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ANUNCI DE LICITACIÓ

SUBMINISTRAMENT

Diputació de Girona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
subministraments (exp. 2019/7278 Subministrament de productes i estris de neteja
destinats a les dependències de la Diputació de Girona)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Girona.
b) Número d’identificació: 8001760009
c) Dependència que tramita l'expedient: Diputació de Girona
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Número d'expedient: 2019/7278
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Diputació de Girona.
b) Domicili: Pujada Sant Martí, 5
c) Localitat i codi postal: Girona, CP: 17004.
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972185000.
f) Adreça electrònica: contractacio@ddgi.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a 12 dies hàbils abans de la fi del
termini de presentació de les proposicions
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: L’objecte d’aquesta contractació és el subministrament de
detergents, desinfectants domèstics, material de cel·lulosa, bosses i estris de neteja, per a
la realització de les tasques de neteja de les dependències de la Diputació de Girona,
d’acord amb el plec de prescripcions tècniques., segons el detall següent:
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TIPUS
DETERGENTS I DESINFECTANTS

PRODUCTE
Netejador neutre tot tipus de superfícies i terres
Netejador neutre tot tipus de superfícies i terres amb aroma
Detergent paviments marbre
Detergent paviments fusta
Captador de pols mopes - sprai
Netejador desincrustant-higienitzant banys
Bosses líquid desinfectant tapes inodor
Líquid ambientador terres
Lleixiu neutre
Neteja vidres
Desengreixant general

FORMAT ORIENTATIU
Garrafes 5 litres
Garrafes 5 litres
Garrafes 5 litres
Garrafes 5 litres
1000 cc / ut
Ampolla 1 litre
300 ml/ut
Garrafes 5 litres
Garrafes 5 litres
Garrafes 5 litres
Ampolla 1 litre

PRODUCTES PER RENTAVAIXELLES I ROBA Detergent rentavaixelles domèstic
Abrillantador rentavaixelles domèstic
Rentavaixells manual concentrat
Detergent en pols rentadora
Suavitzant concentrat perfumat rentadora

Garrafa 10 litres
Garrafa 5 litres
Ampolla 1 litre
10 kg / paquet
5 kg / paquet

HIGIENE PERSONAL I AMBIENTAL

Sabó líquid mans
Ambientador vaporitzador

Garrafa 5 litres
Unitat de 270ml

CEL.LULOSES

Bobines de paper
Tovalloletes mans doble capa, tipus Z Tissue
Paper higiènic industrial doble capa
Paper higiènic normal doble capa

Unitat
Caixa 2.240 unitats
Paquet 18 rulls
Unitat

COMPLEMENTS DE NETEJA DOMÈSTICA

Cubell de plàstic quadrat 15 l + escorredor
Baieta universal rotlle Vileda de 43x800cms
Baieta vidres rotlle Vileda de 39,5x400cms
Baietes microfibra 38x38 marca Vileda
Pal alumini universal rosca 1,40m
Escombres
Fregona tires Vileda
Fregona tires Vileda industrial
Fregona fil microfibres
Mopa microfibres 45cms
Mopa cotó 45cms
Bastidor mopa Vileda per mopa de 45cms
Recollidor mànec alt amb goma
Recanvi funda mullador cotó 35cms per neteja vidres
Guia de 35cms i llavi de goma 35cms per neteja vidres
Rascador vidres 4cms

Unitat
Rull
Rull
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat

GUANTS PER A ÚS DOMÈSTIC

Guants satinats diferents talles
Guants nitril blau diferents talles

1 parell
Caixa 100 unitats

SACS DE BROSSA

Bosses d'escombraries 52x60 G90
Bossa d'escombraries 80x105 G-180
Bossa d'escombraries 85x105 G-150 groga
Bossa d'escombraries 110x140 G-200

Paquets
Paquets
Paquets
Paquets

CONSUM ANUAL UNITATS
210 litres
530 litres
45 litres
140 litres
60 unitats
100 litres
24 unitats
270 litres
210 litres
5 litres
2 litres
40
10
6
60
50

170 litres
24 unitats
12 unitats
368.000 unitats
1.656
rull
108 unitats
6
2
2
45
6
45
40
21
142
12
14
4
14
6
6
3

de 1.250 unitats
de 250 unitats
de 250 unitats
de 100 unitats

unitats
rull
rull
unitats
unitats
unitats
unitats
unitats
unitats
unitats
unitats
unitats
unitats
unitats
unitats
unitats

16 parells
3300 unitats
22500
5000
2500
150

b) Admissió de pròrroga: Sí, 2 anys
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: No, atès que es demana el subministrament de
productes d’un mateix fabricant i la divisió en lots podria dificultar la correcta execució del
contracte des del punt de vista tècnic.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES512

litres
litres
litres
kg
kg

unitats
unitats
unitats
unitats
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e) Durada i termini de lliurament: La durada del contracte serà de 2 anys
El subministrament del producte es realitzarà en els llocs de lliurament que
s’especifiquen a continuació:




Edifici Can Cugat. Pujada de Sant Martí, 5 - GIRONA
Edifici Can Forn. Pujada Sant Martí, 4 - GIRONA
Edifici Palau. Pujada Sant Martí, 5 - GIRONA
 Oficines de l'edifici Palau Berenguer – Carrer Ciutadans, 11 4a planta – GIRONA
 Oficines Inspai – Casa de Cultura de Girona – Plaça Hospital, 6 – GIRONA
 Parc mòbil – C/ Figuerola, 51 baixos - GIRONA
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministraments.
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat (d’acord amb art. 159 LCSP)
d) Contracte reservat: no.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 61.974,94 euros sense IVA
Import total IVA inclòs: 74.989,68 euros.
Import total IVA exclòs: 61.974,94 euros.
IVA suportat: 21 %

-6 Admissió de variants: no.

-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: No

-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència:
Solvència econòmica i financera:
Mitjà: Xifra anual de negoci.
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Descripció: Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de
negocis dels tres últims conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor
estimat del contracte (19.367,16 €).
Solvència tècnica i professional:
Mitjà: Treballs realitzats.
Descripció: Una relació dels principals subministraments realitzats en els últims tres
anys que inclogui l’import, dates i destinatari, sigui públic o privat. El requisit mínim de
solvència serà que l’import acumulat del millor any d’execució ha de ser igual o superior
al 70% del valor estimat del contracte (9.038,01 €).
Mitjà: Descripcions i fotografies dels productes a subministrar d’acord amb les
característiques tècniques previstes en el plec de prescripcions tècniques.

-9 Criteris d’adjudicació
- Criteris quantificables mitjançant aplicació de fórmules (sobre B) Fins a 100 punts
Per a l’avaluació dels criteris quantificables de forma automàtica els licitadors hauran
de presentar la memòria explicativa que figura en l’apartat 7 del Plec de Prescripcions
Tècniques detallant cadascun del apartats per la seva puntuació.
1) Oferta econòmica; fins a 60 punts
Per cadascun dels productes i articles oferts s’aplicarà la següent fórmula de manera
que a l’oferta més baixa se li assignarà la màxima puntuació (1,364 punts) i a les
altres el resultat d’aplicar aquesta:

Puntuació = oferta producte/ article més baix

x

màxima puntuació (1,364)

Oferta producte/article del licitador

2) Qualitat dels productes, justificant amb etiqueta ecològica tipus I: fins a 25
punts
Es valorarà el nombre de productes justificant amb l’etiqueta ecològica del tipus I
dels relacionats a l’annex I del plec de prescripcions tècniques, d’acord amb el
percentatge següent:
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% productes amb etiqueta ecològica ≥ 50%: 25 punts
25 % ≤ %productes amb etiqueta ecològica < 50%: 15 punts
% productes amb etiqueta ecològica < 25%: 5 punts

3).- Millores: fins a 14 punts
a) Millora en el format dels productes de manera que suposi una millora ecològica,
econòmica i viable en la gestió dels espais dels magatzems: fins a 7,5 punts.
Es valorarà el canvi de format a mono dosi o concentrat en les categories de
productes enumerats en l’annex I del plec de prescripcions tècniques i que es
relacionen a continuació:



En l’apartat Detergents i desinfectants a raó de 0,5 punts per producte fins a un
màxim de 5,5 punts.
En l’apartat cel·luloses a raó de 0,5 punts per producte fins a un màxim de 2,0
punts

En aquest apartat es presentarà relació dels productes proposats com a millora.
S’haurà d’adjuntar la fitxa tècnica i guia de producte i usos de cadascun d’ells.
b) Millora en la freqüència del manteniments dels dispensadors i dosificadors: 2,
punts.
La clàusula 9 del plec de prescripcions tècniques preveu un pla de manteniment
preventiu d’una revisió anual. Es valorarà la millora de la freqüència d’acord amb la
taula següent:


1 revisió semestral: 2 punts

c) Millora tecnològica: 1,5 punts
Es valorarà que el licitador disposi d’una plataforma “on line” per la realització de
comandes, on a més a més, es pugui consultar el catàleg d’articles i històric de
comandes
d) Millora en el termini de resolució d’incidències en el manteniment dels dispensadors
i dosificadors: 2 punts.
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La clàusula 6 del plec de prescripcions tècniques preveu un pla de manteniment
preventiu amb un termini de resolució d’incidències de 48 hores. Es valorarà la millora
de la freqüència d’acord amb la taula següent:
 Resolució incidències en un termini de 24h: 2 punts
e) Millora en la freqüència de la formació: 1 punt.
La clàusula 5 del plec de prescripcions tècniques preveu una única formació a l’inici
del contracte. Es valorarà la millora de la freqüència d’acord amb la taula següent:
 1 formació addicional durant la vigència del contracte: 1 punt
4).- Reducció de terminis: fins a 1 punts
El termini màxim de lliurament de productes és de 3 dies laborables d’acord amb la
clàusula 3 del plec de prescripcions tècniques. Es valorarà la reducció del termini de
lliurament d’acord amb la taula següent:



Si el termini de lliurament és de 2 dies laborables: 0,5 punts
Si el termini de lliurament és d’1 dia laborable: 1 punts

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte.
Els productes subministrats per l’empresa adjudicatària hauran de complir amb els criteris
establerts segons la ISO9001 de Gestió de Qualitat i de la ISO14001 de Gestió Ambiental,
els quals s’hauran d’acreditar amb el corresponent certificat.
-11 Presentació de les ofertes
Data límit de presentació: El termini de presentació d’ofertes serà de 15 dies a comptar des
de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil de Contractant i s’acabarà a
les 14h de l’últim dia de presentació d’ofertes d’acord amb l’anunci de licitació.
a) Presentació d’ofertes: Han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes
en un únic sobre, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona
Adreça a la qual s’han de trametre les ofertes:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona
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-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Diputació de Girona.
b) Lloc: Oficines Diputació de Girona / Pujada Sant Martí 4-5, 17004 Girona
c) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
pública.
-13 Recurs
Contra el present anunci podeu interposar els següents recursos:
1) El contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Girona, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent de la publicació
d’aquest anunci.
2) Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant
del President d’aquesta Diputació, en el termini d’un mes, a comptar del dia següent al
d’aquesta notificació
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