PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT, PER LOTS, DE MATERIAL D’OFICINA I CONSUMIBLES PER
L’AJUNTAMENT D’INCA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
1.- Objecte
El present contracte té per objecte el subministrament, per lots, de material d’oficina i paper
per l’Ajuntament d’Inca, fixant el present plec les condicions tècniques d’aquest
subministrament.
Atesa la diversitat dels béns i articles a subministrar, la contractació es realitzarà per lots:
a) LOT 1: MATERIAL D’OFICINA. Són els inclosos en l’Annex I del present Plec.
b) LOT 2: PAPER FOTOCOPIADORA. Són els inclosos en l’Annex II del present Plec.
Els licitadors podran presentar oferta a tots o a algun dels lots. En tot cas, les ofertes hauran
d’incloure la totalitat dels articles prevists en el lot al que es liciti, quedant excloses de la
licitació les que incompleixin aquesta exigència.
2.- Definició del subministrament
2.1.- Els productes a oferir són els que figuren en l’Annex I i II (pel lot 1 i 2 respectivament)
del present plec, que reflexa el consum estimat anual, així com els preus unitaris (IVA
exclòs), que es prendran com a base i podran ser millorats a la baixa pels licitadors a les
seves ofertes, mitjançant un percentatge de baixa únic (el mateix) per tots i cada un dels
articles inclosos en el lot al que s’opti.
2.2.- L’adjudicatari s’obliga a entregar els productes de forma successiva, pel preu unitari
que resulti de l’adjudicació, sense que la quantia total d’aquests béns es defineixi, quedant
subordinades les entregues a les necessitats de l’Administració.
2.3.- En els Annexes I i II del present plec s’estableix a títol orientatiu la previsió de consum
per cada període anual de contracte, sense que existeixi compromís per part de l’Ajuntament
d’esgotar el consum anual previst, de manera què, en cap cas l’Ajuntament d’Inca quedarà
obligat a l’adquisició de la totalitat dels productes (ni en tipus, ni en nombre) ni a consumir la
totalitat de l’import adjudicat, no tenint aquella relació caràcter contractual. Incloent aquells
que consideri que no respecten les característiques tècniques, qualitat o garantia definits en
aquest Plec, o puguin estimar-se durant l'execució del contracte.
2.4.- Els productes s’han d’ajustar a les característiques, tant tècniques com de presentació,
fixades prèviament per l’Administració en els Annexes I i II del present plec. Si bé les
referències que es fan respecte a marques, en el seu cas, ho són a títol orientatiu, podent
ser substituïdes per altres de característiques similars.
3.- Duració del contracte
3.1.- La duració del contracte serà de dos (2) anys, comptadors des de la seva formalització,
prorrogable per períodes anuals fins a un màxim de dues (2) pròrrogues.
La duració màxima del contracte, pròrrogues incloses, serà de QUATRE (4) anys (2+1+1).
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4.- Pressupost de licitació. Preu del contracte. Valor estimat del contracte
4.1. Pressupost base de licitació. Per a cada lot, el pressupost base de licitació anual,
millorable pels licitadors a la seva oferta, és el següent:
LOT 1. MATERIAL D’OFICINA
PRESSUPOST BASE SENSE IVA

IVA (21%)

PRESSUPOST BASE AMB IVA

19.822,9.-€

4.162,81.-€

23.985,71.-€

LOT 2. PAPER PER FOTOCOPIADORA
PRESSUPOST BASE SENSE IVA

IVA (21%)

PRESSUPOST BASE AMB IVA

9.388,5.-€

1.971,85.-€

11.360,08.-€

El que fa un pressupost base de licitació, pels dos anys de duració inicial, per cada lot de:
LOT 1. MATERIAL D’OFICINA: 39.645,8.-€, IVA exclòs, al que li correspon la quantitat de
8.325,62.-€ en concepte d’IVA, el que fa un pressupost màxim total de 47.971,42.-€, IVA
inclòs.
LOT 2. PAPER PER FOTOCOPIADORA: 18.777.-€, IVA exclòs, al que li correspon la
quantitat de 3.943,17.-€ en concepte d’IVA, el que fa un pressupost màxim total de
22.720,17.-€, IVA inclòs.
4.1.1. El pressupost o tipus de licitació és la suma del resultat de multiplicar els preus
unitaris màxims de cada article/producte previst en els Annexes I i II del PTT pel nombre
d’unitats previstes de consum.
Això no obstant, al tractar-se d’un contracte de subministrament d’una pluralitat de béns de
forma successiva i per preu unitari, sense que el nombre total d’entregues es defineixi amb
exactitud, tenint en compte que es tracta d’una previsió de consum anual, s’entén que el
pressupost de licitació és el pressupost màxim, això és, la despesa màxima que
l’Ajuntament pot realitzar. Sense perjudici de la possibilitat de modificació prevista en la
clàusula 29 del present Plec, de conformitat amb la disposició addicional 34ª del TRLCSP, la
despesa màxima que l’Ajuntament podrà realitzar cada any serà el següent:
LOT 1. MATERIAL D’OFICINA
ANY

PRESSUPOST MÀXIM IVA INCLÒS

2018

17.989,28.-€

2019

23.985,71.-€

2020

5.969,43.-€

LOT 2. PAPER PER FOTOCOPIADORA
ANY

PRESSUPOST MÀXIM IVA INCLÒS

2018

8.520,06.-€

2019

11.360,08.-€
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2020

2.840,02.-€

4.1.2.. La fixació del pressupost màxim no implica, en cap cas, que l’Ajuntament quedi
obligat a realitzar la totalitat de l’import adjudicat. D’aquesta manera, els subministraments
es realitzaran en funció de les necessitats de l’Ajuntament i pels preus unitaris que resultin
adjudicats, no estant obligat, en cap cas, a consumir la totalitat del pressupost màxim previst
o import adjudicat i, en conseqüència, l’adjudicatari no podrà exigir que es consumeixi la
totalitat de l’import ni cap tipus d’indemnització per aquesta raó.
Ara bé, aquest pressupost pot variar durant l’execució del contracte, mitjançant la
corresponent modificació del mateix i de conformitat amb la disposició addicional 34ª del
TRLCSP, per la possible adquisició d’un major nombre d’articles objecte del present
contracte dels inicialment prevists (per ser les necessitats reals superiors a les estimades
inicialment).
4.2. Els preus unitaris màxims dels articles a subministrar són els establerts en els Annexes I
i II del Plec de prescripcions tècniques per a cada lot, i en ells es troben inclosos, les
despeses de transport, devolucions i substitucions d’articles i altres inherents al
subministrament, amb excepció de l’IVA, que repercutira com a partida independent.
Els licitadors, a les seves ofertes, hauran de presentar un únic (el mateix) percentatge de
baixa per tots i cada un dels articles prevists en els Annexes I i II del PTT, complimentant el
model previst en l’Annex II del present Plec.
En apartat distint, indicaran la suma dels preus unitaris oferts, import que serà el que es
tengui en compte a l’hora de valorar l’oferta econòmica.
Caldrà entendre que els licitadors, en formular les seves propostes econòmiques, no hi
inclouen l’Import sobre el Valor Afegit.
4.4. Preu del contracte. El preu del contracte serà el que resulti de l'adjudicació, que, en
cap cas, podrà superar el pressupost màxim previst, IVA inclòs.
4.5. Valor estimat. El valor estimat del contracte, corresponent als dos lots que es liciten,
calculat de conformitat amb l’establert a l’article 88 del TRLCSP és de 119.766,74.-€, IVA
exclòs, tenint en compte la duració del contracte i la possible modificació del mateix (màxim
del 10%: 2.921,14.-€).
5.- Presentació d’ofertes
5.1.- La proposta econòmica es presentarà complimentant el model de l’Annex II del Plec de
clàusules administratives particulars, de conformitat amb el previst en la clàusula 14 del
mateix.
Es proposarà un percentatge de baixa únic (el mateix) per tots i cada un dels articles
inclosos en el lot al que s’opti, dels quals s’ha estimat una previsió de consum anual (que el
licitador no podrà variar a l’hora de presentar l’oferta). El producte d’aquesta estimació de
consum de cada article pel seu preu unitari ens atorgarà per cada un d’ells l’import anual de
cada article. La suma de tots els imports anuals de cada article ens donarà el pressupost
anual ofert.
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Caldrà entendre que els licitadors, en formular les seves propostes econòmiques, no hi
inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit.
5.2. A més, els licitadors hauran de presentar un catàleg dels articles de material d’oficina i
paper de fotocopiadora que, no estant recollits en els Annexes del PTT, puguin ser
subministrats en cas de necessitat i quan l’Ajuntament ho requereixi. Hauran de presentar
un percentatge de baixa (únic) que aplicarien sobre aquests, indicant el preu i el percentatge
de baixa ofert sobre aquell.
Aquest catàleg no serà objecte de valoració, però sí de presentació obligatòria.
5.3. Els licitadors han de tenir en compte en la presentació de les ofertes que els preus
resultants han d'incloure, en tot cas, el transport i restants despeses inherents al
subministrament. Les despeses inherents a les devolucions i substitucions de productes
aniran a càrrec de l'adjudicatari.
5.4. Els licitadors estan obligats a presentar, en sobre diferent al de l’oferta econòmica, en el
moment de presentar les ofertes, un catàleg o relació de tots els articles prevists en els
Annexes I i II del Plec de prescripcions tècniques (segons el Lot al que s’opti), on es detalli
les característiques tècniques de cada un dels articles. Així mateix, indicarà la marca, si
escau. La presentació d’aquest catàleg és amb la finalitat que s’acrediti que els articles que,
en el seu cas, seran subministrats per l’adjudicatari compleixen les característiques
tècniques exigides, d’acord amb el Plec de prescripcions tècniques.
La documentació a presentar dins cada un dels sobres (oferta econòmica,
característiques tècniques, documentació general) està detallada a la clàusula 14 del
Plec de clàusules administratives particulars.
6.- Característiques dels articles/productes
6.1.- Aquest Plec no determina de forma tancada tots els articles que poden ser de futura
provisió, individualment considerats, sinó que delimita de forma oberta, però suficient, la
tipologia i, en alguns casos, podrà especificar la marca.
Les marques que puguin figurar són únicament a mode de referència, podent oferir articles
de diferent marca a la sol·licitada, especificant-ho en cada cas, sempre que compleixin com
a mínim amb la qualitat, característiques i certificats del producte al que substitueixen.
6.2.- En el cas que qualque producte estigui descatalogat, els/les licitadors/es hauran d’oferir
un altre equivalent, assenyalant la marca en tal cas.
Cada vegada que l’adjudicatari substitueixi qualque producte haurà de comunicar a
l’Ajuntament les característiques i la marca. Serà l’Ajuntament qui autoritzi la substitució del
producte.
6.8.- El contractista mantendrà constants les característiques i qualitats dels productes i
materials oferits durant la duració del contracte.
En cas de canvis introduïts pels fabricants dels productes, s'informarà a l'Ajuntament
proposant el producte substitutiu, que haurà de tenir idèntiques qualitats i ajustar-se a la fitxa
de seguretat del nou producte.
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El contractista respondrà de la qualitat dels productes i de les tarifes que hi hagués.
7.- Mostres
7.1.- En la fase de valoració de la documentació tècnica, a fi de qualificar que els articles
oferts compleixen amb les característiques tècniques exigides, quan resulti necessari, es
podrà sol·licitar als licitadors la presentació de mostres d’aquells articles que s’indiquen en
els Annexes I i II del present Plec.
La no presentació de mostra requerida podrà donar lloc a l’exclusió del licitador, en la
mesura que no permeti qualificar adequadament la qualitat del mateix. Així mateix, podrà ser
causa d’exclusió la presentació de mostres que no reuneixin una qualitat mínima exigible.
7.2.- Serà necessari que totes les mostres estiguin correctament embalades individualment i
identificades. Per això, duran una etiqueta en la que s’identifiqui, de manera clara i llegible
les següents dades:
- Denominació de la licitació al que correspongui.
- Nom del licitador.
- Denominació de l’article i codi de l’article conforme a l’Annex.
La identificació defectuosa dels articles podrà donar lloc a que els mateixos no siguin objecte
de qualificació.
7.3.- El funcionari responsable de la recepció de les mostres podrà rebutjar les que no es
trobin correctament embalades i identificades a l’objecte d’evitar la seva pèrdua o
deteriorament.
7.4.- Les mostres que pertanyin a les empreses que no resultin adjudicatàries hauran de ser
retirades en el plaç de 10 dies naturals, des de la resolució del concurs. Les mostres
presentades pel contractista que resulti adjudicatari del concurs no podran ser retirades fins
que no s’hagi efectuat la recepció de la totalitat del material objecte del contracte.
L’incompliment pels contractistes de l’obligació de retirar les mostres en el plaç preceptuat,
eximirà a l’Administració de tota responsabilitat. L’Administració podrà retenir les mostres en
els supòsits en que s’hagin interposat reclamacions, recursos o existeixi alguna incidència
contractual.
8.- Sistema de comandes i lliurament del subministre
8.1.- La comanda dels productes serà segons les necessitats. L'Ajuntament designarà una
persona encarregada de gestionar les comandes, que serà una persona adscrita al
Departament de Serveis. Només es gestionaran i subministraran les comandes realitzades
per la persona autoritzada d’aquest departament.
8.2.- Les comandes es cursaran electrònicament, havent de disposar l’adjudicatari dels
mitjans tècnics i informàtics que permetin elaborar la comanda de forma electrònica i rebe-la
de forma automàtica. En cas que l’adjudicatari disposi d’altres mitjans tècnics i/o informàtics
que permetin una millor gestió de les comandes, com ara pàgines web, de mutu acord amb
l’Ajuntament es podrà preveure un altre sistema de comanda.
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8.3.- Les comandes, ordinàriament, es faran dues vegades al mes, cada quinze dies. Sense
perjudici de poder realitzar altres comandes puntuals quan les necessitats així ho
requereixin. No hi haurà límit de comandes que es puguin realitzar durant tota la duració del
contracte.
8.4.- L'entrega de la comanda haurà de realitzar-se en un plaç màxim de 72 hores a partir de
la recepció de la mateixa, en horari de matí (de 8 a 13 hores) de dilluns a divendres, excepte
festius. Per a determinats productes que el termini de lliurament sigui més llarg, s'haurà
d'acordar amb l'Ajuntament.
Superat el termini de lliurament sense rebre els productes es podrà anul·lar la comanda i
l'Ajuntament podrà aplicar les penalitzacions establertes al contracte.
L'entrega es farà al centre o dependència que es designi per part de l'Ajuntament en la
comanda, sempre dins el terme municipal d'Inca. Aquest lliurament no produirà despeses
addicionals i sobrepreu extra a l’Ajuntament.
8.5.- La persona que rebi la comanda i l'encarregada de l'entrega del subministre revisaran
els productes entregats per comprovar que coincideixen amb el consignat a l'albarà.
L’Ajuntament haurà de validar l’albarà de recepció del material on es farà constar la
referència de petició, data de recepció, tipus de subministrament, preu, dependència on es
destina el material i el segell de l’Ajuntament i el nom de la persona que rep el material, que
també l’haurà de firmar. La persona designada per l’Ajuntament haurà de supervisar, en un
termini no superior a 48 hores, la comanda, transcorregut aquest termini s’entendrà que el
material s’ha rebut en conformitat.
L'Ajuntament es reserva la possibilitat de rebutjar total o parcialment el subministre, en cas
que el producte subministrat no compleixi amb les condicions establertes.
8.6.- En el cas que els productes subministrats no siguin conformes, és comunicarà al
contractista, que procedirà a recollir-los i a subministrar el material correcte en el termini
màxim de 48 hores des del moment de la reclamació, excepte circumstàncies excepcionals.
Per poder assegurar el bon servei l'empresa adjudicatària estarà obligada a tenir el “stock”
de productes suficient per poder atendre qualsevol petició.
8.7.- Els productes no inclosos en el present Plec que fossin requerits, seran subministrats
atenint als mateixos criteris establerts per la resta de productes, sempre i quan el seu
subministrament sigui aprovat des de l'Ajuntament.
8.8.- L’empresa adjudicatària es compromet a entregar els articles en perfecte estat de
fabricació i funcionament.
L’adjudicatari no tendrà dret a indemnització per causa de pèrdua, deterioraments o
perjudicis ocasionats en els productes abans de la seva entrega oficial a l’Ajuntament.
8.9.- L’adjudicatari s’ajustarà, en tot moment, a les instruccions rebudes des de l’Ajuntament
pel que fa a la forma de rebre i lliurar les comandes.
8.10.- En el cas que algun producte no es pugui servir per manca d’estoc, l’adjudicatari
haurà d’avisar a l’interlocutor de l’Ajuntament a fi i efecte de no retardar el lliurament de la
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comanda, així com proposar una alternativa de producte de característiques i preu similars,
si s’escau.
9.- Normes generals del servei/subministrament
9.1.- L’adjudicatari disposarà d’un servei d’assistència, tant per a la resolució de dubtes i
problemes en el funcionament del catàleg i del sistema de comandes, com per a la
reclamació d’errors o defectes en les comandes.
9.2.- L’Ajuntament designarà una persona responsable del control i la supervisió directa del
contracte per tal de vetllar pel compliment del que disposen els presents plecs i els de
clàusules administratives particulars. Aquesta persona ha de poder mantenir un contacte
directe (via telefònica, per correu electrònic...) amb el responsable del servei designat/da per
l’empresa adjudicatària. En aquest sentit, el contractista designarà un responsable, únic
interlocutor vàlid pels assumptes del contracte, que ha d’estar operatiu durant la jornada
laboral de l’Ajuntament (8:00 a 15:00 hores) per atendre les possibles qüestions que puguin
presentar-se durant la duració del contracte.
9.4.- Tant l’empresa adjudicatària com l’Ajuntament podran proposar modificacions i/o
reajustaments del servei, sempre amb l’objectiu de millorar-lo i optimitzar-lo. Aquests canvis
hauran de ser consensuats per ambdues parts.
10.- Termini de garantia
Tots els articles a subministrar hauran de disposar de la garantia del fabricant segons la
legislació vigent. El plaç de garantia mínim serà de 3 mesos a partir de l’entrega de cada
subministre.
Transcorregut el termini de garantia sense que l’administració hagi formulat reparo o
denúncia amb aquest sentit, el contractista quedarà alliberat de responsabilitat per raó dels
béns subministrats.
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ANNEX 1. ARTICLES INCLOSOS EN EL LOT 1. MATERIAL D’OFICINA
DESCRIPCIÓ

PAQUET

u.

Preu unitari i màxim
sense IVA

1

BARRA ADHESIVA PRITT - 11g.

20

1,36 €

2

BARRA ADHESIVA PRITT - 22g.

85

1,99 €

3

CINTA CORRECTORA TOMBOW. Corrector amb un enorme poder de
cobertura. Aplicació lateral; corregeix com si escrivis. Sense líquids, s'hi
pot escriure sobre immediatament després de la seva aplicació.
Grandària i disseny ergonòmic. Ample de la cinta: 4,2 mm

220

3,05 €

4

MAQUINETA METÀL·LICA. Cos metàl·lic en forma de falca. De gran
robustesa i resistència. Un ús.

20

0,65 €

5

TISORA D'OFICINA. D'hacer inoxidable i mànec ergonòmic amb
revestiment en plàstic. Mida 20cm

70

2,20 €

6

ANELLES FRONTISSA. Anelles
recobriment niquelat 20mm

metàl·liques

de

frontissa,

amb

20ud/capça

10

5,90 €

7

ANELLES FRONTISSA. Anelles
recobriment niquelat 32mm

metàl·liques

de

frontissa,

mab

20ud/capça

2

6,65 €

8

AZ FOLI ARXIVADOR DE PALANCA 350 x 287 mm - NEGRE
"JASPEADO". Arxivador de cartró entrecolat de 1,9 mm de gruix folrat
interior. Mecanisme de palanca niquelat de 75mm, compressor metàl·lic,
ullet i cantoneres llarges. Llom ample. Sense index. Amplada del

150

2,35 €

9

AZ FOLI CAIXETÍ - NEGRE "JASPEADO". 357 x 288 mm

150

0,85 €

10

CAIXA PER ARXIU DEFINITIU. Arxiu de gran capacitat, fabricat amb
cartró impressió per a identificar els documents. Amb nanses per facilitar
el seu transport. Muntatge fàcil i ràpid. Permet guardar caixes tamany foli
prolongat.

60

8,75 €

11

CAIXES D'ARXIU DEFINITIU CARTRÓ. Caixa de cartró ondulat blanc de
325 g/m2. De molt fàcil muntatge. Doble ample. 367 x 251 x 200

100

1,30 €

12

CAIXES D'ARXIU DEFINITIU CARTRÓ. Caixa de cartró ondulat blanc de
325 g/m2. De molt fàcil muntatge. Foli prolongat.

300

0,90 €

13

CARPETA APARADOR AMB FUNDES FIXES I TAPA FLEXIBLE.
Fabricada am polipropilè. Portada flexible fundes soldades al llom amb
obertura a la part superior. Llom i portada personalitzables.Mida foli. En
color negre. Portada de 500 micres de gruix. Fundes 40micr

10

9,50 €

14

CARPETA CLASSIFICADORA POLIPROPILÈ Din A4. Tancament de
gometes. 2 forats per a targetes. Etiquetes de messos i A-Z incloses.
Colors translúcids. 13 departaments. Mida DIN A4. Fabricada amb
polipropilè. 700 micres. Despartaments de 180 micres.

40

6,75 €

15

CARPETA DE GOMETES CARTRÓ PRESPÀ FOLI. Carpeta de gometes
en cartró prespà de 880g/m2. Tancament amb gomes. Tres solapes. Mida
foli.

130

2,65 €

16

CARPETA DE PROJECTES DE CARTRÓ GOFRAT AMB GOMETES.
Carpeta per a projectes fabricada amb cartró encunyat gofrat de 1,1 mm
de gruix. Tancament elàstic. Mida foli. Llom 30mm.

20

2,95 €

17

CARPETA DE PROJECTES DE CARTRÓ GOFRAT AMB GOMETES.
Carpeta per a projectes fabricada amb cartró encunyat gofrat de 1,1 mm
de gruix. Tancament elàstic. Mida foli. Mides 245x345 mm. Llom
30mm.Color Negre

15

3,25 €

18

CARPETA DE PROJECTES DE CARTRÓ GOFRAT AMB GOMETES.
Carpeta per a projectes fabricada amb cartró encunyat gofrat de 1,1 mm
de gruix. Tancament elàstic. Mida foli. Mides 245x345 mm. Llom
50mm.Color Negre

35

3,45 €

2

3,75 €

19

CARPETA DE PROJECTES DE CARTRÓ GOFRAT AMB GOMETES.
Carpeta per a projectes fabricada amb cartró encunyat gofrat de 1,1 mm
de gruix. Tancament elàstic. Mida foli. Mides 245x345 mm. Llom

20ud/capsa

20ud/capça
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90mm.Color Negre
20

CARPETA DOSSIER PINÇA LATERAL DIN A4. Pinça lliscant central
d'acer amb 5 anys de garantia. Portada transparent i contraportada opaca
de color. Mida DIN A4. Fabricada amb polipropilè. 60 fulles.

30

2,15 €

21

CARPETA PENJANTS AMB VISOR LATERAL. Fabricada amb cartolina
de 240g/m2. Amb vareta d'hacer. Incorpora els visors amb tires de
cartolina microperforada. La mida del visor és de 14cm. Llom en V.
Tamany DIN A4

50

0,80 €

22

CARPETA PENJANTS AMB VISOR SUPERIOR. Fabricada amb cartolina
de 240g/m2. Amb vareta d'hacer. Incorpora els visors amb tires de
cartolina microperforada. La mida del visor és de 9cm. Llom en V. Tamany
DIN A4

250

0,75 €

23

CARPETA SOBRE AMB VELCRO FOLIO. Fabricada amb polipropilè.
Mida FOLI. Amb tancamentde velcro. 180 micres. Color transparent.

35

0,75 €

24

CLAUERS PORTAETIQUETES. Clauers amb útils portaetiquetes per
indicar la informació de la clau. Fabricat amb plàstic. Capsa de 6 unitats.
Colors assortits. Mida 5,8 x 2 cm.

6ud/capça

10

1,49 €

25

CLIPS DE ZINC. Qualitat extra. De zinc. Punta rodona. Labiats. Nº 2

100ud/capça

90

0,62 €

26

CLIPS DE ZINC. Qualitat extra. De zinc. Punta rodona. Labiats. Nº 3

100ud/capça

15

0,99 €

27

CLIPS LLACET NIQUELATS. Clips metàl·lics amb forma de papallona.
Qualitat extra. 40mm

50ud/capça

3

2,95 €

28

CLIPS LLACET NIQUELATS. Clips metàl·lics amb forma de papallona.
Qualitat extra. 65mm

12ud/capça

3

1,50 €

29

ENQUADERNADOR FASTENER DAURAT.
d'enquadernació. Llengüeta i compressor.

50ud/paquet

1

4,90 €

30

IDENTIFICADORS AMB PINÇA. Identificador fabricat amb PVC amb
pinça metàl·lica. Es subministra amb tarjeta blanca. Mides 9 x 6 cm. Amb
pinça i obertura superior.

25ud/capça

20

0,51 €

31

PINÇA METÀL·LICA REVERSIBLE. Pinça subjectapapers reversible.
19mm

10ud/paquet

3

0,75 €

32

PINÇA METÀL·LICA REVERSIBLE. Pinça subjectapapers reversible.
32mm

10ud/paquet

3

1,35 €

33

PINÇA METÀL·LICA. Cromada. 75mm

10

1,17 €

34

PORTACLIPS PLÀSTIC. Forma rodona. Imantat. Dipòsit transparent amb
2 departaments. Conté clips.

5

1,91 €

35

SAFATES SOBRETAULA PLÀSTIC. APILABLE. Fabricades amb plàstic
d'alta resistència, per arxivar i classificar documents. Color negre.
Obertura frontal per a un fàcil accés. Mides: 340 x 240 x 70 mm. 1600
micres.

15

1,98 €

36

XINXETES AMERICANES. Niquelades. Diàmetre del cap: 10mm.

10

0,90 €

37

CINTES DE RETOLACIÓ. Cintes lletratag LT per a la seva retoladora
DYMO lletragat. Color Negre/Blanc. Plàstic. Mides 12 mm x 4m.

35

7,85 €

38

PILA ALCALINA ULTRA POWER DURACELL. No recarregable. Tipus AA
Volt.1.5V. Blister 4unitats.

4ud/paquet

60

8,50 €

39

PILA ALCALINA ULTRA POWER DURACELL. No recarregable. Tipus
AAA Volt.1.5V. Blister 4unitats.

4ud/paquet

20

8,50 €

40

RETOLADORA DYMO LETRATAG LT-100H.

1

27,50 €

41

ADHESIU COLA BLANCA. Enganxa fusta, plàstic, paper, cartró, suro i
altres materials. D'adhesió ràpida. Rentable. Sense dissolvents. No irrita
al contacte amb la pell. Apte per a ús escolar i domèstic. Amb aplicador, el
que facilitat el seu ús sense taques

4

4,63 €

42

BOSSES PAPER KRAFT. Bosses fabricades amb paper kraft resistent.
Amb 2 nanses recargolades per a més comoditat.

250

0,65 €

43

CINTA ADHESIVA PVC TESA. Especial per embalar. Per al segellat de

70

0,70 €

Mecanismes

metàl·lics

50ud/capsa
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caixes i/ o productes. Mides. 66 m x 50 mm. 52 micres. Transparent.
44

CINTA ADHESIVA TRANSPARENT. Cinta amb un adhesiu de llarga
durada. Mides 19x33.

8ud/capsa

6

3,50 €

45

GOMETES ELÀSTIQUES. Fabricades en làtex. 80% cautxú qualitat i
resistència. Ample 3mm. Llarg 12 cm.

1000g/capsa

5

12,65 €

46

GOMETES ELÀSTIQUES. Fabricades en làtex. 80% cautxú qualitat i
resistència. Ample 3mm. Llarg 20 cm.

1000g/capsa

5

12,65 €

47

PORTA ROTLLES DE SOBRETAULA DE PLÀSTIC. Per a cintes de
33mm.

10

4,35 €

48

CANONET ENQUADERNAR ESPIRAL 6 MM NEGRE

100u/caja

1

6,89 €

49

CANONET ENQUADERNAR ESPIRAL 8 MM NEGRE

100u/caja

2

7,99 €

50

CANONET ENQUADERNAR ESPIRAL 10 MM NEGRE

100u/caja

1

9,89 €

51

CANONET ENQUADERNAR ESPIRAL 12 MM NEGRE

100u/caja

1

11,99 €

52

CANONET ENQUADERNAR ESPIRAL 14 MM NEGRE

100u/caja

1

13,49 €

53

CANONET ENQUADERNAR ESPIRAL 16 MM NEGRE

100u/caja

2

19,99 €

54

CANONET ENQUADERNAR ESPIRAL 20 MM NEGRE

100u/caja

2

29,89 €

55

CANONET ENQUADERNAR ESPIRAL 24 MM NEGRE

100u/caja

1

36,89 €

56

CANONET ENQUADERNAR ESPIRAL 26 MM NEGRE

50u/caja

1

20,09 €

57

CANONET ENQUADERNAR ESPIRAL 32 MM NEGRE

50u/caja

1

24,89 €

58

CANONET ENQUADERNAR ESPIRAL 34 MM NEGRE

50u/caja

1

26,59 €

59

CANONET ENQUADERNAR PLÀSTIC 8 MM NEGRE

100u/caja

1

3,79 €

60

CANONET ENQUADERNAR PLÀSTIC 10 MM NEGRE

100u/caja

1

4,49 €

61

CANONET ENQUADERNAR PLÀSTIC 12 MM NEGRE

100u/caja

1

6,99 €

62

CANONET ENQUADERNAR PLÀSTIC 14 MM NEGRE

100u/caja

1

7,89 €

63

CANONET ENQUADERNAR PLÀSTIC 19 MM NEGRE

100u/caja

1

12,09 €

64

CANONET ENQUADERNAR PLÀSTIC 22 MM NEGRE

50u/caja

1

8,89 €

65

CANONET ENQUADERNAR PLÀSTIC 25 MM NEGRE

50u/caja

2

10,59 €

66

CANONET ENQUADERNAR PLÀSTIC 28 MM NEGRE

50u/caja

1

13,89 €

67

ROTLLES PLÀSTIC FOLRALLIBRES AMPLE 0.45mm

100m/rotlle

1

25,64 €

68

SEPARADORS DE PLÀSTIC ALFABÈTICS Din A4. Fabricat amb PVC, en
color gris. 120 micres. Multitrepant. Per a la classificació i ordenació
alfabètica del document. Enregistrament de l'alfabet en les pestanyes.
Mida DIN A4.

5

1,81 €

69

SEPARADORS DE PLÀSTIC. Joc de separadors fabricat amb PVC de
160 micres. Colors opacs. Disposició a escala per a una ràpida consulta i
identificació de documents. Perforació multitrepant per arxivar en diferents
mercanismes d'anelles.

15

0,96 €

70

SEPARADORS DE PLÀSTIC. Joc de separadors fabricat amb PVC de
160 micres. Colors opacs. Disposició a escala per a una ràpida consulta i
identificació de documents. Perforació multitrepant per arxivar en diferents
mercanismes d'anelles.

25

1,53 €

71

TAPA ENQUADERNAR A4 NEGRE PP 0.5

100u/caja

7

25,00 €

72

TAPA ENQUADERNAR TRANSPARENT A4. 500mic

100u/caja

9

20,35 €

73

ESCALA DE PLÀSTIC TRIANGULAR. Poliestirè, alt impacte, blanc, de
30cm de longitud. Osques d'orientació en color, 6 division. Estoig
individual rigid PVC. Escales 1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400, i 1:500.
Per a arquitectura.

5

8,50 €

20

2,50 €

74

ESTOIGS. Estoig portatot escolar amb un departament tancat amb
cremallera, ideal per guardar el material escolar d'ús diari (boligrafs,
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gomes, maquinetes, etc…). Diferents colors. Mides 200 x 100 mm.
75

GOMA EVA MANUALITATS 50X70 CM. Goma de 60 g/m2. Planxa de
50x70 cm. 1,50 mm de gruix. Diferents colors

76

GOMA. Goma Milan 430 de cautxú sintètic suau. Per a llapis, paper i
paper vegetal. Són gomes de molla de pa. Alçada: 13,5 mm. Amplada:
28,2 mm. Longitud: 28,5 mm

77

PIINTURA A DISTS 500ML. Pintura opaca d'assecat i color intens.
S'aplica directament amb els dits sense necessitat d'aigua. Els colors es
poden barrejar entre si.

78

RETOLADOR JUMBO. Punta gruixuda. Diàmetre: 5 mm.

79

11

1,60 €

10

4,50 €

15

4,50 €

24ud/capsa

5

7,50 €

RETOLADOR. Punta de niló de 2 mm de diàmetre. Tintes a base d'aigua i
colorants alimentaris innocus i rentables. Permet fins a 800 m
d'escriptura.

24ud/capsa

7

3,50 €

80

BOLÍGRAF CRISTALL. Bolígraf d'escriptura mitjana. Caputxó i tap del
color de la tinta. Cos transparent que permet veure el nivell de tinta.
Certificat ecològic NF. Garanteix 3km d'escriptura. Punta d'1mm. Traç de
0,4mm. Color blau

50ud/capsa

20

10,50 €

81

BOLÍGRAF CRISTALL. Bolígraf d'escriptura mitjana. Caputxó i tap del
color de la tinta. Cos transparent que permet veure el nivell de tinta.
Certificat ecològic NF. Garanteix 3km d'escriptura. Punta d'1mm. Traç de
0,4mm. Color negre

50ud/capsa

10

10,50 €

82

BOLÍGRAF CRISTALL. Bolígraf d'escriptura mitjana. Caputxó i tap del
color de la tinta. Cos transparent que permet veure el nivell de tinta.
Certificat ecològic NF. Garanteix 3km d'escriptura. Punta d'1mm. Traç de
0,4mm. Color vermell

50ud/capsa

5

10,50 €

83

ESBORRADOR PISSARRA BLANCA. Esborrador en sec per a pissarres
rentables. Mides 12,5 x 5 cm.

6

3,50 €

84

ESPRAI NETEJADOR PER A PISSARRES. Dissolvent d'alt poder de
neteja. Elimina tots els residus de pols i tinta seca, regenerant la
superficie de la pissarra blanca. Contingut: 250 ml.

5

4,85 €

85

LLAPIS DE GRAFIT NORIS STAEDTLER. L'encolat especial de la mina i
la fusta en tota la longitud del llapis, eviten que les mines es trenquin a
l'esmolar. Llapis ecològics, amb certificació PEFC, amb fusta procedent
de boscos de gestió sostenible. Número 2

12ud/capsa

480

0,40 €

86

RETOLADOR 1200 EDDING. Retolador per escriure, dibuixar, fer
esbossos, dissenys, gràfics, etc.Tinta d'alta qualitat a base d'aigua. Punta
rodona super resistent. Traç 1 mm. Diferents colors negre/blau/vermell.

10ud/capsa

60

0,60 €

87

RETOLADOR 3000 EDDING. Retolador permanent amb punta rodona
sintètica. Cos d'alumini. Recarregable. Assecat instantani. Resistent a
l'aigua i al fregament. Tinta gairebé inodora. Diferents colors
negre/blau/vermell

10ud/capsa

40

2,15 €

88

RETOLADOR DE RETROPROJECCIÓ LUMOCOLOR STAEDTLER.
Retolador universal per a ús en transparències i en gairebé totes les
superficies. Fins a dos dies destapat sense assecar-se. Excel·lent
resistència a l'esborrat i l'aigua en gairebé totes les superficies.

10ud/capsa

10

1,20 €

89

RETOLADOR FLUORESCENT 48 FABER CASTELL. Marcador
fluorescent amb tinta a base d'aigua. Ideal per tot tipus de paper normal i
especial. Respectuós amb el medi ambient. Punta bisellada.
Recarregable amb Texline 1549 Automàtic Refill. Traç aprox.entre 1,2 i

10ud/capsa

200

0,60 €

90

RETOLADOR PILOT V-5. Retolador de tinta liquida. Suau escriptura. Més
de dos quilòmetres d'escriptura gràcies al seu sofisticat controlador de
tinta. Tinta soluble a l'aigua. Amb caputxó i visor de tinta. Diàmetre de la
bola: 0,5 mm.Traç de 0,3 mm.Color

12ud/capsa

120

1,40 €

91

RETOLADOR WHITEBOARD. Retolador per a pissarra blanca amb punta
rodona cònica. Tinta a base d'alcohol que genera menys olor. S'esborren
en sec fàcilment fins i tot després de diversos dies. Traç: 1,3 mm. Colors
blau/negre/roig

12ud/capsa

60

0,95 €

92

ETIQUETES

1

13,25 €

ADHESIVES

30ud/capsa

BLANQUES 1600ud/capsa
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IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA. 105 X 35mm
93

ETIQUETES
ADHESIVES
IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA. 105 X 48mm

BLANQUES

94

ETIQUETES
ADHESIVES
IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA. 105 X 57mm

BLANQUES

95

ETIQUETES
ADHESIVES
IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA. 105 X 74mm

BLANQUES

96

ETIQUETES
ADHESIVES
IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA. 210 X 148,5mm

BLANQUES

97

ETIQUETES
ADHESIVES
IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA. 210 X 297mm

BLANQUES

98

ETIQUETES
ADHESIVES
IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA. 48,5 X 25,4mm

BLANQUES

99

ETIQUETES
ADHESIVES
IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA. 70 X 37mm

BLANQUES

1200ud/capsa

1

13,25 €

1000ud/capsa

7

13,25 €

800ud/capsa

1

13,25 €

200ud/capsa

1

13,25 €

100ud/capsa

1

13,25 €

4400ud/capsa

1

13,25 €

2400ud/capsa

7

13,25 €

FUNDA MULTITREPANT POLIPROPILÈ DIN A5. Per a protecció i arxiu
100 de documents. Fabricada amb polipropilè transparent no adherent. 6
trepants . Gruix 100 micres. Tamany Din A5. PP PELL TARONJA

100ud/capsa

2

9,50 €

FUNDA MULTITREPANT POLIPROPILÈ FOLI. Per a protecció i arxiu de
101 documents. Fabricada amb polipropilè transparent no adherent. 16 forats.
Gruix 80 micres. Tamany foli. PP PELL TARONJA

100ud/capsa

52

9,50 €

32

13,90 €

102 GRAPADORA PETRUS GOLF 435
103 GRAPAS PETRUS MODELO 26 (23/10) COBREJADES.

1000ud/capsa

5

1,40 €

104 GRAPAS PETRUS MODELO 27 (23/13) COBREJADES.

1000ud/capsa

5

2,20 €

105 GRAPAS PETRUS N. 22/6 COBREJADES

1000ud/capsa 250

0,60 €

CALCULADORA 12 DIGITOS. SOLAR Y PILA. CASIO DH-12TER O
SIMILAR

3

24,69 €

BRAÇOS PER A MONITORS DOBLE. Suport amb braç doble que permet
col·locar diverses pantalles, reduint l'espai i adaptant el lloc de treball a
107
les necessitats de l'usuari. Braços totalment independents i amb ajust a
gas que permet col·locar les pantalles sen

5

235,00 €

SUPORT PER A MONITORS PREMIUM PLUS. Suport per a monitor
multifuncional. Calaix incorporat. Faristol extraïble incorporat. Base
108
resistent. Regulable a 5 altures (entre 64mm a 165 mm). Suporta
pantalles fins a 21 ". Ecològic, fabricat en plàstic 100% recic

100

55,00 €

109

SUPORT PORTACARPETES PENJANTS. Caixetí d'arxiu per carpetes
penjants format DIN A4 visió superior. Injectat amb poliestirè de gran
resistència. El seu disseny amb nanses laterals permet l'arxiu de 20
carpetes penjants. No inclou carpetes.

65

13,50 €

110

BLOC DE NOTES ADHESIVES DE POSAR I TREURE. 100 Fulls. Color
groc.Mides 50x38 mm

12ud/capça

5

6,50 €

111

BLOC DE NOTES ADHESIVES DE POSAR I TREURE. 100 Fulls. Color
groc.Mides 76x76 mm

12ud/capça

25

14,25 €

BOSSES DE PLASTIFICAR. Fundes de plastificar de la més alta qualitat.
112 Compatible amb totes les pLastificadores del mercat. Acabat brillant. 125
micres. Tamany DIN A3

100ud/capsa

5

32,00 €

BOSSES DE PLASTIFICAR. Fundes de plastificar de la més alta qualitat.
113 Compatible amb totes les pLastificadores del mercat. Acabat brillant. 125
micres. Tamany DIN A4

100ud/capsa

10

13,75 €

BOSSES DE PLASTIFICAR. Fundes de plastificar de la més alta qualitat.
114 Compatible amb totes les pLastificadores del mercat. Acabat brillant. 125
micres. Tamany DIN A5

100ud/capsa

8

9,50 €

115 QUADERN QUADRICULAT A4 - 80 pàgines - 80g/m2 - 4mm - tapa tova

100

1,44 €

116 QUADERN QUADRICULAT A5 - 80 pàgines - 80g/m2 - 4mm - tapa tova

80

0,82 €

106

Departament de Secretaria. Plaça d’Espanya, 1 (07300) Inca. Tel. 871 91 40 00. Fax: 971 88 08 19.
www.ajinca.net

117

COIXINET RECANVI PER A SEGELLS AUTOMÀTICS. Per segell
automàtic "Trodat Printy 46030.

5

4,50 €

118

COIXINET RECANVI PER A SEGELLS AUTOMÀTICS. Per segell
automàtic "Trodat Printy 46040.

5

6,00 €

119

COIXINET RECANVI PER A SEGELLS AUTOMÀTICS. Per segell
automàtic "Trodat Printy 4729.

5

5,25 €

120

COIXINET RECANVI PER A SEGELLS AUTOMÀTICS. Per segell
automàtic "Trodat Professional 5440.

5

5,95 €

121

GOBELETS. Portallapis. Rodó. Metàl·lic de reixeta. 102 mm alt x 86 mm
de diàmetre. Color negre.

15

3,95 €

122

SEGELL AUTOMÀTIC TRODAT PRINTY 46030. Segell per personalitzar.
Entintatge automàtic.

3

32,00 €

123

SEGELL AUTOMÀTIC TRODAT PRINTY 46040. Segell per personalitzar.
Entintatge automàtic.

3

40,00 €

124

SEGELL AUTOMÀTIC TRODAT PRINTY 4729. Segell per personalitzar.
Entintatge automàtic.

4

47,50 €

125

SEGELL AUTOMÀTIC TRODAT PROFESSIONAL 5440. Segell per
personalitzar. Entintatge automàtic.

4

70,00 €

126

SUPORT TAC DE PAPER. Metàl·lic de reixeta. Mides 110 x 83 x 108 mm.
Color negre

10

3,55 €

TREPANT WOW 62 PETRUS. Metàl·lic amb base antilliscant de plàstic.
Espai per agafar-lo i punxons més esmolats que permeten trepanar amb
127
mol menys esforç. Regleta límit per alinear el paper amb formats
impresos i finestra per millor visibilitat i fixació.

5

15,00 €

10

1,75 €

81

16,00 €

5

7,50 €

128

BARRES TERMOFUSIBLES. Barres de 100mm de llarg x 8 mm de
diàmetre.

10ud/paquet

129 AGENDA BÀSICA PÀGINA PER DIA
130

ROTLLE PAPER CEL·LOFANA. Gramatge: 30g/m2. Rotlle de 25 plecs de
50cm d'ample x 65cm llarg. Trepats per a un fàcil tall. Diferents colors

25ud/rotlle
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ANNEX II. ARTICLES INCLOSOS EN EL LOT 2. PAPER D’OFICINA
PAQUET

u.

Preu unitari i
màxim sense IVA

1 CARTOLINA 180g/m2. DIN A3. Colors assortits.

100ud.

5

17,00 €

2 CARTOLINA 180g/m2. DIN A4. Colors assortits.

100ud.

10

8,50 €

PAPER KRAFT LLIS BOBINA. Paper kraft en bobines. Paper de
70g/m2. Color blanc. Mides 1,10 x 250m. Pes 25kg.

250 metres

2

90,00 €

PAPER MULTIFUNCIÓ. Paper de 80g/m2. Garantit per a totes les
4 impressions làser i inkjet, així como fax i fotocopiadora. Paper per
impressions en B/N com impressions a color. Din A3. Paquet 500 fulles.

5ud/capsa

65

9,90 €

PAPER MULTIFUNCIÓ. Paper de 80g/m2. Garantit per a totes les
5 impressions làser i inkjet, així como fax i fotocopiadora. Paper per
impressions en B/N com impressions a color. Din A4. Paquet 500 fulles.

5ud/capsa

2.100

3,75 €

PAPER MULTIFUNCIÓ. Paper de 80g/m2. Garantit per a totes les
impressions làser i inkjet, així como fax i fotocopiadora. Paper per
impressions en B/N com impressions a color. Din A4. Paquet 500 fulles.
Microperforat per la mitat.

5ud/capsa

20

26,00 €

DESCRIPCIÓ

3

6
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