaspiat.
Arxivador de palanca. A4 llom ample (32x29x8). Negre Jaspiat.
Arxivador de palanca. Foli llom estret (35x29x5). Negre Jaspiat.
Arxivador de palanca. Foli llom ample (35x29x8). Negre Jaspiat.
Arxivador de palanca de 65mm personalitzable 2 anelles PVC blanc (280 x 320 x 80 mm)

39,00 €
39,00 €
4,66 €
4,08 €
4,70 €
4,15 €
3,56 €

Carpeta penjant amb visor superior i barnilla metàlica flex. Caixa 50 unitats. 365 x 244 x
341 mm. (A x B x C)
Carpeta penjant amb visor superior i barnilla metàlica flex. Caixa 50 unitats. 330 x 240 x
306 mm. (A x B x C)
Pack 10 fulls per a visors carpeta penjant model
Pack 25 visors per a carpetes.
Índex de plàstic A-Z per a carpetes d'anelles. Format Foli
Índex de plàstic A-Z per a carpetes d'anelles. Format A4
Índex de plàstic A-Z per a carpetes d'anelles. Format A5 (quartilla vertical)
Índex de projecte 1-10 (10 u.) polipropilè, multitrepant i reutilitzables. Tamany A4
Índex de projecte 1-6 (6 u.) polipropilè, multitrepant i reutilitzables. Tamany A5
Índex de plàstic 1-12 Tamany A4. 16 forats
Índex de plàstic 1-12. Tamany Foli. 16 forats
Joc 10 separadors polipropilè. Tamany Foli 16 forats.
Joc 10 separadors polipropilè. Tamany A4. 16 forats.
Carpeta personalitzable 20 fundes
Carpeta portfolio 20 fundes negra. Portades de polipropilè rígid. Mida A4
Carpeta 20 fundes transparents de Polipropilè i tapes semi-rígides. Mida A4.

17,50 €

3,40 €
0,28 €

24,50 €
5,66 €
5,50 €
4,32 €
3,25 €
6,99 €
6,49 €
4,22 €
1,21 €
1,33 €
1,69 €
1,60 €
3,54 €
3,39 €
1,57 €
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Annex 1: Model oferta de preus unitaris
Lot núm. 1 Material d'oficina. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Oferta presentada pel licitador:

Tipus

Descripció

Referència

Preu unitari Preu unitari
(IVA exclòs)
ofert
(IVA exclòs)
14,60 €
2,81 €
1,46 €

136
137
138

Carpetes de 50 fundes de polipropilè extraibles i intercanviables. A4
Recanvi 10 fundes per a carpeta de fundes extraibles. A4
Carpeta amb gomes de cartulina llustrada gofrada. Color negre. de 425gr y 24x32cm

139
140
141
142
143
144

Carpeta de cartró gofrat colors amb bossa i gomes. Foli.
Caixa de projectes 34x24,5x7 negra
Caixa de projectes 34x24,5x3 negra
Carpetes d'acordió alfabètic i numèric.
Expanding file A4 amb 24 separadors
Portafirmes pvc 20 compartiments negre. Llom extensible tipus acordió. Separadors amb
guia escalonada i reforçada.
Sobre A4 apaïsat acordió 30mm cristall. Obertura superior i tancament de velcro.
Capacitat 200 fulls.
Dossier d'ungleta A4 polipropilè. Amb obertura superior i lateral. Caixa 100 unitats.
Dossier d'ungleta Foli polipropilè. Amb obertura superior i lateral. Caixa 100 unitats.
Funda multitaladro A4 polipropilè. 90 micres. Caixa 100 unitats.
Funda multitaladro Foli polipropilè. 90 micres. Caixa 100 unitats.
Fundes plàstic PVC transparent 150 micres. Obertes per la part superior. Mesura 1/4,
170x220mm (50uts.)
Fundes plàstic PVC transparent 150 micres. Obertes per la part superior. Mesura
110x56mm (50uts.)
Dossier amb fàstener DIN A4 tira complerta negre. Fabricat amb plàstic PVC tapa
transparent.
Dossier amb fàstener Foli tira complerta negre. Fabricat amb plàstic PVC tapa
transparent.
Dossier amb pinça lateral metàl·lica 30 fulles. Mida DIN A4
Dossier amb pinça lateral metàl·lica 60 fulles. Mida DIN A4
Enquadernador fastener metàl·lic, caixa de 50 uts.
Espirals metàl·lics 6mm negre. 20 fulls. Caixa 100 unitats.
Espirals metàl·lics 8mm negre. 40 fulls. Caixa 100 unitats.
Espirals metàl·lics 10mm negre. 60 fulls. Caixa 100 unitats.
Espirals metàl·lics 12mm negre. 80 fulls. Caixa 100 unitats.
Espirals metàl·lics 14mm negre. 100 fulls. Caixa 100 unitats.
Espirals metàl·lics 18mm negre. 140 fulls. Caixa 100 unitats.
Espirals metàl·lics 20mm negre. 160 fulls. Caixa 100 unitats.
Espirals metàl·lics 26mm negre. 220 fulls. Caixa 50 unitats.
Caixa 100 canonets 12mm. Per a enquadernació A4. 105 fulls
Caixa 100 canonets 6mm. Per a enquadernació A4. 25 fulls
Tapes de plàstic opaques de PVC de 0,20 mm de gruix. 180 micres. (100uts.)
Tapes transparents de plàstic de PVC per enquadernar. A4. 0,20 mm de gruix, 180
micres (100uts.)
Tapes translúcides de polipropilè per enquadernar. A4. 500 micres (100uts.)
Tapes negres opaques de polipropilè per enquadernar. A4. 500 micres (100uts.)
Tapes negres opaques aspecte pell per enquadernar. A4. (50uts)

3,39 €
5,41 €
2,40 €
11,68 €
20,40 €
29,47 €

Caixa 500 sobres blancs sense finestra. Mida 115 x 225. Autodex.
Sobre mida quartilla blanc. 176 x 231. Autodex. Caixa 250 unitats.
Bossa mida foli B4. Color blanc autodex. Mides: 250 x 353. Caixa 250 unitats.
Bossa color blanc autodex. Mides: 184 x 261. Caixa 250 unitats.
Bosses de correu intern impresos. Mida 250x353mm. Caixa de 250 unitats.
Bossa bombolles air-bag nº17. 240x340mm. Paquet 10 unitats
Bossa bombolles air-bag nº11. 100 x 165mm. Paquet 10 unitats
Bossa color Kraft de 100 x 145 mm. Caixa 1000 unitats
Bossa color Kraft de 120 x 170 mm. Caixa 1000 unitats
Caixa 500 sobres personalitzats amb imprés escut municipal amb finestra. Mida 115 x
225. Autodex
Caixa 500 sobres personalitzats amb imprés amb escut municipal sense finestra. Mida
115 x 225. Autodex
Sobre personalitzat amb imprés escut municipal mida quartilla. 176 x 231. Autodex. Caixa
250 unitats
Bossa personalitzat mida foli B4. Color blanc autodex. Mides: 250 x 353. Caixa 250
unitats imprés amb escut municipal

15,04 €
18,07 €
37,48 €
18,91 €
91,25 €
4,30 €
1,60 €
36,01 €
43,46 €
52,50 €

Caixa amb 5 paquets de paper A4 de 500 fulles. Blanc.
Paquet paper A4. 500 fulles. Color.
Paquet paper A4. 100 fulles. Color.
Paquet paper A3. 500 fulles. Blanc.
Paquet paper A3. 500 fulles. Color.

10,15 €
10,50 €
2,42 €
8,84 €
12,93 €

Paquet cartulina A4 160gr Blanc (250 unitats)
Paquet cartulina A4 160 gr Color (250 unitats)
Paquet cartulina A4 185 gr Blanc (50 unitats)
Paquet cartulina A4 185 gr Color (50 unitats)
Paquet cartulina A3 160gr Blanc (250 unitats)
Paquet cartulina A3 160gr Color (50 unitats)
Subcarpeta cartulina Foli Blanc (50 unitats)
Subcarpeta cartulina A4 Blanc (50 unitats)
Subcarpeta cartulina Foli Color (50 unitats)
Subcarpeta cartulina A4 Color (50unitat)

9,09 €
9,17 €
2,61 €
3,54 €
13,99 €
15,84 €
10,75 €
11,29 €
9,62 €
9,66 €

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
Sobres
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
Paper 80gr.
185
186
187
188
189
Cartulina
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
Tisores
200

Tisores amb mànec de plàstic. Fulles d’acer inoxidable. Puntes arrodonides. 17 cm.

Import
IVA

1,38 €
14,01 €
12,28 €
4,30 €
4,50 €
12,25 €
9,50 €
0,52 €
0,76 €
0,81 €
1,90 €
4,99 €
7,82 €
9,38 €
11,78 €
15,37 €
17,18 €
24,40 €
27,82 €
16,24 €
14,68 €
6,31 €
12,00 €
8,99 €
25,66 €
24,70 €
13,11 €

52,50 €
32,50 €
72,50 €

3,00 €
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Annex 1: Model oferta de preus unitaris
Lot núm. 1 Material d'oficina. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Oferta presentada pel licitador:

Descripció

Tipus

Referència

Preu unitari Preu unitari
(IVA exclòs)
ofert
(IVA exclòs)
4,57 €

201

Tisores amb mànec de plàstic. Fulles d’acer inoxidable. Puntes arrodonides. 19 cm.

202

Tisores amb mànec de plàstic. Fulles d'acer inoxidable. Puntes arrodonides. 13 cm.

0,29 €

Cutter de seguretat amb fulla retràctil de 18mm

6,43 €

203
Taladradora
204
Grapadora
205
206
207
208
209
210
211
212
213
Portallapis
214
Paperera
215
216
Gots
217
218
Bosses
219
220
221
222
Adhesiu
223
224
225

Perforadora Petrus 85 amb capacitat per a 25 fulls

13,70 €

Grapadora sobretaula de plàstic i metall, grapes 22/6 - 24/6 - 26/6. Petrus 435 o
equivalent
Grapadora metàlica, grapes 22/6 - 24/6. Petrus 226 o equivalent
Minigrapadora de butxaca metàl·lica, grapes Nº 23/6. Petrus Liliput o equivalent.
Minigrapadora de tenalla, grapes Nº 202. Petrus Majorette o equivalent
Grapes nº 202 galvanitzades. Caixeta de 1.000 unitats.
Grapes courades mida 22/6 i 24/6. Caixeta de 1.000 unitats.
Grapes courades mida 26/6. Caixa de 1.000 unitats
Grapes 9/8. Caixa de 1.000 unitats
Desgrapadora senzilla, recoberta de metall robust amb mànec de plàstic antilliscant.

14,14 €
27,46 €
6,20 €
6,13 €
0,78 €
0,39 €
0,97 €
12,50 €
1,18 €

Pot per a llapis sobretaula

3,06 €

Paperera cilíndrica de plàstic. 14 litres.
Clauer de plàstic amb volandera metàl·lica i forat per a penjador d’armaris de claus.

2,83 €
0,17 €

Pack de 100 gots transparents de polipropilè de 220cc.
Pack de 100 gots blancs de plàstic. 200cc.

4,30 €
2,45 €

Paquets de 200 bosses blanques semi opaques, amb nanses tipus camiseta. Mides: 40 x
60.
Paquets de 200 bosses blanques semi opaques, amb nanses tipus camiseta. Mides: 35 x
50.
Paquet de 200 bosses blanques semi opaques, amb nanses tipus camiseta. Mides: 30 x
40.
Paquet de 10 bosses blanques amb nanses. Mides: 184 x 261.

12,24 €
12,77 €
10,21 €
1,20 €

Adhesiu en barra sense dissolvents. Barra adhesiva 22 grs. Pritt o equivalent.
Adhesiu en barra sense dissolvents. Barra adhesiva 11 grs. Pritt o equivalent.
Adhesiu sec permanent en cassets un sol ús. Mida 8,4 mmx8, 5m. Pritt o equivalent.

1,65 €
1,51 €
2,65 €

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

Pot de cola blanca 1Kg
Pot de cola blanca 100gr.
Cinta adhesiva transparent 19mmx33m. Pack 8 unitats. Scotch o equivalent.
Pack cinta Scotch Magic 12+2. 19mmx33m o equivalent
Porta-rotlles cinta adhesiva petita. Per a rotlles de fins 19 mm x 33 m.
Rotlle 3 metres 0,50 x 3 mts. Aironfix transparent o equivalent
Rotlle 20 metres 0,50 x 3 mts. Aironfix transparent o equivalent
Cinta adhesiva 50mm x 66 m. Transparent de Polipropilè
Cinta adhesiva 50mm x 66 m. Transparent de PVC
Cinta adhesiva de precinte 50mm x 66 m. Color marró
Cinta adhesiva 50mm x 132 m. Transparent de Polipropilè
Cinta adhesiva de pintor stàndar de 50x50 color crema
Cinta de fixació amb adhesiu en ambdues cares. Color Blanc. Mida 19 mm. x 1,5 m.

5,74 €
0,96 €
5,15 €
29,50 €
4,03 €
2,09 €
18,37 €
1,43 €
3,68 €
1,82 €
1,75 €
6,84 €
3,15 €

239

Cinta adhesiva doble cara fixació ultra-forta per a interior y exterior, 5m x 19mm blanca

21,66 €

Massilla adhesiva multiusos. Blu-tack o equivalent
Cola d'impacte de gran resistència i enganxat ràpid. Mida 5gr.
Cinta doble cara adhesiva permanente 19mm x 33 m
Cinta doble cara adhesiva permanente 12mm x 33 m

1,60 €
2,70 €
16,10 €
10,64 €

Etiquetes adhesives blanques 48,5 x 16,9 mm. Caixa 100 fulls A4. 6800 etiquetes/caixa

10,08 €

245

Etiquetes adhesives blanques 64,6 x 33,8 mm. Caixa 100 fulls A4. 2400 etiquetes/caixa

10,08 €

246

Etiquetes adhesives blanques 70 x 37 mm. Caixa 100 fulls A4. 2400 etiquetes/caixa

10,08 €

247

Etiquetes adhesives blanques 105 x 57 mm. Caixa 100 fulls A4. 1000 etiquetes/caixa

10,08 €

248

14,36 €

250

Etiquetes adhesives translúcides de polièster 70 x 37mm. Caixa 20 fulls A4. 480
etiquetes/caixa
Etiquetes adhesives blanques reciclades 105 x 29 mm. Caixa 100 fulls A4. 2000
etiquetes/caixa
Etiquetes adhesives blanques 52,5 x 29,7 mm. Caixa 100 fulls A4. 4000 etiquetes/caixa

251

Etiquetes adhesives blanques 97 x 42,4 mm. Caixa 100 fulls A4. 1200 etiquetes/caixa

10,27 €

252

Etiquetes adhesives blanques 105 x 40 mm. Caixa 100 fulls A4. 1600 etiquetes/caixa

10,27 €

253
254

Etiquetes adhesives grogues 70 x 37 mm. Caixa 20 fulls A4. 480 etiquetes/caixa
Bossa amb 20 fulls i 926 gomets amb diferents figures geomètriques

240
241
242
243
Etiquetes
244

249

Import
IVA

15,84 €
12,53 €

6,65 €
1,24 €
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Annex 1: Model oferta de preus unitaris
Lot núm. 1 Material d'oficina. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Oferta presentada pel licitador:

Tipus

Segells
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
Agendes
276
277
278
279
280
281
282
Varios
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

Descripció

Datador Printy 4820 automàtic, entintatge automàtic sense placa. Mesura de la data
4mm. o equivalent
Datador Printy 4820 automàtic català, entintatge automàtic sense placa. Mesura de la
data 4mm. o equivalent
Coxinet printy 4913/6 blau. o equivalent
Coixinet printy 4923/6 blau. o equivalent
Coixinet 4924/4940 blau o equivalent
Coixinet 4924/4940 verd o equivalent
Coixinet Printy 4926 color blau o equivalent
Coixinet 4927/4727 blau o equivalent
Coixinet Reiner per a B6/B6K negre o equivalent
Segell Trodat 4915 amb text o equivalent
Segell Trodat 4924 amb text o equivalent
Segell Trodat 4928 amb text o equivalent
Segell especial Trodat 4912 amb text o equivalent
Segell especial Trodat 4915 amb text o equivalent
Segell especial Trodat 4924 amb text o equivalent
Segell especial Trodat 4927 amb text o equivalent
Tampó tintadors per a segells de tintatge manual, de construcció metàl·lica. Blau
Tampó tintadors per a segells de tintatge manual, de construcció metàl·lica. Negre
Tinta per reomplir tampons. 28ml. Color blau.
Tinta per reomplir tampons. 28ml. Color negre.
Tinta per reomplir tampons. 28ml. Color vermell.
Tac calendari de sobretaula en català. Mida 85x110mm. Imprès a dos colors.
Agenda básica en català, dia per pàgina. Tapes de cartró rígid color negre. 210 x 145
mm.
Agenda setmana vista en català. Tapes rígides de cartró negre. 210 x 145 mm.
Recanvi anual Setmana a la Vista, per a agendes d'11 anelles. També vàlid per a
agendes de 4 anelles. Mides: 155 x 215 mm
Recanvi anual 1 Dia pàgina, per a agendes d'11 anelles. També vàlid per a agendes de 4
anelles. Mides: 155 x 215 mm
Carpeta 11 anelles amb mecanisme de múltiple anella. Format quartilla vertical.
Capacitat mitjana. Mides fulla: 155 x 215 mm.
Carpeta 11 anelles amb mecanisme de múltiple anella. Format quartilla vertical. Alta
capacitat. Mides fulla: 155 x 215 mm.
Cartutx plastificació A4 20 metres. 80 micres
Cartutx plastificació A4 30 metres. 80 micres
Caixa de 100 xintetes metàl.liques
Caixa dispensadora 100 mocadors facials, 2 fulls
Rotlle d’estovalles de cel·lulosa blanca. Mida 120 cm amplada x 25 m longitud.
Paper d´embalar color Kraft. Mides 100 cm x 50 m. 80 gr.
Paper d´embalar color Kraft. Mides 100 cm x 25 m. 80 gr.
Rotlle paper Kraft colors assortits. Mides 100 cm x 25 m.
Rotlle paper Kraft colors assortits. Mides 100cm x 10m.
Rotlle de bombolles de 50cm x 5m
Carteres de plàstic per plastificar documents en calent. Bossa mida A4. 125 micres.
Mides: 216 x 303 mm. Caixa 100 unitats.
Carteres de plàstic per plastificar documents en calent. Bossa mida A4. 80 micres.
Mides: 216 x 303 mm. Caixa 100 unitats.
Carteres de plàstic per plastificar documents en calent. Bossa mida A3 80 micres. Mides:
432 x 606 mm. Caixa 100 unitats.
Carteres de plàstic per plastificar documents en calent. Bossa mida A3 125 micres.
Mides: 432 x 606 mm. Caixa 100 unitats.
Taula portablocs de plàstic rígid amb miniclip superior i allotjament per a un boli. Amb
quadrícula impresa.
Planxa portablocs d’alumini amb miniclip superior. A4

Referència

Preu unitari Preu unitari
(IVA exclòs)
ofert
(IVA exclòs)

Import
IVA

20,87 €
20,90 €
4,86 €
4,81 €
6,55 €
7,40 €
8,33 €
7,16 €
11,96 €
33,20 €
35,30 €
32,50 €
22,60 €
33,20 €
35,30 €
35,25 €
2,42 €
2,42 €
1,59 €
0,94 €
0,94 €
1,75 €
1,99 €
1,99 €
5,50 €
9,25 €
17,87 €
24,22 €

30,62 €
40,04 €
1,30 €
1,80 €
9,72 €
20,32 €
4,47 €
9,74 €
4,04 €
3,66 €
35,92 €
22,78 €
33,40 €
54,74 €
3,96 €
12,50 €
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Annex 1: Model oferta de preus unitaris
Lot núm. 2 Informàtica i electrònica. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Oferta presentada pel licitador:

Tipus

Informàtica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Calculadora
32
33
34
Piles
35
36
37
38
39
40
41

Descripció

Estoreta antilliscant de material escumós. Color negre. Mides: 26 x 22 x
0,6 cm.
Estoreta per a ratolí amb reposacanells de gel. Superfície de goma
antidesplaçament.
Estoreta per a recolzar els canells. De material escumós antilliscant.
Mides 48 X 8 X 2,5cm.
Ratolí negre òptic amb cable.Forma rodona i adequat per a esquerrans.
Roda de desplaçament.
Ratolí inalàmbric. Receptor inalàmbric USB.
Teclat amb cable. Disposició del teclat, versió espanyola. Teclat
multimedia. Compatibilitat amb windows 7 i 8
USB 64GB
USB 32GB
USB 16GB
USB 4GB
EPSON INK.JET STYLUS S20 Negre o equivalent
EPSON INK-JET STYLUS S20 Groc o equivalent
EPSON INK-JET STYLUS S20 Cyan o equivalent
EPSON INK-JET STYLUS S20 Magenta o equivalent
HP BUSINESS 2200/2250 Cyan Nº11 o equivalent
HP BUSINESS 2200/2600/DN Magenta Nº1 o equivalent
HP BUSINESS 2200/2600/DN Groc Nº11 o equivalent
HP BUSINESS INKJET Negre 2200/2250/26 o equivalent
HP DESIGNJET 500/800 2200/2250 capçal negre o equivalent
HP DESIGNJET 500/800 2250 capçal magenta o equivalent
HP DESIGNJET 500/800 2250 capçal groc o equivalent
HP DESIGNJET 500/800/2200/2250 capçal cyan o equivalent
Tòner làser negre 5510 / 5250 capacitat 5k
Sobres de paper per a l'arxiu o enviament de CD'S o DVD'S. Sobres
color blanc. 50 unitats.
Pack 100 Fundes polipropilè per a CD/ DVD no adhesives amb solapa
3L- de 125 x 128 mm.
Carpeta de 4 anelles amb 10 fundes de polipropilè per a guardar 20
CDs amb full d'índex. Ampliable amb recanvis.
Recanvi de 5 fundes per carpeta de 4 anelles amb 10 fundes de
polipropilè per a guardar 20 CDs amb full d'índex.
Protector 4 preses. Dissenyat per absorbir les pujades de tensió i evitar
que es produeixin danys.
Pack de 100 CD-R 700MB 52x.
Bobina 50 DVD-R de 4.7GB 16x Advance azo.
Bobina de 25 DVD + R 4.7gb 16x

Referència

Preu unitari
(IVA exclòs)

3,28 €
19,80 €
16,50 €
7,50 €
21,55 €
10,79 €
26,79 €
18,19 €
9,01 €
4,79 €
8,10 €
8,10 €
8,10 €
8,64 €
48,00 €
48,00 €
48,00 €
48,00 €
46,14 €
46,14 €
46,14 €
46,14 €
80,71 €
3,01 €
7,99 €
23,83 €
8,82 €
48,62 €
32,02 €
19,52 €
9,63 €

Calculadora de sobretaula solar i a piles. 10 dígits.
Calculadora Casio HR150TEC
Rotlle paper calculadora 57x48mm offset blanc

7,49 €
55,90 €
0,41 €

Pila CR2430 AAA
Pack-2 piles LR14 recarregable
Pila Alcalina GP23A
Pila Alcalina LR-03 AAA
Pila Alcalina LR-14
Pila Alcalina LR-6 AA
Pila Liti CR2032

5,45 €
33,17 €
0,90 €
0,76 €
1,63 €
0,76 €
1,62 €

Preu unitari
ofert
(IVA exclòs)

Import
IVA

Annex 2: - Annex d’equivalència d’articles amb la relació de l’Ajuntament
Lot núm. 1 Material d'oficina. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Oferta presentada pel licitador:

Tipus
Escriptura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Descripció

Bolígraf Bic Punta normal Blau o equivalent
Bolígraf Bic Punta normal Negre o equivalent
Bolígraf Bic Punta normal Vermell o equivalent
Bolígraf Bic Punta normal Verd o equivalent
Bolígraf Pilot supergrip Blau o equivalent
Bolígraf Pilot supergrip Negre o equivalent
Bolígraf Pilot supergrip Vermell o equivalent
Bolígraf sobretaula amb base i cadena
Recanvi tinta blau per a bolígraf sobretaula
Retolador Pilot Vball Blau 0,5 o equivalent.
Retolador Pilot Vball Negre 0,5 o equivalent.
Retolador Pilot Vball Verd 0,5 o equivalent.
Retolador Pilot Vball Vermell 0,5 o equivalent.
Retolador Pilot Hi-Tecpoint V5 Blau
Retolador Pilot Hi-Tecpoint V5 Negre
Retolador Pilot Vball Blau 0,7 o equivalent
Retolador Pilot Vball Negre 0,7 o equivalent
Retolador Edding 1200 Blau o equivalent
Retolador Edding 1200 Negre o equivalent
Retolador Edding 1200 Verd o equivalent
Retolador Edding 1200 Vermell o equivalent
Retolador permanent Staedler Lumocolor Punta 1mm (M) Negre o equivalent
Retolador permanent Staedler Lumocolor Punta 1mm (M) Blau o equivalent
Retolador permanent Staedler Lumocolor Punta 1mm (M) Vermell o equivalent
Retolador permanent Staedler Lumocolor Punta 0,6mm (F) Negre o equivalent
Retolador permanent Staedler Lumocolor Punta 0,6mm (F) Blau o equivalent
Retolador permanent Staedler Lumocolor Punta 0,6mm (F) Vermell o equivalent
Retolador permanent Staedler Lumocolor Punta 0,4mm (S) Negre o equivalent
Retolador permanent Staedler Lumocolor Punta 0,4mm (S) Blau o equivalent
Retolador permanent Staedler Lumocolor Punta 0,4mm (S) Vermell o equivalent
Retolador Edding 400 punta 1mm blau o equivalent
Retolador Edding 400 punta 1mm negre o equivalent
Retolador Edding 400 punta 1mm vermell o equivalent
Retolador Edding 500 punta de 2 a 7mm blau o equivalent
Retolador Edding 500 punta de 2 a 7mm blau o equivalent
Retolador Edding 500 punta de 2 a 7mm vermell o equivalent
Retolador Edding 500 punta de 2 a 7mm verd o equivalent
Retolador Edding 751 punta de 1 a 2mm blanc o equivalent
Retolador Edding 750 punta de 2 a 4mm negre o equivalent
Retolador Edding 750 punta de 2 a 4mm blau o equivalent
Retolador Edding 750 punta de 2 a 4mm vermell o equivalent
Retolador Lumocolor Permanent Duo 348 Negre o equivalent
Retolador eurotester detector bitllets falsos
Retolador fluorescent groc
Retolador fluorescent lavanda
Retolador fluoresent fucsia
Retolador fluorescent taronja
Retolador fluorescent verd
Retolador fluoresent blau
Retolador pissarra blanca de tinta base alcohol. Punta cònica. Traç 1,3mm. Color negre

51

Retolador pissarra blanca de tinta base alcohol.Punta cònica. Traç 1,3mm. Color blau

52

Retolador pissarra blanca de tinta base alcohol. Punta viselada. Traç 3,7 a 5,5mm. Color
negre
Retolador pissarra blanca de tinta base alcohol. Punta viselada. Traç 3,7 a 5,5mm. Color
blau
Retolador pissarra blanca de tinta base alcohol. Punta viselada. Traç 3,7 a 5,5mm. Color
vermell

53
54

Referència
de catàleg

Annex 2: - Annex d’equivalència d’articles amb la relació de l’Ajuntament
Lot núm. 1 Material d'oficina. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Oferta presentada pel licitador:

Tipus

Descripció

55

Retolador pissarra blanca de tinta base alcohol. Punta viselada. Traç 3,7 a 5,5mm. Color
verd
Borrador pizarra magnético
Recanvi 20 filtres esborrador magnètic
Llapis de grafit nº2 duresa HB
Estoig de cartró amb 12 llapis de colors.
Afilallapis plàstic rectangular
Afilallapis metàl·lic amb forma de falca
Llapis portamines 0.5
Llapìs portamines 0.7
Tub de 12 mines de grafit 0,7mm duresa HB
Tub de 12 mines de grafit 0,5mm duresa HB
Tub de 12 mines de grafit 0,5mm duresa 2B
Goma d'esborrar sense PVC
Goma d'esborrar Staedler o equivalent
Corrector compacte de cinta Amplada 4,2mm x 8,5m. Tipp-Ex o equivalent
Corrector compacte de cinta Amplada 5mm x 5m. Tipp-Ex o equivalent
Corrector compacte de cinta amb capçal rotatiu. Amplada 5mm x 8m. Tipp-Ex o
equivalent
Corrector flascó 20ml amb pinzell
Caixa de 10 tisses rodones de colors variats
Caixa de 100 tisses rodones blanques
Esborrador de feltre per a pissarres de tissa

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Regles
76
77
78
79
80
Notes adhesives
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Safates
95
96
97
Clips

Regla de plàstic transparent 20 cm
Regla de plàstic transparent 30 cm
Regla de plàstic transparent 50 cm
Escalímetre triangular 30cm. amb 6 escales 1:20 1:25 1:50 1:75 1:100 1:125. Inclou
estoig tubular protector
Escalímetre triangular 30cm. amb 6 escales 1:100 1:200 1:250 1:300 1:400 1:500. Inclou
estoig tubular protector
Bloc de notes adhesives color groc 38x51. Post-it o equivalent
Bloc de notes adhesives color groc 51x76. Post-it o equivalent
Pack 24+12 blocs de notes adhesives color groc 76x76. Post-it o equivalent
Bloc de notes adhesives color groc 76x127. Post-it o equivalent
Bloc notes blanques 500 fulles 10x10
Bloc de notes adhesives multicolor 76x76. Post-it o equivalent
Pack 10+2 dispensadors marcapàgines colors assortits. Mida 25,4x43mm. Post-it o
equivalent
Marcapàgines de colors. Mida 25,4x43mm. 50 índex per dispensador. Color Blau Brillant.
Post-it o equivalent
Marcapàgines de colors. Mida 25,4x43mm. 50 índex per dispensador. Color Taronja.
Post-it o equivalent
Marcapàgines de colors. Mida 25,4x43mm. 50 índex per dispensador. Color Groc. Post-it
o equivalent
Marcapàgines de colors. Mida 25,4x43mm. 50 índex per dispensador. Color Violeta. Postit o equivalent
Marcapàgines de colors. Mida 25,4x43mm. 50 índex per dispensador. Color Rosa
Brillant. Post-it o equivalent
Índexs adhesius zig-zag colors assortits. 4 mini dispensadors. Mesures 12x45.
Quantitat:140
Pack de 5 blocs de mini notes autoadhesives. 500 marcadors en 5 colors neó. Mida
15x50mm. Post-it o equivalent
Safata de sobretaula arxiu de plàstic sobretaula. Mides 65x225x350mm
Safata metàlica sobretaula. Mides 270x360mm
Porta-revistes arxiu translúcid. Llom de 80mm. Mides 320 x 250 x 80 mm

Referència
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Tipus
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
Gomes elàstiques
108
109
Quaderns
110
111
112
Arxiu i Dossiers
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

Descripció
Clips amb llavi i cromats. Caixa 100 unitats. Nº1'5 de 25mm
Clips amb llavi i cromats. Caixa 100 unitats. Nº2 de 32mm
Clips amb llavi i cromats. Caixa 100 unitats. Nº3 de 43mm
Clip papallona gran nº20 (62mm). Caixa 25 unitats
Clip papallona mitjà nº10 (41mm). Caixa 50 unitats
Pinça pala fixa 60mm. Caixa de 12 unitats.
Pinça pala abatible 30mm. Caixa de 12 unitats
Pinça pala abatible 50mm. Caixa de 12 unitats
Portaclips quadrat. Magnètic amb cos transparent i sobre negre
Portaclips rodó de plàstic translúcid.
Capsa 100gr gomes elàstiques 10cm
Capsa 100gr gomes elàstiques 15cm
Quadern 120 fulls 4 colors. Cobertes de polipropilè negre. Fulls A5 quadrícula 5 mm, 210
x 297 mm
Quadern 120 fulls 4 colors. Cobertes de polipropilè negre. Fulls A4 quadrícula 5 mm, 210
x 297 mm
Bloc espiral office. Tamany 1/16 (75x105mm) 80 fulles.
Caixes arxiu definitiu Foli. Caixa 50 unitats
Caixes arxiu definitiu A4. Caixa 50 unitats
Arxivador de palanca. A4 llom estret (32x29x5). Negre Jaspiat.
Arxivador de palanca. A4 llom ample (32x29x8). Negre Jaspiat.
Arxivador de palanca. Foli llom estret (35x29x5). Negre Jaspiat.
Arxivador de palanca. Foli llom ample (35x29x8). Negre Jaspiat.
Arxivador de palanca de 65mm personalitzable 2 anelles PVC blanc (280 x 320 x 80 mm)
Carpeta penjant amb visor superior i barnilla metàlica flex. Caixa 50 unitats. 365 x 244 x
341 mm. (A x B x C)
Carpeta penjant amb visor superior i barnilla metàlica flex. Caixa 50 unitats. 330 x 240 x
306 mm. (A x B x C)
Pack 10 fulls per a visors carpeta penjant model
Pack 25 visors per a carpetes.
Índex de plàstic A-Z per a carpetes d'anelles. Format Foli
Índex de plàstic A-Z per a carpetes d'anelles. Format A4
Índex de plàstic A-Z per a carpetes d'anelles. Format A5 (quartilla vertical)
Índex de projecte 1-10 (10 u.) polipropilè, multitrepant i reutilitzables. Tamany A4
Índex de projecte 1-6 (6 u.) polipropilè, multitrepant i reutilitzables. Tamany A5
Índex de plàstic 1-12 Tamany A4. 16 forats
Índex de plàstic 1-12. Tamany Foli. 16 forats
Joc 10 separadors polipropilè. Tamany Foli 16 forats.
Joc 10 separadors polipropilè. Tamany A4. 16 forats.
Carpeta personalitzable 20 fundes
Carpeta portfolio 20 fundes negra. Portades de polipropilè rígid. Mida A4
Carpeta 20 fundes transparents de Polipropilè i tapes semi-rígides. Mida A4.
Carpetes de 50 fundes de polipropilè extraibles i intercanviables. A4
Recanvi 10 fundes per a carpeta de fundes extraibles. A4
Carpeta amb gomes de cartulina llustrada gofrada. Color negre. de 425gr y 24x32cm
Carpeta de cartró gofrat colors amb bossa i gomes. Foli.
Caixa de projectes 34x24,5x7 negra
Caixa de projectes 34x24,5x3 negra
Carpetes d'acordió alfabètic i numèric.
Expanding file A4 amb 24 separadors
Portafirmes pvc 20 compartiments negre. Llom extensible tipus acordió. Separadors amb
guia escalonada i reforçada.
Sobre A4 apaïsat acordió 30mm cristall. Obertura superior i tancament de velcro.
Capacitat 200 fulls.
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Tipus
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
Sobres
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
Paper 80gr.
185
186
187
188
189
Cartulina
190
191
192

Descripció
Dossier d'ungleta A4 polipropilè. Amb obertura superior i lateral. Caixa 100 unitats.
Dossier d'ungleta Foli polipropilè. Amb obertura superior i lateral. Caixa 100 unitats.
Funda multitaladro A4 polipropilè. 90 micres. Caixa 100 unitats.
Funda multitaladro Foli polipropilè. 90 micres. Caixa 100 unitats.
Fundes plàstic PVC transparent 150 micres. Obertes per la part superior. Mesura 1/4,
170x220mm (50uts.)
Fundes plàstic PVC transparent 150 micres. Obertes per la part superior. Mesura
110x56mm (50uts.)
Dossier amb fàstener DIN A4 tira complerta negre. Fabricat amb plàstic PVC tapa
transparent.
Dossier amb fàstener Foli tira complerta negre. Fabricat amb plàstic PVC tapa
transparent.
Dossier amb pinça lateral metàl·lica 30 fulles. Mida DIN A4
Dossier amb pinça lateral metàl·lica 60 fulles. Mida DIN A4
Enquadernador fastener metàl·lic, caixa de 50 uts.
Espirals metàl·lics 6mm negre. 20 fulls. Caixa 100 unitats.
Espirals metàl·lics 8mm negre. 40 fulls. Caixa 100 unitats.
Espirals metàl·lics 10mm negre. 60 fulls. Caixa 100 unitats.
Espirals metàl·lics 12mm negre. 80 fulls. Caixa 100 unitats.
Espirals metàl·lics 14mm negre. 100 fulls. Caixa 100 unitats.
Espirals metàl·lics 18mm negre. 140 fulls. Caixa 100 unitats.
Espirals metàl·lics 20mm negre. 160 fulls. Caixa 100 unitats.
Espirals metàl·lics 26mm negre. 220 fulls. Caixa 50 unitats.
Caixa 100 canonets 12mm. Per a enquadernació A4. 105 fulls
Caixa 100 canonets 6mm. Per a enquadernació A4. 25 fulls
Tapes de plàstic opaques de PVC de 0,20 mm de gruix. 180 micres. (100uts.)
Tapes transparents de plàstic de PVC per enquadernar. A4. 0,20 mm de gruix, 180
micres (100uts.)
Tapes translúcides de polipropilè per enquadernar. A4. 500 micres (100uts.)
Tapes negres opaques de polipropilè per enquadernar. A4. 500 micres (100uts.)
Tapes negres opaques aspecte pell per enquadernar. A4. (50uts)
Caixa 500 sobres blancs sense finestra. Mida 115 x 225. Autodex.
Sobre mida quartilla blanc. 176 x 231. Autodex. Caixa 250 unitats.
Bossa mida foli B4. Color blanc autodex. Mides: 250 x 353. Caixa 250 unitats.
Bossa color blanc autodex. Mides: 184 x 261. Caixa 250 unitats.
Bosses de correu intern impresos. Mida 250x353mm. Caixa de 250 unitats.
Bossa bombolles air-bag nº17. 240x340mm. Paquet 10 unitats
Bossa bombolles air-bag nº11. 100 x 165mm. Paquet 10 unitats
Bossa color Kraft de 100 x 145 mm. Caixa 1000 unitats
Bossa color Kraft de 120 x 170 mm. Caixa 1000 unitats
Caixa 500 sobres personalitzats amb imprés escut municipal amb finestra. Mida 115 x
225. Autodex
Caixa 500 sobres personalitzats amb imprés amb escut municipal sense finestra. Mida
115 x 225. Autodex
Sobre personalitzat amb imprés escut municipal mida quartilla. 176 x 231. Autodex.
Caixa 250 unitats
Bossa personalitzat mida foli B4. Color blanc autodex. Mides: 250 x 353. Caixa 250
unitats imprés amb escut municipal
Caixa amb 5 paquets de paper A4 de 500 fulles. Blanc.
Paquet paper A4. 500 fulles. Color.
Paquet paper A4. 100 fulles. Color.
Paquet paper A3. 500 fulles. Blanc.
Paquet paper A3. 500 fulles. Color.
Paquet cartulina A4 160gr Blanc (250 unitats)
Paquet cartulina A4 160 gr Color (250 unitats)
Paquet cartulina A4 185 gr Blanc (50 unitats)
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193
194
195
196
197
198
199
Tisores
200

Descripció
Paquet cartulina A4 185 gr Color (50 unitats)
Paquet cartulina A3 160gr Blanc (250 unitats)
Paquet cartulina A3 160gr Color (50 unitats)
Subcarpeta cartulina Foli Blanc (50 unitats)
Subcarpeta cartulina A4 Blanc (50 unitats)
Subcarpeta cartulina Foli Color (50 unitats)
Subcarpeta cartulina A4 Color (50unitat)
Tisores amb mànec de plàstic. Fulles d’acer inoxidable. Puntes arrodonides. 17 cm.

201

Tisores amb mànec de plàstic. Fulles d’acer inoxidable. Puntes arrodonides. 19 cm.

202

Tisores amb mànec de plàstic. Fulles d'acer inoxidable. Puntes arrodonides. 13 cm.

203
Taladradora
204
Grapadora
205
206
207
208
209
210
211
212
213
Portallapis
214
Paperera
215
216
Gots
217
218
Bosses
219
220
221
222
Adhesiu
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

Cutter de seguretat amb fulla retràctil de 18mm
Perforadora Petrus 85 amb capacitat per a 25 fulls
Grapadora sobretaula de plàstic i metall, grapes 22/6 - 24/6 - 26/6. Petrus 435 o
equivalent
Grapadora metàlica, grapes 22/6 - 24/6. Petrus 226 o equivalent
Minigrapadora de butxaca metàl·lica, grapes Nº 23/6. Petrus Liliput o equivalent.
Minigrapadora de tenalla, grapes Nº 202. Petrus Majorette o equivalent
Grapes nº 202 galvanitzades. Caixeta de 1.000 unitats.
Grapes courades mida 22/6 i 24/6. Caixeta de 1.000 unitats.
Grapes courades mida 26/6. Caixa de 1.000 unitats
Grapes 9/8. Caixa de 1.000 unitats
Desgrapadora senzilla, recoberta de metall robust amb mànec de plàstic antilliscant.

Pot per a llapis sobretaula
Paperera cilíndrica de plàstic. 14 litres.
Clauer de plàstic amb volandera metàl·lica i forat per a penjador d’armaris de claus.
Pack de 100 gots transparents de polipropilè de 220cc.
Pack de 100 gots blancs de plàstic. 200cc.
Paquets de 200 bosses blanques semi opaques, amb nanses tipus camiseta. Mides: 40 x
60.
Paquets de 200 bosses blanques semi opaques, amb nanses tipus camiseta. Mides: 35 x
50.
Paquet de 200 bosses blanques semi opaques, amb nanses tipus camiseta. Mides: 30 x
40.
Paquet de 10 bosses blanques amb nanses. Mides: 184 x 261.
Adhesiu en barra sense dissolvents. Barra adhesiva 22 grs. Pritt o equivalent.
Adhesiu en barra sense dissolvents. Barra adhesiva 11 grs. Pritt o equivalent.
Adhesiu sec permanent en cassets un sol ús. Mida 8,4 mmx8, 5m. Pritt o equivalent.
Pot de cola blanca 1Kg
Pot de cola blanca 100gr.
Cinta adhesiva transparent 19mmx33m. Pack 8 unitats. Scotch o equivalent.
Pack cinta Scotch Magic 12+2. 19mmx33m o equivalent
Porta-rotlles cinta adhesiva petita. Per a rotlles de fins 19 mm x 33 m.
Rotlle 3 metres 0,50 x 3 mts. Aironfix transparent o equivalent
Rotlle 20 metres 0,50 x 3 mts. Aironfix transparent o equivalent
Cinta adhesiva 50mm x 66 m. Transparent de Polipropilè
Cinta adhesiva 50mm x 66 m. Transparent de PVC
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Descripció

235
236
237
238

Cinta adhesiva de precinte 50mm x 66 m. Color marró
Cinta adhesiva 50mm x 132 m. Transparent de Polipropilè
Cinta adhesiva de pintor stàndar de 50x50 color crema
Cinta de fixació amb adhesiu en ambdues cares. Color Blanc. Mida 19 mm. x 1,5 m.

239

Cinta adhesiva doble cara fixació ultra-forta per a interior y exterior, 5m x 19mm blanca

240
241
242
243
Etiquetes
244

Massilla adhesiva multiusos. Blu-tack o equivalent
Cola d'impacte de gran resistència i enganxat ràpid. Mida 5gr.
Cinta doble cara adhesiva permanente 19mm x 33 m
Cinta doble cara adhesiva permanente 12mm x 33 m
Etiquetes adhesives blanques 48,5 x 16,9 mm. Caixa 100 fulls A4. 6800 etiquetes/caixa

245

Etiquetes adhesives blanques 64,6 x 33,8 mm. Caixa 100 fulls A4. 2400 etiquetes/caixa

246

Etiquetes adhesives blanques 70 x 37 mm. Caixa 100 fulls A4. 2400 etiquetes/caixa

247

Etiquetes adhesives blanques 105 x 57 mm. Caixa 100 fulls A4. 1000 etiquetes/caixa

248

250

Etiquetes adhesives translúcides de polièster 70 x 37mm. Caixa 20 fulls A4. 480
etiquetes/caixa
Etiquetes adhesives blanques reciclades 105 x 29 mm. Caixa 100 fulls A4. 2000
etiquetes/caixa
Etiquetes adhesives blanques 52,5 x 29,7 mm. Caixa 100 fulls A4. 4000 etiquetes/caixa

251

Etiquetes adhesives blanques 97 x 42,4 mm. Caixa 100 fulls A4. 1200 etiquetes/caixa

252

Etiquetes adhesives blanques 105 x 40 mm. Caixa 100 fulls A4. 1600 etiquetes/caixa

249

253
254
Segells
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
Agendes
276

Etiquetes adhesives grogues 70 x 37 mm. Caixa 20 fulls A4. 480 etiquetes/caixa
Bossa amb 20 fulls i 926 gomets amb diferents figures geomètriques
Datador Printy 4820 automàtic, entintatge automàtic sense placa. Mesura de la data
4mm. o equivalent
Datador Printy 4820 automàtic català, entintatge automàtic sense placa. Mesura de la
data 4mm. o equivalent
Coxinet printy 4913/6 blau. o equivalent
Coixinet printy 4923/6 blau. o equivalent
Coixinet 4924/4940 blau o equivalent
Coixinet 4924/4940 verd o equivalent
Coixinet Printy 4926 color blau o equivalent
Coixinet 4927/4727 blau o equivalent
Coixinet Reiner per a B6/B6K negre o equivalent
Segell Trodat 4915 amb text o equivalent
Segell Trodat 4924 amb text o equivalent
Segell Trodat 4928 amb text o equivalent
Segell especial Trodat 4912 amb text o equivalent
Segell especial Trodat 4915 amb text o equivalent
Segell especial Trodat 4924 amb text o equivalent
Segell especial Trodat 4927 amb text o equivalent
Tampó tintadors per a segells de tintatge manual, de construcció metàl·lica. Blau
Tampó tintadors per a segells de tintatge manual, de construcció metàl·lica. Negre
Tinta per reomplir tampons. 28ml. Color blau.
Tinta per reomplir tampons. 28ml. Color negre.
Tinta per reomplir tampons. 28ml. Color vermell.
Tac calendari de sobretaula en català. Mida 85x110mm. Imprès a dos colors.
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277
278
279
280
281
282
Varios
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

Descripció
Agenda básica en català, dia per pàgina. Tapes de cartró rígid color negre. 210 x 145
mm.
Agenda setmana vista en català. Tapes rígides de cartró negre. 210 x 145 mm.
Recanvi anual Setmana a la Vista, per a agendes d'11 anelles. També vàlid per a
agendes de 4 anelles. Mides: 155 x 215 mm
Recanvi anual 1 Dia pàgina, per a agendes d'11 anelles. També vàlid per a agendes de
4 anelles. Mides: 155 x 215 mm
Carpeta 11 anelles amb mecanisme de múltiple anella. Format quartilla vertical.
Capacitat mitjana. Mides fulla: 155 x 215 mm.
Carpeta 11 anelles amb mecanisme de múltiple anella. Format quartilla vertical. Alta
capacitat. Mides fulla: 155 x 215 mm.
Cartutx plastificació A4 20 metres. 80 micres
Cartutx plastificació A4 30 metres. 80 micres
Caixa de 100 xintetes metàl.liques
Caixa dispensadora 100 mocadors facials, 2 fulls
Rotlle d’estovalles de cel·lulosa blanca. Mida 120 cm amplada x 25 m longitud.
Paper d´embalar color Kraft. Mides 100 cm x 50 m. 80 gr.
Paper d´embalar color Kraft. Mides 100 cm x 25 m. 80 gr.
Rotlle paper Kraft colors assortits. Mides 100 cm x 25 m.
Rotlle paper Kraft colors assortits. Mides 100cm x 10m.
Rotlle de bombolles de 50cm x 5m
Carteres de plàstic per plastificar documents en calent. Bossa mida A4. 125 micres.
Mides: 216 x 303 mm. Caixa 100 unitats.
Carteres de plàstic per plastificar documents en calent. Bossa mida A4. 80 micres.
Mides: 216 x 303 mm. Caixa 100 unitats.
Carteres de plàstic per plastificar documents en calent. Bossa mida A3 80 micres. Mides:
432 x 606 mm. Caixa 100 unitats.
Carteres de plàstic per plastificar documents en calent. Bossa mida A3 125 micres.
Mides: 432 x 606 mm. Caixa 100 unitats.
Taula portablocs de plàstic rígid amb miniclip superior i allotjament per a un boli. Amb
quadrícula impresa.
Planxa portablocs d’alumini amb miniclip superior. A4

Referència
de catàleg

Annex 2: - Annex d’equivalència d’articles amb la relació de l’Ajuntament
Lot núm. 2 Informàtica i electrònica. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Oferta presentada pel licitador:

Tipus
Informàtica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Calculadora
32
33
34
Piles
35
36
37
38
39
40
41

Descripció
Estoreta antilliscant de material escumós. Color negre. Mides: 26 x 22 x
0,6 cm.
Estoreta per a ratolí amb reposacanells de gel. Superfície de goma
antidesplaçament.
Estoreta per a recolzar els canells. De material escumós antilliscant.
Mides 48 X 8 X 2,5cm.
Ratolí negre òptic amb cable.Forma rodona i adequat per a esquerrans.
Roda de desplaçament.
Ratolí inalàmbric. Receptor inalàmbric USB.
Teclat amb cable. Disposició del teclat, versió espanyola. Teclat
multimedia. Compatibilitat amb windows 7 i 8
USB 64GB
USB 32GB
USB 16GB
USB 4GB
EPSON INK.JET STYLUS S20 Negre o equivalent
EPSON INK-JET STYLUS S20 Groc o equivalent
EPSON INK-JET STYLUS S20 Cyan o equivalent
EPSON INK-JET STYLUS S20 Magenta o equivalent
HP BUSINESS 2200/2250 Cyan Nº11 o equivalent
HP BUSINESS 2200/2600/DN Magenta Nº1 o equivalent
HP BUSINESS 2200/2600/DN Groc Nº11 o equivalent
HP BUSINESS INKJET Negre 2200/2250/26 o equivalent
HP DESIGNJET 500/800 2200/2250 capçal negre o equivalent
HP DESIGNJET 500/800 2250 capçal magenta o equivalent
HP DESIGNJET 500/800 2250 capçal groc o equivalent
HP DESIGNJET 500/800/2200/2250 capçal cyan o equivalent
Tòner làser negre 5510 / 5250 capacitat 5k
Sobres de paper per a l'arxiu o enviament de CD'S o DVD'S. Sobres
color blanc. 50 unitats.
Pack 100 Fundes polipropilè per a CD/ DVD no adhesives amb solapa
3L- de 125 x 128 mm.
Carpeta de 4 anelles amb 10 fundes de polipropilè per a guardar 20 CDs
amb full d'índex. Ampliable amb recanvis.
Recanvi de 5 fundes per carpeta de 4 anelles amb 10 fundes de
polipropilè per a guardar 20 CDs amb full d'índex.
Protector 4 preses. Dissenyat per absorbir les pujades de tensió i evitar
que es produeixin danys.
Pack de 100 CD-R 700MB 52x.
Bobina 50 DVD-R de 4.7GB 16x Advance azo.
Bobina de 25 DVD + R 4.7gb 16x
Calculadora de sobretaula solar i a piles. 10 dígits.
Calculadora Casio HR150TEC
Rotlle paper calculadora 57x48mm offset blanc
Pila CR2430 AAA
Pack-2 piles LR14 recarregable
Pila Alcalina GP23A
Pila Alcalina LR-03 AAA
Pila Alcalina LR-14
Pila Alcalina LR-6 AA
Pila Liti CR2032
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