Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del subministrament per lots d’aigua
embotellada, càpsules de cafè i accessoris a diferents centres gestionats per SUMAR, Serveis
Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., mitjançant procediment obert amb diversos criteris
d’adjudicació.

1. OBJECTE
L’objecte d’aquest contracte és la regulació de les condicions tècniques per a l’adjudicació i
posterior execució del contracte de subministrament per lots d’aigua embotellada, càpsules de
cafè i accessoris per a diferents centres gestionats per SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de
Catalunya, S.L., en endavant SUMAR, mitjançant procediment obert amb diversos criteris
d’adjudicació.
És un contracte de subministrament a l’empara de l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de
2014 (en endavant, LCSP).
D’acord amb el que disposa l’article 99.3 de la LCSP, l’objecte d’aquest contracte es divideix en
el següents lots, amb la finalitat que es pugui optar a la seva totalitat o bé a determinats lots
concrets:
LOT 1

Aigua embotellada

LOT 2

Càpsules de cafè

El lot 1 inclou:
REFERÈNCIA
1
2
3

DESCRIPCIÓ
Subministrament de garrafes de 18,9 litres.
Subministrament de caixes de 1.000 gots de plàstic cadascuna d’elles.
Manteniment de les fonts d’aigua.
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El lot 2 inclou:
REFERÈNCIA
4
5
6
7
8
9
10
11

DESCRIPCIÓ
Cafè intens: intensitat 7/11. 50 ml de dosificació.
Cafè intens descafeïnat: intensitat 7/11. 50 ml de dosificació.
Ristretto: intensitat 11/11. 35 ml de dosificació.
Cafè amb llet: 180 ml de dosificació.
Cafè tallat: 80 ml de dosificació.
Cafè tallat descafeïnat: 80 ml de dosificació.
Xocolata amb llet: 150 ml de dosificació.
Accessoris (sucre, bastonets i gots) – 100 unitats de cada producte

Les càpsules de cafè del lot número 2 han de ser compatibles amb la màquina DELONGHI
NESCAFÉ DOLCE GUSTO.
Aquest contracte es regirà per preus unitaris (IVA no inclòs), si bé es preveu una despesa
màxima estimada anual.
Donat que és un contracte de tracte successiu, amb preus unitaris, SUMAR no s’obliga a
esgotar el pressupost sinó que la despesa efectuada dependrà de les comandes que es realitzin
en funció de les necessitats reals de SUMAR, sense que en cap cas l’adjudicatari pugui
demanar a SUMAR qualsevol indemnització o import per aquest motiu.
Per a cada un dels lots objecte d’aquesta licitació es fixa la relació dels articles a subministrar.
Els licitadors es poden presentar a un o més lots, però en tot cas han de subministrar la
totalitat dels articles descrits en cada un dels lots que es presentin, en funció de les comandes
que es realitzin.
El material ofert haurà de ser de marca registrada, referència comercial i utilització ordinària, que
haurà d’ajustar-se als materials objecte d’aquesta licitació. Hauran d’estar preferiblement
etiquetat en català als efectes de la seva identificació.
Cal entendre que la marca que acompanya la descripció de determinats articles és orientativa per
tal que els licitadors tinguin una referència del nivell de qualitat requerit i, per tant, s’ha
d’entendre seguida de l’expressió “o equivalent” d’acord amb el que disposa l’article 126.6 de la
LCSP. S’entén que no s’acceptarà cap material que no sigui d’igual o superior qualitat.
Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent i qualsevol
altra norma que sigui d’aplicació. En concret, els béns oferts hauran de complir les normatives
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ambientals vigents en el moment del seu subministrament i durant el seu cicle de vida:
obtenció de la matèria primera, fabricació, embalatge, distribució i reciclatge.
Quan els productes oferts estiguin subjectes a compliment de requisits essencials establerts en
Directives Europees o en altres disposicions d’obligat compliment, com Reglaments
Comunitaris i/o nacionals, els subministradors seran responsables del coneixement i
compliment dels mateixos.
2. MATERIAL OBJECTE DE SUBMINISTRAMENT
L’objecte d’aquest plec de prescripcions tècniques és definir les característiques del material
que es vol adquirir, així com el volum estimat de consum anual de cada lot.
3. ABAST DEL SERVEI
S’estableixen les següents ubicacions de subministrament de SUMAR:
LOT
1
1
1i2
2

CENTRE
RIBES DE FRESER
ESPARRAGUERA
SERVEIS CENTRALS
SANT HILARI SACALM

ADREÇA
Passeig d’Àngel Guimerà, 6 – 17534 Ribes de Freser
C/ Camí Can Comelles, 10 - 08292 Esparreguera
C/Emili Grahit, 91 - Bloc B 3ªPlanta - 17003 Girona
Passeig 14 d’abril, 1 – 17403 Sant Hilari Sacalm

*És possible que en transcurs del contracte es puguin afegir noves adreces de subministrament
dins el territori de Catalunya.

4. QUANTITATS I VARIANTS
Les quantitats sol·licitades són una estimació del consum de SUMAR i poden augmentar o
disminuir segons les necessitats del servei.
En cap cas, SUMAR queda obligada a adquirir la totalitat del material contractat. Per tant,
l’adquisició de major o menor nombre d’unitats o la no adquisició d’algun producte, no dona
dret a l’adjudicatari a presentar reclamació o a sol·licitar indemnització.
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5. CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT
-

L’aigua subministrada no pot procedir de xarxes de proveïments públics.

-

Es tracta d’aigua embotellada, mineral natural i sense gas.

-

El subministrament d’aigua inclourà 8 fonts d’aigua sense cap cost per SUMAR.

-

Els gots seran d’un sol ús.

-

El sucre es presentarà en sobres unidosis.

-

Semestralment es remetrà al responsable del contracte les analítiques de l’aigua que se
subministra a SUMAR.

-

A mida que SUMAR vagi requerint el material referits en aquesta licitació, anirà creant
comandes que enviarà a l’adjudicatari per l’entrega d’aquest material. Les entregues seran
setmanals i segons necessitats de cada centre. En cas d’urgència es podrà demanar més
d’una entrega setmanal per centre.

-

Aquestes sol·licituds de subministrament es realitzaran per correu electrònic a l’adreça
que faciliti l’empresa adjudicatària.

-

Les comandes es realitzaran utilitzant les referències dels articles establertes en aquest
plec.

-

La instal·lació de les màquines serà a càrrec de l’adjudicatari. Així mateix, correspondrà al
mateix el manteniment preventiu i correctiu de les màquines.

-

L’empresa adjudicatària haurà d’higienitzar i revisar les fonts un mínim de dues vegades al
llarg de l’any. Acreditant la seva realització i amb el personal qualificat. L’ incompliment
d’aquesta condició serà motiu de resolució del contracte.

-

En cas d’avaria de qualsevol màquina, aquesta haurà de se reparada, o al seu cas,
reemplaçada, en un termini de temps no superior a 48 hores.

-

La instal·lació i posada en funcionament de les màquines s’efectuarà en un termini no
superior a 30 dies des de la signatura del contracte.

-

L’empresa adjudicatària senyalitzarà correctament a cada màquina: el nom de l’empresa,
el nombre de telèfon i domicili.
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-

L’empresa adjudicatària instal·larà prestatgeries especifiques per a l’emmagatzematge de
les garrafes d’aigua, amb una capacitat d’entre 4 i 6 garrafes per prestatgeria. Se
subministraran un mínim d’1 prestatgeria per font, sense cap cost per SUMAR (ni fiances o
dipòsits).

-

El termini de lliurement de material és de 3 dies hàbils a partir de la recepció de la
comanda, llevat millora del termini d’entrega per part del/s licitador/s.

-

Els horaris de recepció del material són de 9h – 15h, de dilluns a divendres. No
s’acceptaran lliuraments fora d’aquest horari.

-

El subministrament del material es podrà fer en qualsevol del centres indicats en l’apartat
3 segons requeriments.

-

El material ha d’estar convenientment embalats per tal de que aquests arribin en les
millors condicions. Qualsevol desperfecte, ocasionat durant el seu trasllat, anirà a càrrec
del licitador. Els embalatges i cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.

-

El material s’ha de subministrar amb l’albarà corresponent. Un exemplar es lliurarà al
centre de treball on es realitzi el subministrament i l’altre al responsable del contracte
mitjançant correu electrònic.

-

En l’albarà haurà de constar obligatòriament les referències dels articles indicades en
aquesta licitació, sens perjudici que l’adjudicatari pugui també incloure les seves pròpies, a
més, l’albarà haurà d’indicar: nom de l’article, quantitat, preu unitari, IVA i total, d’acord
amb l’oferta econòmica presentada pel contractista.

-

Totes les despeses de transport, lliurament i embalatge de la mercaderia aniran a càrrec
de l’empresa adjudicatària.

-

En cas de que el fabricant deixi de fabricar els models adjudicats, l’adjudicatari ha de
proporcionar els equips més similars possibles, dins la mateixa marca, amb prestacions
iguals o superiors el model adjudicat, i pel mateix preu de l’actual expedient.

-

SUMAR no estarà obligada a realitzar una comanda per import mínim ni es podrà limitar el
número de comandes a realitzar.

-

L’adjudicatari no podrà canviar la marca ni el model sense el vistiplau de SUMAR.

-

En el cas de que fos impossible el subministrament per cas de força major, el contractista
ho posarà en coneixement de SUMAR per escrit, i comunicarà el termini previst per
l’entrega. Si aquest termini fos superior a 3 dies hàbils, l’adjudicatari haurà de reemplaçar
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l’article per un altre d’equivalent de qualitat igual o superior, sense que això suposi un
increment de cost per SUMAR. En tot cas haurà de comptar amb la conformitat de SUMAR.
-

S’estableix la possibilitat de canviar o retornar la mercaderia dins dels 30 dies naturals
següents a la data de recepció del material sense cost addicional.

-

El nombre de fonts es pot modificar conforme a les necessitats de SUMAR.

-

El servei de lliurament de les garrafes d’aigua s’ajustarà a les necessitats de SUMAR.

-

El subministrament de les garrafes es realitzarà a peu de font per l’empresa adjudicatària.

-

Periòdicament i ajustat a les necessitats de cada edifici l’empresa deixarà l’estoc suficient
per a cada font, en cadascun dels llocs on es trobin ubicades.

-

Les garrafes es subministraran sense cap tipus de fiança o dipòsit.

6. DEFECTES EN ELS ARTICLES SUBMINISTRATS I GARANTIA DELS PRODUCTES
En cas de que es detectin defectes en els articles subministrats, l’adjudicatari els substituirà
sense cost addicional en un termini inferior a 3 dies per altres articles del mateix tipus i
qualitat adjudicada.
L’empresa adjudicatària ha de donar garantia per defectes de fabricació dels articles
subministrats durant 6 mesos des de la data en què es fa l’entrega del material.

7. RECURSOS TÈCNICS I HUMANS
L’adjudicatari disposarà dels mitjans necessaris i del personal necessari per atendre
adequadament les condicions del contracte i complirà la legislació i els convenis vigents que
afectin als seus treballadors.

8. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
L’empresa adjudicatària estarà obligada a realitzar el subministrament amb estricta subjecció
a les característiques establertes al present plec i al plec de clàusules administratives
reguladors d’aquesta contractació.
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L’adjudicatari haurà de disposar de les eines necessàries per a la correcta execució del
contracte.
L’empresa adjudicatària estarà obligada a respectar tota la normativa que pugui afectar de
manera directa o indirecta al subministrament i a guardar secret respecte les dades o la
informació prèvia que, no essent pública o notòria, estigui relacionada amb l’objecte del
contracte.
L’empresa adjudicatària haurà d’assegurar la qualitat tècnica del subministrament mitjançant
l’adequada supervisió i control de la gestió, arbitrant les mesures oportunes pel seguiment de
l’execució del subministrament.

9. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I MANUALS
S’haurà de lliurar la documentació corresponent de tots els materials que requereixin manual
d’instruccions.

10. SEGUIMENT DEL CONTRACTE
Per fer un seguiment de l’execució del contracte, l’adjudicatari haurà de presentar un informe
semestral en el que s’indiqui la descripció de l’article, el grup d’unitats de venda, les quantitats
lliurades, el preu unitari i subtotals, classificats en ordre decreixent, de manera que es pugui
comprovar el rànquing d’articles de més consum i portar el control de despesa del contracte.
Finalitzat l’any de contracte, o si s’escau, la seva pròrroga, l’adjudicatari haurà de presentar
un informe anual en el que s’indiqui un resum agrupats per articles i quantitats i centres de
lliurament i imports.
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