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1.- INTRODUCCIÓ 
 
L’Ajuntament de Barcelona planteja aquesta subhasta electrònica, la qual es realitzarà a la 
"Plataforma de Contractació de les Administracions Publiques (en endavant PECAP)".  Aquest 
document és la definició formal de les prescripcions, característiques tècniques, condicions 
econòmiques, operativa, etc., d’aquesta subhasta electrònica i de les condicions d’aplicació 
derivades de la mateixa. 
 
La seva finalitat és aconseguir la millor oferta econòmica per cada tipus de producte, que es 
subhasten, convidant a un determinat nombre de participants,  per tal de que durant un determinat 
període de temps puguin ofertar un preu cert a la baixa respecte del  preu base fixat per 
l’Ajuntament de Barcelona prèviament . Un cop finalitzat aquest període de temps, haurà guanyat el 
participant que hagi realitzat la millor oferta econòmica. 
 
El valor global estimat d’aquesta subhasta, correspon a l’aplicació dels preus unitaris de cada 
producte sobre les previsions de consum facilitades pels diferents punts de compra dels Sectors i 
Districtes de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Els preus unitaris resultants d’aquesta subhasta, seran vigents fins el 31 de desembre de 2011 
 
 
2.- MARC LEGAL 
 
Aquesta subhasta electrònica, és un instrument de contractació que s’utilitza d’acord amb el que 
estableixen els articles 182 i 132 de la Llei de Contractes del Sector Públic.  
 
Aquesta subhasta es realitza centralitzadament i les condicions derivades de la mateixa, seran 
aplicables a tots els Sectors i Districtes de l’Ajuntament de Barcelona i a les entitats que formen 
part del Grup Municipal (Organismes Autònoms, Entitats Públiques Empresarials, Societats 
Municipals, Consorcis, etc). 
 
El perfeccionament de la contractació derivada d’aquesta subhasta, es realitzarà de forma 
descentralitzada pels corresponents òrgans de contractació de l’Ajuntament de Barcelona i de les 
entitats del Grup Municipal. 
 
Aquesta subhasta es realitza sota la forma d’un procediment negociat sense publicitat, i s’invita a 
participar-hi, a les empreses adjudicatàries de l’acord marc vigent de subministrament de paper en 
raima,  realitzat  per la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya, al 
qual l’Ajuntament de Barcelona i accedeix en base al conveni de col·laboració en matèria de 
compres, existent entre ambdues Administracions. 



 
 
3.- OBJECTE DE LA SUBHASTA ELECTRÒNICA  
 
 
Descripció: 
 
Procediment per determinar els preus de compra del paper en raima fins el 31 de desembre de 
2011. 

 

        Tipus de paper, quantitats de compra i preus de sortida : 
 

 Tipus Mida Caixes Preu màxim per caixa Preu màxim global 
Lot 1 Reciclat DIN A4 11.646                  14,35 € 167.120 € 
Lot 2 Fibra verge DIN A4  5.085 15,00 €  76.275 € 

 
        * Caixes de 5 paquets de 500 fulls amb embolcall antihumitat 

 
Els preus de sortida i els preus ofertats pels licitadors en aquesta subhasta, son sense IVA. 
 
Els preus unitaris resultants, no podran ser revisats a l’alça.  
 
Els volums de consum previstos corresponen als consums estadístics, ajustats al període abril / 
desembre 2011 
 
L’empresa adjudicatària de cada lot, realitzarà el subministrament global dels productes 
corresponents al lot. 
 
 
Operativa general: 
 
Tots els participants en aquesta subhasta, hauran d’ofertar obligatòriament  el paper  homologat 
segons l’acord marc vigent de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Servei Central de Compres en base als consums estadístics, dels òrgans de l’Ajuntament de 
Barcelona i entitats del Grup municipal, fa un procés d’agregació del volum global de compra  i 
convoca aquesta subhasta electrònica de determinació dels preus de compra, aplicables fins el 31 
de desembre de 2011. 

 
Els licitadors adjudicataris de l’acord marc, participen a la subhasta electrònica de determinació de 
preus i l’empresa que presenti la millor oferta de cada tipus de producte, serà l’adjudicatària per 
subministrar el paper en raima d’aquell tipus.  
 
Durant la fase de subministrament, l’empresa  adjudicatària es compromet a subministrar 
exclusivament el paper homologat,  amb el  qual ha participat en aquesta subhasta. 
 
En el cas de que l’adjudicatari no podés seguir subministrant aquest producte homologat durant 
aquest període, aquest estarà obligat a subministrar un producte substitutiu. En aquest cas, haurà 
de presentar al Servei Central de Compres un document concretant les causes per les quals no pot 
seguir subministrant el producte homologat i proposant un producte substitutiu, el qual com a mínim 
haurà de tenir les mateixes característiques tècniques del producte a substituir i el seu preu no 
podrà ser superior al del producte a substituir. Juntament amb aquest document, haurà de 
presentar mostres suficients per poder fer proves en màquina. El producte substitutiu, haurà de ser 



autoritzat pel Servei Central de Compres i no se’n podrà fer cap lliurament fins que es disposi de 
l’esmentada autorització. 
 
 
Les comandes realitzades pels òrgans i entitats del Grup Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, 
hauran de ser lliurades en les adreces dels òrgans destinataris, en el termini màxim dels tres dies 
hàbils següents a l’enviament de la comanda. Si excepcionalment és produís algun retard en el 
lliurament, s’haurà de comunicar al respectiu responsable de compres, el motiu i la data prevista de 
lliurament. 
 
L’empresa/es adjudicatària/es es compromet a realitzar el canvi dels articles defectuosos o que no 
corresponguessin  als ofertats en la subhasta, en el termini màxim de 3 dies. Aquestes 
substitucions no  comportaran cap despesa per a l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
Els preus unitaris resultants, hauran d’estar expressats en euros i com a màxim amb dos decimals. 
Tant els preus de sortida com els preus ofertats durant la subhasta són sense IVA. Els preus 
resultants de la subhasta, seran incorporats al Catàleg de Productes Estàndard, sobre el qual els 
òrgans i entitats del Grup Municipal faran les seves comandes, adreçades al/s proveïdor/s 
adjudicatari/s. 
 
Pel que fa als aspectes no regulats específicament en aquest Plec de Clàusules, seran d’aplicació 
el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques de l’Acord 
Marc de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya vigent.    
 
4.- DATA DE REALITZACIÓ DE LA SUBHASTA  
 
Es comunicarà als licitadors, amb una antelació mínima de 5 dies hàbils 
 
 
5.- CONDICIONS PARTICULARS 
 
Previ a la participació a la subhasta electrònica, els licitadors hauran d’estar registrats en el mercat 
electrònic “Pecap”, acceptant en conseqüència les seves condicions generals d’ús i la seva política 
de privacitat i especialment a signar digitalment les ofertes que presentin mitjançant la Certificació 
Digital que prèviament hauran d’obtenir. 
 
L'oferent en el mercat electrònic "PECAP" es compromet a assumir com a vàlides i vinculants  totes 
les ofertes que formuli, les quals s’entendran realitzades per la persona capacitada per a tal 
propòsit. 
 
Qualsevol modificació que es produeixi en la informació facilitada per l’oferent en el procés de 
registre en aquest mercat electrònic "PECAP", haurà de ser notificada immediatament a 
l'administració contractant i al proveïdor tecnològic de PECAP (Sumasa). 
 
Per poder participar en aquesta subhasta electrònica els licitadors hauran d’estar donats d’alta a la 
PECAP i no tenir quotes pendents de pagament. 
 
L’adjudicatari de la subhasta, d’acord amb les condicions d’utilització de la PECAP, establertes per 
Localret, haurà de fer un abonament a l’empresa Sumasa, en funció del import d’adjudicació, 
segons els següents trams: 
 
- fins 200.000€ : 0,8% del import d’adjudicació 
- superior a 200.000€ : 0,7% del import d’adjudicació 
 



 
6.- FUNCIONAMENT  I  NORMATIVA  DE  LA  SUBHASTA  
ELECTRÒNICA DE COMPRA 
 
És concretarà un preu global de sortida,  per sobre del qual el sistema no acceptarà ofertes i 
s’establirà un preu de decrement mínim, de manera que en les diferents ofertes d'un proveïdor 
s'haurà d'aplicar aquest decrement sempre respecte a l'oferta immediatament anterior presentada 
per ell mateix (no respecte a l'oferta guanyadora en cada moment), tot i així, al iniciar-se la 
subhasta, la primera oferta de cada proveïdor pot ser igual o inferior al preu de sortida sense 
necessitat d'aplicar el decrement mínim, serà a partir d'aquesta primera oferta quan s'aplicarà el 
decrement mínim establert per poder seguir ofertant. 
 
Per garantir que els oferents no introdueixen xifres errònies, el sistema demanarà confirmació de la 
xifra introduïda abans de ser acceptada com a  vàlida. 
 
Durant la subhasta electrònica de compra, els licitadors podran veure per la pantalla de l'ordinador, 
la millor oferta en tot moment, però sense saber a qui pertany, a més els licitadors veuran, una 
vegada hagi començat la subhasta electrònica,  quant temps queda fins el final del procés. 
 
Si, durant els últims 5 minuts del procés, entrés alguna nova oferta que millorés la que en aquell 
moment sigui l’oferta guanyadora, la subhasta  es prorrogarà automàticament durant  5 minuts 
més, des del moment en que hagi entrat aquesta oferta i així successivament fins que deixin 
d’entrar noves ofertes. Només prorroguen les ofertes guanyadores, les ofertes que empaten no 
prorroguen. En cas d’empat, guanya l’oferta que hagi estat registrada en primer lloc. 
 
 
Resum de les dades principals d’aquesta subhasta electrònica 
 
 

Data de publicació  1 d’abril 
Hora i data d’inici de la subhasta 10 h am del dia   8 d’abril de 2011 
Duració 20 minuts 
Preu de sortida lot 1 DINA4 reciclat 167.120 € 
Decrement mínim lot 1 300 € 
Preu de sortida lot 2 DINA4 fibra verge 76.275 € 
Decrement mínim lot 2 150 € 

 
 
Pròrrogues il·limitades de 5 minuts, si durant els últims 5 minuts de la subhasta, entren 
ofertes que millorin l’oferta guanyadora fins aquell moment.  
 
 
Aquests  imports  són  el resultant d’aplicar els preus dels diferents productes a ofertar,  a 
les previsions de consum de cada producte, comunicades pels diferents punts de compra de 
l’organització. 

 
 
7.- ADJUDICACIÓ DE LA LICITACIÓ 
 
El licitador que hagi presentat l’oferta guanyadora en cada lot, constarà  en el Catàleg de Productes 
Estàndard com l’empresa designada per realitzar-ne el subministrament integral durant el període 
de vigència.  
 



Cadascun dels diferents operadors de l’Ajuntament de Barcelona i de les entitats del Grup 
Municipal adherides, comptabilitzaran els corresponents assentaments de reserva de crèdit i 
d’adjudicació del subministrament a favor del licitador que hagi resultat guanyador de la subhasta 
 
 
8.- PRESENTACIO DE L’OFERTA 
 
Mitjançant subhasta electrònica, a través del portal “PECAP” 
 

 

9.- ARTICLES PRINCIPALS I SECUNDARIS 
 
 
Els articles principals son els papers en raima de les mides DIN A4 elaborats en paper reciclat i 
fibra verge, els preus de compra dels quals resultaran definits mitjançant aquesta subhasta. La 
unitat de subhasta és la caixa de 5 paquets de 500 fulls amb embolcall antihumitat 
 
Els articles de les mides DIN A3, es consideren articles secundaris i per aquest motiu no surten a 
subhasta. 
 
El licitador adjudicatari de cada lot en les mides DIN A4, haurà de subministrar també el paper en la 
mida DIN A3 durant el mateix període. El preu per caixa aplicable pels papers en mida DIN A3, serà 
el resultant de multiplicar el preu per caixa de la mida DIN A4 per 2.  
 

Preu aplicable DIN A3  =  preu DIN A4 x 2 
 
 
La previsió de consum dels articles secundaris pel període març – desembre 2011 és: 
 
 
DIN A3 reciclat  250 caixes de 5 paquets de 500 fulls amb embolcall antihumitat 
DIN A3 fibra verge  360 caixes de 5 paquets de 500 fulls amb embolcall antihumitat 

 
 
 
 

10.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT DE L’ADJUDICATARI 
 
L’adjudicatari de cada lot, en el termini de les 48 hores següents a la finalització de la subhasta, ha 
de comunicar documentalment al Servei Central de Compres el preu unitari per caixa, resultant de  
l’oferta global guanyadora. 
 
El preu global  resultant d’aplicar els preus unitaris presentats, no podrà ser superior al preu global 
de l’oferta guanyadora de la subhasta. 
 
Els preus unitaris i les unitats de presentació que constin en les factures, han de quadrar amb els 
preus unitaris i les unitats de presentació que constin en les comandes emeses. Les factures que 
no quadrin amb les comandes, seran retornades per tal de que el proveïdor les torni a presentar 
complint aquestes especificacions. 
 
Cada comanda haurà de tenir la seva factura. No s’admetran ni factures parcials, ni factures que 
acumulin diverses comandes.  
  



L’adjudicatari, estarà  obligat a realitzar el subministrament dels articles objecte d’aquesta 
subhasta, en els termes especificats en aquest plec de clàusules particulars. 
 
En el cas de que l’adjudicatari no respecti les condicions establertes, l’Ajuntament de Barcelona, es 
reserva el dret d’aplicar sancions, en funció dels perjudicis ocasionats per el incompliment. El 
import de les sancions seria deduït de les factures presentades.  
 
En funció de la gravetat i/o de la reiteració, l’Ajuntament de Barcelona, es reserva el dret a donar 
per resolt el contracte i adjudicar-lo a l’empresa que hagi quedat classificada a continuació.   

___________________________________________ 

 

CONSULTES : 
 
 
Per a qualsevol informació relativa a aspectes administratius o econòmics, poden dirigir-se al 
Servei Central de Compres de l’Ajuntament de Barcelona, tel. 934 027 801.  
 
Per a consultes relacionades amb les funcionalitats o operativa de la PECAP, així com per 
qualsevol incidència abans o durant la realització de la subhasta, hauran de contactar amb el 
proveïdor tecnològic de PECAP, que és l’empresa SUMASA, telèfons: 934 048 917 / 934 048 894. 
 
Barcelona, febrer de 2011 
 
El Cap del Servei Central de Compres 
 
 
 
 
 
 
Eduard Castells 
 
 


