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Memòria justificativa de la configuració de l’expedient de contractació relatiu al
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.

Promotor
Núm. d’expedient
Codi de classificació

Oficina de Suport a la Gestió de Recursos i
Subministraments
2019/0015824
D0504SE01 Subministraments Obert

D’acord amb el que disposa l’article 28 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 i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 (LCSP), mitjançant l’acte d’Inici que consta en l’expedient s’han motivat
les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant aquest contracte i les raons per les
quals el contracte que es vol iniciar és idoni per satisfer-les.
Per aquests motius i de conformitat amb les previsions de l’article 116 de la LCSP es
justifica la configuració de l’expedient de contractació en els termes següents:
1) Consultes preliminars al mercat
Segons consta en l’expedient en data 16 de juny de 2020 es publica a Perfil de
Contractant una consulta preliminar sobre el subministrament de productes i material de
neteja per tal d’esbrinar si el que s’havia decidit treure al mercat corresponia amb l’oferta
actualment existent.

En data 1 de juliol de 2021 es tanca el termini per a la consulta preliminar sobre el
“Subministrament 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”.
Finalitzat el termini per a la presentació de propostes, es comprova que s’ha rebut una
resposta, de cadascuna de les empreses següents:

- COMERCIAL PLASTICOS AYB,
- GRUPO PAPELMATIC
- SUMINISTROS FAST BARNA SERVICE SL
- DROGUERIA SOLA SA,
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- SET-PRAT PAPER DISTRIBUCIONS SA
En data 26 de març de 2021 es publica al Perfil de Contractant l’informe final
corresponent a la consulta preliminar efectuada, en la que es recull la major part dels
suggeriments de mides i preus proposats per les diferents empreses.
2) Tipus de contracte:
En aquesta contractació únicament es regulen prestacions previstes en l’article 16 de la
LCSP, corresponents a un contracte de submistraments.

39830000-9 Productes de neteja.
39224000-8 Escombres i raspalls i altres articles de diversos tipus.
3)

Inclusió de clàusules socials, mediambientals o d’innovació

S’ha considerat oportú incloure en el contracte les consideracions de clàusules
mediambientals següents:
-

S’han definit en el PPT els productes ecològics en tots els casos en el que ha
estat possible. Així mateix, es requereixen les bosses en la majoria dels casos
que siguin reciclades i reciclabes en tant que és un producte molt contaminant.

-

S’ha previst exigir com a condició especial d’execució que els vehicles utilitzats
en la prestació del servei compleixin uns requisits mínims ambientals i com a
criteri d’adjudicació que millorin aquests mínims.

Amb la finalitat: preservar el medi ambient.
4) Divisió en lots de l’objecte del contracte
Atenent a la diferent tipologia de productes i d’empreses subministradores, s’ha dividit
la contractació en els lots següents:
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4

Bosses
Cel·lulosa
Productes de neteja
Estris i accessoris de neteja

S’ha decidit realitzar aquests lots perquè les empreses subministradores de les bosses
de plàstic, de cel·lulosa, de productes de neteja i d’estris i accesoris solen ser diferents.
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D’aquesta manera s’afavoreix la competència i permet que fàbriques específiques de
productes concrets s’hi puguin presentar.
Així mateix, no es considera adequada la limitació del nombre de lots al qual les
empreses poden presentar oferta.
5) Procediment
En compliment del que estableix l’art. 116.4 a) de la LCSP, el procediment seleccionat
ha estat un procediment: Obert (art. 156 LCSP)
Perquè permet presentar oferta a qualsevol licitador interessat, sempre que compleixi
els requisits de solvència exigits en els plecs.
6) Criteris d’adjudicació
En compliment del que estableixen els articles 116.4c i 145 de la LCSP, s’ha escollit una
pluralitat de criteris d’adjudicació, d’acord amb el detall següent:

Descripció del criteri
Preu
Impacte mediambiental
en el transport i
lliurament
dels
productes

Ponderació
80%
20%

Tipus criteri
Automàtic
Automàtic

La finalitat que es vol aconseguir amb cada un dels criteris és la següent:


Preu: Aconseguir el preu més baix i així la Diputació de Barcelona podrà disposar de
més recursos econòmics per prestar altres serveis als ciutadans i a les entitats locals
del seu àmbit territorial.
D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la fórmula utilitzada en la valoració del criteri
preu és la fixada per a tots els contractes oberts, restringits i negociats que es tramitin
per la Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms i consorcis adscrits al
sector públic de la corporació en què la intervenció sigui assumida per la Intervenció
General de la Diputació i que va ser aprovada pel Decret núm. 6319, de 21 de juny de
2017.
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La fórmula garanteix un repartiment equitatiu de les puntuacions entre tots els licitadors,
de manera que es respecta el criteri de proporcionalitat.


Impacte mediambiental en el transport: Utilització de vehicles de transport menys
contaminants. Per tal de ser més respectuosos amb el medi ambient i millorar la qualitat
de l’aire.
S’ha atorgat més puntuació al criteri preu perquè té més valor en tant que el consum és
considerable.
Els productes estan molt detallats, així com els terminis de lliurament i per això no s’ha
considerat convenient valorar altres criteris com la millora de qualitat del productes o la
reducció del termini de lliurament
7) Dades econòmiques del contracte

Els conceptes que integren el valor estimat del contracte són els següents:
Pressupost (vigència inicial 2 anys)
Possible pròrroga (2 anys)
Modificació fins a un 20 %

132.126,60 € IVA exclòs
132.126,60 € IVA exclòs
26.425,32 € IVA exclòs
290.678,52 € IVA exclòs

El pressupost base de licitació del contracte desglossat és el següent:
Lots
Pressupost biennal €
21 % (IVA) Pressupost
base
IVA exclòs
licitació € (IVA inclòs)
Lot 1:
29.251,71 €
6.142,86 €
35.394,57 €
Lot 2:
42.859,77 €
9.000,55 €
51.860,32 €
Lot 3
43.414,38 €
9.117,02 €
52.531,40 €
Lot 4
16.600,74 €
3.486,16 €
20.086,90 €
Total
132.126,60 €
27.746,59 €
159.873,19 €
S’ha comprovat que els preus unitaris s’adequen al mercat i que no és possible fer el
desglossament per costos, atesa la naturalesa del contracte de subministrament de
productes de neteja.
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:
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Les unitats consumides en exercicis precedents

8) Condicions mínimes de solvència i altres requeriments exigits per presentar-se
a la licitació o per executar el contracte

Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per presentar-se a la
licitació s’han fixat de manera proporcional tenint en compte l’objecte i el pressupost del
contracte i, alhora, que es pugui donar compliment a les previsions del plec de
prescripcions tècniques i del plec de clàusules administratives particulars.
Concretament, s’ha previst que les empreses han d’acreditar els requeriments mínims
següents:

Solvència
econòmica

Solvència
tècnica

Import mínim anual de volum S’ha mantingut el volum mínim de
de negocis
negocis previst a l’article 11.4.a) del
Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions
Públiques per considerar-se adequat
per la naturalesa del contracte.
Relació dels principals
S’ha mantingut el volum mínim de
subministraments per un
negocis previst a l’article 11.4.a) del
import anual mínim
Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions
Públiques per considerar-se adequat
per la naturalesa del contracte.
Descripcions i fotografies dels
El licitador proposat adjudicatari
productes a subministrar
presentarà descripcions, fotografies.
En el lot 3, a més a més, aportarà
fitxes tècniques descriptives de la
composició dels productes a
subministrar

La raó per la qual es demanen fitxes tècniques de la composició dels productes en el
cas del Lot 3 és la perillositat de la composició de determinats productes que poden
malmetre la salut dels usuaris/treballadors i del medi ambient.
Pel lot 3 en la clàusula 2.16 s’’ha decidit demanar Assegurança de responsabilitat civil
per riscos professionals per un import de 300.000 € a l’adjudicatari perquè es tracta de
productes químics a l’abast dels usuaris/treballadors que poden malmetre la seva salud.
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9) Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, en aquesta contractació es preveuen les
condicions especials d’execució següents:
Condició especial
Finalitat
Els vehicles destinats pel contractista a
l’execució del contracte hauran de
disposar d’un distintiu ambiental de com Utilització de vehicles de transport menys
a mínim eficiència catalogada tipus B. contaminants
Aquest distintiu haurà de ser l’emès per la
Direcció General de Trànsit del Ministeri
de l’Interior. Resolució 8/1/2016 de la
DGT modificada per la Resolució de 13
de abril (BOE de 21/4/2016) ANNEX VIII

10) Durada del contracte i possibles pròrrogues
La durada del contracte s’ha fixat per a un termini de 2 anys que és el que es considera
adequat per a l’execució correcta del contracte pels motius d’economia administrativa
prorrogable fins a un màxim de 4 anys. La pròrroga és obligatòria per als empresaris si
s’avisa en un termini mínim de 2 mesos abans de la seva finalització
11) Termini per adjudicar el contracte
L’adjudicació del contracte s’ha de realitzar en el termini de 2 mesos previst en l’article
158 de la LCSP.
12) Constitució de garantia provisional
En aquesta contractació no s’exigeix la presentació de garantia provisional.
13) Constitució de garantia definitiva
En aquesta contractació s’exigeix la presentació de la garantia definitiva en els termes
que preveu l’article 107 de la LCSP.
14) Termini de garantia del contracte
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En aquesta contractació no s’ha previst cap termini de garantia, atès que el servei
s’esgota amb la prestació.
15) Revisió de preus
En aquesta contractació no es preveu revisió de preus en els termes que preveu l’article
103 de la LCSP.
16) Penalitats
S’ha fixat un import diferent a les previsions que estableix l’article 193.3 de la LCSP,
atès que es considera insuficient com a mesura dissuasiva per aconseguir que el
contractista compleixi el termini total previst en el contracte.
17) Cessió del contracte
En aquesta contractació es permet la cessió del contracte en els termes que preveu
l’article 214 de la LCSP.
18) Subcontractació del contracte
En aquesta contractació es permet la subcontractació del contracte en els termes que
preveu l’article 215 de la LCSP.
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