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LC/NM/SP Exp. 2019/0015824.1

A les 12 hores del dia 30 de març de 2022, es constitueix convocats en legal forma els
seus membres, la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, de forma
telemàtica. Resta presidida pel Sr. Carles Barnés Garcia, cap del Servei de Contractació
de la Diputació de Barcelona i pels vocals: per la Sra. Isidra Guardiola Salinas, com a
delegada de la secretària general, per la Sra. Anna Piulachs Cartes, com a delegada de
l’interventor general, per la Sra. Eva M. Inglada Mulet, tècnica assessora de la Gerència
de Respir i per la secretària de la Mesa la Sra. M. Dolores Carmona Fernández.
Assisteix, així mateix, un representant de l’empresa Setwoter, S.L. Es constitueix la
present Mesa per a la lectura de l’informe d’adjudicació i proposta d’adjudicació de la
contractació relativa al procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació
corresponent als “Subministraments amb mitjans de transport respectuosos amb
el medi ambient, de productes i material de neteja per a les diferents
instal·lacions i dependències de la Gerència de Serveis Residencials d’Estades
Temporals i Respir”, tot això de conformitat amb allò que disposa en els articles del
145-148, 150, 151, 157 i 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP).
S’aporta a la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic l’informe
d’adjudicació emès per l’Oficina de Suport a la Gestió de Recursos i Subministraments, la
part del qual interessa diu el següent:
(...)
Informe d’adjudicació del procediment obert ordinari amb pluralitat de criteris
d’adjudicació de subministrament relatiu a la contractació “subministrament amb
mitjans de transport respectuosos amb el medi ambient, de productes i material
de neteja per a les diferents instal·lacions i dependències de la Gerència de
Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir” aprovat per decret 9807 de
data 15 de setembre de 2021 i rectificat per decret 457 de data 25/01/2022 per un
pressupost base de licitació de 144.088,25 €, IVA exclòs, biennal, més 30.258,54 € en
concepte de 21% d’IVA.
Lot
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Total

Pressupost
exclòs
29.251,71€
54.821,43€
43.414,38€
16.600,74€
144.088,25€

IVA 21 % IVA
6.142,86€
11.512,50€
9.117,02€
3.486,16
30.258,54

Pressupost
inclòs
35.394,57€
66.333,93€
52.531,40€
20.086,90€
174.346,79€

IVA

D’acord amb la clàusula 1.3 del PCAP el pressupost del contracte s’ha fixat en termes
de preus unitaris i el nombre estimat de subministraments a realitzar s’ha fixat tenint en
compte les unitats consumides en exercicis precedents.
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En data 2 de març de 2022 la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic,
va procedir a l’obertura del sobre A corresponent a la documentació administrativa de
les empreses presentades:
-

Empresa SETWOTER SL amb NIF B61360921 (lots 1 i 3)
Empresa SA PRODER, amb NIF A08939720 (lot 3)
Empresa DISTRIBUIDORA JOAN, SA NIF A58846064 (lots 1 i 2)
Empresa ANALISIS Y SERVICIOS INTEGRALES PORT SL, amb NIF
65012015 (lots 1, 2, 3 i 4)

En data 9 de març de 2022, la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic,
va procedir a l’obertura del sobre B, corresponent als criteris automàtics avaluables de
forma automàtica de les empreses admeses a la licitació.
En Mesa de data 9 de març de 2022, d’acord amb la clàusula 1.3 del PCAP, es
proposa l’exclusió del lot 3 de l’empresa SA PRODER per superar els preus
unitaris màxims de licitació de l’aigua destil·lada, de les tabletes lleixiu i del detergent
rentaplats manual. Posteriorment, al redactar l’informe d’adjudicació, es detecta que
l’empresa SETWOTER SL del lot 1, supera el preu unitari màxim establert per a les
Bosses transparents de polietilè de 21x27 cm, per la qual cosa es proposa la seva
exclusió del lot 1.
Els criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica d’aquest procediment obert
recollits en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) aprovat a l’efecte
són els següents:
“
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’aquests:
Criteris avaluables de forma automàtica (100%)
Comuns a tots els lots.
Criteri 1: Preu .......................................................................................... fins a 80 punts
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la
màxima puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació IVA exclòs i la màxima
puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:
- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
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- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta
més elevada.
- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més
de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.
- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals
a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin
superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova
mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el
nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre
les tres ofertes de menor quantia.
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels
supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en
la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a
la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article
42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més
baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació:
 Oferta del licitador: es multiplicarà cada preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs
(A), pel nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula
1.3 del present plec. A continuació, es fa el sumatori de tots els imports (C) i el
resultat de la suma és l’oferta del licitador.
1) AxB = C
2) C1+C2+C3...= Oferta del licitador
 Preu de licitació: es multiplicarà cada preu unitari màxim de licitació, IVA exclòs
(A), pel nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula
1.3 d’aquest plec. A continuació, es fa el sumatori de tots els imports (C) i el resultat
de la suma és el preu de licitació.
1) AxB = C
2) C1+C2+C3...= Preu de licitació
Criteri 2. Impacte mediambiental mitjançant el transport i lliurament dels productes
.......................... fins a 20 punts.
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Es valorarà la utilització de vehicles de transport menys contaminats que faci servir el
contractista per al transport i lliurament de les mercaderies. Es durà a terme mitjançant
els distintius ambientals dels vehicles segons s’especifica en la clàusula 3 (transport)
del Plec de prescripcions tècniques i en els termes següents:
-

Distintiu obligatori tipus B..............................................0 punts
Distintiu obligatori tipus C.............................................5 punts
Distintiu obligatori tipus ECO......................................10 punts
Distintiu obligatori tipus 0 .......................................... 20 punts

En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a
qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu
d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que
disposa l’article 150.3 LCSP.”
El resum de la puntuació dels criteris avaluables de forma automàtica obtinguda per
les empreses i la seva classificació per ordre decreixent és la següent:
Lot 1
OFERTA

EMPRESES

TOTAL

DIFERÈNCIA

PUNTS

CRITERI 2
IMPACTE
MEDIAMBIENTAL
TRANSPORT

PUNTUACIÓ

FINAL

ORDRE

DISTRIBUIDORA
JOAN, S.A.
22.981,094660 €

6.270,613340 €

65,177813

5

70,177813

1

ANÁLISIS Y
SERV. INT.
PORT

26.943,856000 €

2.307,852000 €

23,988203

5

28,988203

2

llindar

21.555,084800 €

7.696,623200 €

80,000000

Lot 2
EMPRESA

OFERTA
TOTAL

DIFERÈNCIA

PUNTS

CRITERI 2
IMPACTE
MEDIAMBIENTAL
TRANSPORT

PUNTUACIÓ
FINAL

ORDRE

DISTRIBUIDORA
JOAN, S.A.

33.449,629401
€

21.371,796515
€

63,853697

5

68,853697

1

ANÁLISIS Y
SERV. INT.
PORT

35.056,838581
€

19.764,587335
€

59,051749

5

64,051749

2

llindar

28.045,470865
€

26.775,955051
€

80,000000
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OFERTA
TOTAL

EMPRESA

DIFERÈNCIA

PUNTS

CRITERI 2
IMPACTE
MEDIAMBIENTAL
TRANSPORT

PUNTUACIÓ
FINAL

ORDRE

SETWOTER, SL

20.692,330000 €

22.722,050001 €

80,000000

5

85,000000

1

ANÁLISIS Y
SERV. INT. P

30.136,231835 €

13.278,148165 €

46,749825

5

51,749825

2

llindar

24.108,985468 €

19.305,394532 €

67,970608

Lot 3
Lot 4
OFERTA
TOTAL

EMPRESA

ANÁLISIS Y
SERV. INT.
PORT

15.138,240000 €

DIFERÈNCIA

PUNTS

1.462,500000 €

80,000000

CRITERI 2
IMPACTE
MEDIAMBIENTAL
TRANSPORT

PUNTUACIÓ
FINAL

5

85,000000

ORDRE

1

Una vegada comprovat que cap oferta es troba incursa en presumpció d’anormalitat, el
sotasignat cap de l’Oficina de Suport a la Gestió de Recursos i Subministraments
proposa a la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic, l’adjudicació de
la contractació “subministrament amb mitjans de transport respectuosos amb el
medi ambient, de productes i material de neteja per a les diferents instal·lacions i
dependències de la Gerència de serveis residencials d’estades temporals i
Respir” a les seguents empreses, d’acord amb les seves ofertes:
LOT 1: Bosses
Es proposa l’adjudicació del lot 1 a l’empresa DISTRIBUIDORA JOAN, SA, amb NIFA58846064, pels seguents preus, de conformitat amb la seva oferta:


Proposició econòmica:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu unitari
màxim €
(IVA exclòs)

Preu unitari
ofert €
(IVA exclòs)

(IVA del
21%)€

Total preu unitari ofert
(IVA inclòs)€

Import IVA
Bossa blanca polietilè
de baixa densitat

0,040000€/
u

0,025712 €

0,005400 €

0,031112 €
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reciclat i reciclable 52 x
60 cm galga 90.
Bossa negra polietilè de
baixa densitat reciclat i
reciclable 52 x 60 cm
galga 90.
Bossa taronja polietilè
de baixa densitat
reciclat i reciclable 52 x
60 cm galga 90.
Bossa groga polietilè
de baixa densitat
reciclat i reciclable 55 x
65 cm galga 90.
Bossa negra polietilè de
baixa densitat reciclat i
reciclable 85x 105 cm
galga 180.
Bossa taronja orgànica
polietilè de baixa
densitat, reciclat i
reciclable 80 x 105 cm
galga 170.
Bossa blanca polietilè
de baixa densitat
reciclat i reciclable 85 x
105 cm galga 90.
Bossa blava polietilè
de baixa densitat
reciclat i reciclable 65x
105 cm galga 100.
Bossa verda polietilè de
baixa densitat reciclat i
reciclable 65 x 105 cm,
galga 100.
Bossa groga polietilè
de baixa densitat
reciclat i reciclable
52x60 cm galga 220 .
Impresa (GRUP II).
Bossa groga polietilè
de baixa densitat
reciclat i reciclable 80 x
105 cm galga 150.

0,032000
€/u

0,020740 €

0,004355 €

0,025095 €

0,030800€/
u

0,022824 €

0,004793 €

0,027617 €

0,052400€/
u

0,025384 €

0,005331 €

0,030715 €

0,136000€/
u

0,106480 €

0,022361 €

0,128841 €

0,249000€/
u

0,158333 €

0,033250 €

0,191583 €

0,110000€/
u

0,110000 €

0,023100 €

0,079000€/
u

0,071400 €

0,014994 €

0,086394 €

0,079000€/
u

0,071400 €

0,014994 €

0,086394 €

0,095600€/
u

0,071600 €

0,015036 €

0,086636 €

0,147000€/
u

0,119067 €

0,025004 €

0,144071 €

0,133100 €
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Bossa vermella polietilè
de baixa densitat
reciclat i reciclable 85 x
105 cm galga 100.
Bossa gris polietilè de
baixa densitat reciclat i
reciclable 60 x 100 cm
galga 100.
Bosses transparent de
polietilè de 21x27 cm,
d’ús alimentari, galga
minima 70, obertura per
un dels costats de 21
cm, amb registre
sanitari.
Bossa transparent
polietilè de baixa
densitat alimentari 30 x
40 cm galga mínima 70.
Amb registre sanitària.
Bossa plàstic
hidrosoluble de 71x99
cm amb tancament
altament soluble per
facilitar la ràpida
obertura.


0,147000€/
u

0,120733 €

0,025354 €

0,146087 €

0,179000€/
u

0,071600 €

0,015036 €

0,086636 €

0,013500€/
u

0,011980 €

0,002516 €

0,014496 €

0,03100 €/u

0,025420 €

0,005338 €

0,030758 €

1,197200€/
u

1,1972

0,251412 €

1,448612 €

Proposició d’utilització de vehicles menys contaminants
Marqueu
amb una X
l’opció
escollida
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus 0
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus ECO
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus C

X

LOT 2: Cel·lulosa
Es proposa l’adjudicació del lot 2 a l’empresa DISTRIBUIDORA JOAN, SA, amb NIFA58846064, pels seguents preus, de conformitat amb la seva oferta:


Proposició econòmica:

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 162830926f8b1bfb43c9 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 7

Àrea de Recursos Humans,
Hisenda i Serveis Interns
Servei de Contractació
Londres, 55, 5a planta. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 564 · Fax 934 020 647
s.contractacio@diba.cat · www.diba.cat

OFERTA DEL LICITADOR

Bobina de paper per
mans 1 capa.
Gramatge mínim
32gr.
Aquest producte
requereix sistema de
dispensació. Ecològic
o reciclat.
Paper higiènic
industrial 1 capa.
Gramatge mínim
28gr.
Aquest producte
requereix sistema de
dispensació.
Ecològic o reciclat.
Bobina industrial
blava per a ús
alimentàri de 2 capes.
Aquest producte
requereix sistema de
dispensació.
Ecològic o reciclat. *
Mantell restauració
blanc, 35x49 (+- 5)
cm. Gramatge
mínim 50 g.
Tovallons de paper
interplegats marrons
2 capes 24 x 16 cm.
Aquest producte
requereix sistema de
dispensació.
Ecològic o reciclat.*
Tovallons de paper
marró 1-2 capes, 30 x
30 cm.
Ecològic o reciclat.*
Rotlle de paper llitera
de 2 capes, pretallat.

Preu unitari
màxim €
(IVA exclòs)

Preu unitari
ofert €
(IVA exclòs)

Tipus 21 %
IVA €
Import IVA

Total preu unitari ofert
€ (IVA inclòs)

0,016540€/
m

0,014234
€ /m

0,002989
€ /m

0,017222 € /m

0,007556
€/m

0,003982
€ /m

0,000836
€ /m

0,004818€ /m

0,019750
€/m

0,019750
€ /m

0,004149
€ /m

0,0238988 € /m

0,19000€/u

0,013860
€ /u

0,002911
€ /u

0,016771 € /u

0,003600
€/u

0,002800
€ /u

0,000588
€ /u

0,003388 € /u

0,008106
€/u

0,008013
€ /u

0,001683
€ /u

0,009695 € /u

0,059000
€/m

0,050952
€ /m

0,010700
€ /m

0,061652 € /m
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Gramatge mínim 17
gr. Ecològic o reciclat
*Ecològic. Veure condicions admeses a la apartat 2.1 Lot 2 del Plec de Prescripcions
Tècniques.


Proposició d’utilització de vehicles menys contaminants
Marqueu
amb una X
l’opció
escollida
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus 0
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus ECO
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus C

X

LOT 3: Productes de neteja
Es proposa l’adjudicació del lot 3 a l’empresa SETWOTER, SL, amb NIF- B61360921,
pels seguents preus, de conformitat amb la seva oferta:


Proposició econòmica:
OFERTA DEL LICITADOR

Aigua destil.lada
Detergent rentadora
Suavitzant rentadora
Netejador
desincrustant
Netejador multi ús
Ambientador
Tabletes lleixiu
Serradures
Detergent per a terres

Preu unitari
màxim
(IVA exclòs)
0,438000
€/l
3,570000
€/kg
1,208000
€/l
2,860000
€/l
6,605000
€/l
6,825000
€/l
0,1400
€/tableta
17,400000
€/kg
3,256000
€/l

Preu unitari
ofert
(IVA exclòs)

Tipus 21 %
IVA
Import IVA

Total preu unitari ofert
(IVA inclòs)

0,380000 €/l
2,200000
€/kg

0,079800 €

0,459800 €/l

0,462000 €

2,662000 €/kg

1,080000 €/l

0,226800 €

1,306800 €/l

1,980000 €/l

0,415800 €

2,395800 €/l

1,090000 €/l

0,228900 €

1,318900 €/l

3,200000 €/l
0,130000 €/
tableta
13,000000 €/
kg

0,672000 €

3,872000 €/l

0,027300 €

0,157300 €/tableta

2,730000 €

15,730000 €/kg

1,090000 €/l

0,228900 €

1,318900 €/l
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Detergent per a
mopes
Detergent
rentavaixelles
Abrillantador
rentavaixelles
Desincrustant
rentavaixelles
Detergent rentaplats
manual
Detergent túnel rentat
Abrillantador túnel
rentat
Detergent multi ús
Desengraixant
Desengrasant
superenergètic
Desinfectant
Sabó mans
Netejador inoxidables
Detergent
desinfectant


2,688000
€/l
13,214000
€/kg
2,100000
€/l
25,925926
€/kg
0,680000
€/l
2,310000
€/kg
2,993000
€/kg
6,874000
€/kg
2,940000
€/kg
1,775000
€/kg
3,082000
€/kg
13,762500
€/l
7,000000
€/l
6,300000
€/kg

2,300000 €/l
2,300000
€/kg

0,483000 €

2,783000 €/l

0,483000 €

2,783000 €/kg

1,800000 €/l
2,700000
€/kg

0,378000 €

2,178000 €/l

0,567000 €

3,267000 €/kg

0,680000 €/l
1,800000
€/kg
1,990000
€/kg
1,120000
€/kg
2,130000
€/kg
1,700000
€/kg
2,600000
€/kg

0,142800 €

0,822800 €/l

0,378000 €

2,170000 €/kg

0,417900 €

2,407900 €/kg

0,235200 €

1,355200 €/kg

0,447300 €

2,577300 €/kg

0,357000 €

2,057000 €/kg

0,546000 €

3,146000 €/kg

2,800000 €/l

0,588000 €

3,388000 €/l

3,400000 €/l
2,900000
€/kg

0,714000 €

4,114000 €/l

0,609000 €

3,509000 €/kg

Proposició d’utilització de vehicles menys contaminants
Marqueu
amb una X
l’opció
escollida
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus 0
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus ECO
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus C

X

LOT 4: Estris i Accessoris de neteja
Es proposa l’adjudicació del lot 4 a l’empresa ANALISIS Y SERVICIOS INTEGRALES
PORT, SL, amb NIF-B65012015 pels seguents preus, de conformitat amb la seva
oferta:
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Proposició econòmica:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu unitari
màxim
(IVA exclòs)

Recollidor amb
haragà per a la
recollida de residus
sòlids i líquids.
Mànec plegable i
ergonòmic.
Reixeta per
impregnació de
mopes adaptable a
cubell hermètic de 20
L. Dimensions 54 x
20,5 x 3 cm.
Cubell plàstic de 20 L
amb nansa plàstic i
tapa tancament
hermètic per la
impregnació de
mopes.
Suport per pany
impregnat de
polipropilè amb
làmines de 60 cm de
goma. Mobilitat de
360º.
Suport per mopa
bicolor de 40 cm amb
sistema de subjecció
que permeti el canvi
de mopa sense tenir
contacte amb les
mans.
Mànec telescòpic
d´alumini regulable a
l´alçada de l´usuari.
Amb dues
empunyadures
ergonòmiques.
Compatible amb el

Preu unitari
ofert
(IVA exclòs)

Tipus 21 %
IVA
Import IVA

Total preu unitari
ofert (IVA inclòs)

24,68 €/u

24,680000€/
u

5,182800€/u

29,862800€/u

9,56 €/u

9,560000€/u

2,007600€/u

11,567600€/u

21,53 €/u

21,530000€/
u

4,521300€/u

26,051300€/u

19,27 €/u

19,270000€/
u

4,046700€/u

23,316700€/u

25,46 €/u

25,460000€/
u

5,346600€/u

30,806600€/u

9,66 €/u

9,660000€/u

2,028600€/u

11,688600€/u
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suport de pany
impregnat i el suport
de mopa bicolor
Pany blanc impregnat
de 20 x 60 cm per
mopa
Mopa bicolor
microfibra reversible
blau i vermell. Mida
46 x 19,5 cm
Escombretes WC de
plàstic blanques
complertes amb
base.

0,038400
€/u

0,038400€/u

0,008064€/u

0,046464€/u

7,38 €/u

7,380000€/u

1,549800€/u

8,929800€/u

1,05 €/u

1,050000€/u

0,220500€/u

1,270500€/u

Escombra universal

1,70 €/u

1,700000€/u

0,357000€/u

2,057000€/u

Motxo tires
professional

3,16 €/u

1,980000€/u

0,415800€/u

2,395800€/u

Motxo microfibra lila

1,53 €/u

1,530000€/u

0,321300€/u

1,851300€/u

2,04 €/u

2,040000€/u

0,428400€/u

2,468400€/u

1,68 €/u

1,200000€/u

0,252000€/u

1,452000€/u

8,93 €/u

8,930000€/u

1,875300€/u

10,805300€/u

0,75 €/u

0,700000€/u

0,147000€/u

0,847000€/u

0,75 €/u

0,700000€/u

0,147000€/u

0,847000€/u

0,75 €/u

0,700000€/u

0,147000€/u

0,847000€/u

Pal alumini
compatible amb
motxo i escombra
universal. 140 cm
Fregall d' esponja
acer blau.
Cubell lleuger gran
estabilitat amb
escorre
fàcil 10L.
Baieta microfibra
blava 40 x 40 cm
280-300 gr/m2
80% polièster, 20%
poliamida
Baieta microfibra
groga 40 x 40 cm
280-300 gr/m2
80% polièster, 20%
poliamida
Baieta microfibra
verda 40 x 40 cm
280-300 gr/m2
80% polièster, 20%
poliamida
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Baieta microfibra rosa
40 x 40 cm 280-300
gr/m2
80% polièster, 20%
poliamida
Baieta amb
recobriment de
combinació de PVA
i microfibres . Color
verd
Rotlle fregall verd,
abrasió moderada,
per brutícia
incrustada a
superfícies no
delicades. 600 x 14
cm


0,75 €/u

0,700000€/u

0,147000€/u

0,847000€/u

1,81 €/u

1,810000€/u

0,380100€/u

2,190100€

11,89 €/u

7,540000€/u

1,583400€/u

9,123400€/u

Proposició d’utilització de vehicles menys contaminants
Marqueu
amb una X
l’opció
escollida
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus 0
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus ECO
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus C

X

Aquest document ha estat signat electrònicament per Eduard del Pozo Castro, Cap de
l’Oficina de Suport a la Gestió de Recursos i Subministraments.
(...)
De conformitat amb el que estableixen els articles 145-148, 150,151, 149, 157 i 326 de
la LCSP, la Mesa considera oportú acceptar per unanimitat l’informe d’adjudicació
emès per l’Oficina de Suport a la Gestió de Recursos i Subministraments i proposar a
l’òrgan de contractació competent l’exclusió de l’empresa SETWOTER SL, per al Lot
1 per superar el preu unitari màxim establert per a les bosses transparents de polietilè
de 21x27 cm, d’acord amb la clàusula 1.3 PCAP.
Així mateix, proposa a l’òrgan de contractació competent l’adjudicació de la
contractació relativa als “Subministraments amb mitjans de transport
respectuosos amb el medi ambient, de productes i material de neteja per a les
diferents instal·lacions i dependències de la Gerència de Serveis Residencials
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d’Estades Temporals i Respir”, pels preus i lots relacionats a l’esmentat informe a
les empreses següents, d’acord amb les seves ofertes.
Per al lot 1, a l’empresa DISTRIBUIDORA JOAN, SA, amb NIF-A58846064.
Resta en segon lloc i últim lloc l’empresa ANALISIS Y SERVICIOS INTEGRALES
PORT, SL.
Per al lot 2, a l’empresa DISTRIBUIDORA JOAN, SA, amb NIF-A58846064.
Resta en segon lloc i últim lloc l’empresa ANALISIS Y SERVICIOS INTEGRALES
PORT, SL.
Per al lot 3, a l’empresa SETWOTER, SL, amb NIF-B61360921.
Resta en segon lloc i últim lloc l’empresa ANALISIS Y SERVICIOS INTEGRALES
PORT, SL.
Per al lot 4, a l’empresa ANALISIS Y SERVICIOS INTEGRALES PORT, SL, amb NIFB65012015.
Essent les 12 hores i 15 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
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