Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
PRODUCTES I ESTRIS DE NETEJA PELS PARCS I VEHICLES DELS BOMBERS DE LA
GENERALITAT

1. OBJECTE
Subministrament de productes i estris de neteja pels parcs i vehicles dels bombers de la
Generalitat, per l’any 2021, dividit en 6 lots:
Lot 1: Químics
Lot 2: Cel·lulosa
Lot 3: Complements
Lot 4: Bosses plàstic
Lot 5: Contenidors
Lot 6: Maquinària
Lot

1

2

3

4

Article
Químics
Abrillantador màquina rentaplats en bidó de 5 l
Desgreixador de superfícies en pot de 1 l
Insecticida aerosol rampants 600 ml
Insecticida aerosol voladors 600 ml
Lleixiu en bidó de 5 l
Neteja vidres 750 ml
Neteja inodors 1 l
Sabó amoniacat en bidó de 5 l
Sabó màquina rentaplats en pastilla
Sabó màquina rentaplats líquid 5 l
Sabó per rentadora automàtica (sac de 10 kg)
Sabó per vaixelles manual en bidó de 5 l
Sabó per mans en bidó de 5 l
Sal per màquina rentaplats (sac de 25 kg)
Cel·lulosa
Paper per mans en rotlle
Paper higiènic en rotlle
Complements
Baieta absorbent
Conjunt escombreta i suport inodor
Escombra raspall
Fregadora cotó
Fregall amb esponja
Pal alumini de 140 cm
Pala escombraires amb pal
Bosses plàstic
Bossa domèstica groga petita (rotllo)
Bossa domèstica blava petita (rotllo)

Quantitat
50
200
100
200
200
200
200
100
50000
50
700
300
200
50
5000
5000
5000
50
300
300
1000
200
100
50
50
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5

6

Bossa domèstica negra petita (rotllo)
Bossa industrial groga gran (rotllo)
Bossa industrial blava gran (rotllo)
Bossa industrial negra gran (rotllo)
Contenidors
Galleda de fregar amb escorredor de 16 l
Galleda escombraires petita
Galleda escombraires gran
Maquinària
Aspirador amb accessoris per neteja de partícules contaminants
Fregadora-aspiradora manual industrial

1000
50
50
1000
100
50
20
20
1

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR
L’article 27 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció, extinció
d’incendis i salvaments de Catalunya determina les funcions del Cos de Bombers de la
Generalitat, estableix, entre d’altres, que la Generalitat ha de protegir els membres del Cos
de Bombers en l'exercici de llurs funcions, ha de vetllar per llur aptitud física i professional i
els ha de proporcionar els mitjans necessaris per a una prestació adequada del servei en
condicions de seguretat i eficàcia.
L’objecte del present document és el de realitzar la contractació del subministrament de
divers material de neteja pels parcs, vehicles dels bombers de la Generalitat. En l’actualitat
hi ha aproximadament operatius 150 parcs de bombers, 800 vehicles. Pel que fa als 75
parcs de bombers funcionaris disposen d’un contracte de neteja i manteniment de les seves
instal·lacions, aquests doncs no serien objecte d’aquest concurs en els següents elements
que ja tenen inclosos en l’esmentat contracte: bosses de deixalles, paper higiènic, paper
eixugamans, sabó mans i sabó rentaplats manual. Quant als 75 parcs de bombers
voluntaris, hores d’ara no tenen cap contracte de neteja per la qual cosa s’han de fer la
neteja de les instal·lacions ells mateixos. De la mateixa manera que ambdós col·lectius han
d’ocupar-se de la neteja del voltant dels 800 vehicles adscrits a la DGPEIS.
L’estoc de reposició de la majoria d’aquests articles en els magatzems de la DGPEIS és
zero o bé està per sota de l’estoc de seguretat, pel que fa als lots de maquinari en cal la
seva reposició, ja que hi ha unitats fetes malbé que no n’és possible la seva reparació o bé
el cost de la mateixa és similar al seu import de nou.
Subministrament de material de neteja d’anys anteriors:
Nom

Número de Títol
l'expedient

Total

BUNZL
DISTRIBUTION
SPAIN, S.A.
BUNZL
DISTRIBUTION
SPAIN, S.A.
BUNZL
DISTRIBUTION
SPAIN, S.A.
EURODELCA, S.A.

IT-2017-488

Subministrament de material de neteja per la
DGPEIS
Subministrament d'estris de neteja pel cos de
bombers
Adquisició de material divers i productes de neteja

16.631,22 €

Adquisició de 750 sacs (10 kg.) de detergent per
rentadores

9.383,55 €

IT-2018-241
IT-2019-138
IT-2020-328

12.806,45 €
14.150,45 €
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En funció de la informació que es disposa en aquesta secció a l’hora de redactar aquesta
memòria, les necessitats previstes d’aquesta tipologia de materials pel decurs de l’any es la
detallada en el punt 1. Cal plantejar que aquesta necessitat és recurrent i necessària de
manera anual, tant pel material fungible com pel lot de maquinari, ja que cada parc de
bombers té la seva maquinària i cada any cal renovar-la. Aquest any 2020 s’han espatllat 20
aspiradores i la seva reparació en alguns casos és més costosa que la compra d’un aparell
nou. Per motius d’eficiència i eficàcia es considera adient preveure una pròrroga per a tots
els lots.

3. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
Per la naturalesa del contracte i objecte de licitació, es considera adient tramitar la licitació
mitjançant el procediment obert i per tramitació anticipada.
4. CLASSIFICACIÓ I CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL I
ECONÒMICA I FINANCERA
No existeix cap circumstància que faci recomanable fixar uns criteris de solvència superiors
als mínims fixats a la llei de la forma com estan concretats als plecs de clàusules
administratives del Departament d’Interior.
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5. CRITERIS DE VALORACIÓ
Es valoren diversos criteris avaluables mitjançant un fórmules matemàtiques (100%):
Del lot 1 al 5 es valorarà en primer lloc, el preu (95%). També es valora la reducció de
termini de subministrament del material (5%), atesa la urgència en el subministrament
d’aquest tipus de material i la reducció suposa un benefici evident pel Departament
d’Interior.
Pel que fa al lot 6, també es valoren diversos criteris avaluables mitjançant formules
matemàtiques (100%). En primer lloc, el preu (90%). També es valora la reducció de termini
de subministrament del material (5%), atesa la urgència en el subministrament d’aquest
tipus de material i la reducció suposa un benefici evident pel Departament d’Interior. I
finalment l’increment de garantia (5%) amb el corresponent manteniment preventiu amb les
mateixes prestacions que estableix la garantia legal del producte.
6. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Per la naturalesa del contracte no es considera adient incorporar cap altra condició especial
d’execució a banda de la que està regulada a la clàusula del plec de clàusules
administratives, relativa al compliment de la normativa sobre seguretat i salut laboral en
totes les fases del contracte.

7. PRESSUPOST DE LA LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
7.1 Pressupost de licitació
Per tal de calcular el pressupost bàsic de licitació de l’expedient s’han consultat tres
empreses especialitzades del sector que han aportat 3 pressupostos actualitzats, i també
s’han consultat pàgines webs per confirmar preus, dels pressupostos obtinguts s’ha
determinat el preu unitari màxim d’acord amb el preu més elevat de cada pressupost per tal
de garantir la concurrència.
Es demana que l’empresa aporti els preus unitaris de cada producte, el preu màxim admès
és per articles.
Aquesta licitació preveu la pròrroga del contracte per un any, donades les necessitats
mínimes que es preveuen i de caràcter estructural d’aquest material per al normal
funcionament del cos de bombers de la Generalitat i per la manca d’estoc al dia d’avui.
Per tant, l’import de licitació de l’expedient dividit per a cada lot, amb indicació dels preus
unitaris màxims per article, IVA no inclòs i amb preu total amb IVA és el següent:
Lot

Article

Quantitat

Preu
unitari

Total sense
IVA

Preu total
amb IVA

1

Abrillantador màquina rentaplats en bidó de 5 l

50

15,26 €

763,00 €

923,23 €

1

Desgreixador de superfícies en pot de 1 l

200

15,26 €

3.052,00 €

3.692,92 €
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1

Insecticida aerosol rampants 600 ml

100

4,75 €

475,00 €

574,75 €

1

Insecticida aerosol voladors 600 ml

200

2,73 €

546,00 €

660,66 €

1

Lleixiu en bidó de 5 l

200

2,00 €

400,00 €

484,00 €

1

Neteja vidres 750 ml

200

1,53 €

306,00 €

370,26 €

1

Neteja inodors 1 l

200

2,38 €

476,00 €

575,96 €

1

Sabó amoniacat en bidó de 5 l

100

3,11 €

311,00 €

376,31 €

1

Sabó màquina rentaplats en pastilla

50000

0,04 €

2.000,00 €

2.420,00 €

1

Sabó màquina rentaplats líquid 5l

50

6,60 €

330,00 €

399,30 €

1

Sabó per rentadora automàtica (sac de 10 kg)

700

19,08 €

13.356,00 €

16.160,76 €

1

Sabó per vaixelles manual en bidó de 5 l

300

4,25 €

1.275,00 €

1.542,75 €

1

Sabó per mans en bidó de 5 l

200

7,49 €

1.498,00 €

1.812,58 €

1

Sal per màquina rentaplats (sac de 25 kg)

50

7,80 €

390,00 €

471,90 €

25.178,00 €

30.465,38 €

2

Paper per mans en rotlle

5000

2,79 €

13.950,00 €

16.879,50 €

2

Paper higiènic en rotlle

5000

0,32 €

1.600,00 €

1.936,00 €

15.550,00 €

18.815,50 €

3

Baieta absorbent

5000

1,90 €

9.500,00 €

11.495,00 €

3

Conjunt escombreta i suport inodor

50

1,20 €

60,00 €

72,60 €

3

Escombra raspall

300

1,15 €

345,00 €

417,45 €

3

Fregadora cotó

300

0,78 €

234,00 €

283,14 €

3

Fregall amb esponja

1000

0,40 €

400,00 €

484,00 €

3

Pal alumini de 140 cm

200

0,80 €

160,00 €

193,60 €

3

Pala escombraires amb pal

100

1,02 €

102,00 €

123,42 €

10.801,00 €

13.069,21 €

4

Bossa domèstica groga petita (rotllo)

50

0,90 €

45,00 €

54,45 €

4

Bossa domèstica blava petita (rotllo)

50

0,90 €

45,00 €

54,45 €

4

Bossa domèstica negra petita (rotllo)

1000

0,81 €

810,00 €

980,10 €

4

Bossa industrial groga gran (rotllo)

50

1,48 €

74,00 €

89,54 €

4

Bossa industrial blava gran (rotllo)

50

1,48 €

74,00 €

89,54 €

4

Bossa industrial negra gran (rotllo)

1000

1,32 €

1.320,00 €

1.597,20 €

2.368,00 €

2.865,28 €
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5

Galleda de fregar amb escorredor de 16 l

100

3,98 €

398,00 €

481,58 €

5

Galleda escombraires petita

50

20,00 €

1.000,00 €

1.210,00 €

5

Galleda escombraires gran

20

60,00 €

1.200,00 €

1.452,00 €

2.598,00 €

3.143,58 €

6

Aspirador amb accessoris per neteja de
partícules contaminants

20

191,25 €

3.825,00 €

4.628,25 €

6

Fregadora-aspiradora manual industrial

1

3.200,00€

3.200,00 €

3.872,00 €

7.025,00 €

8.500,25 €

Lot

Total sense IVA

Preu total amb IVA

1

25.178,00 €

30.465,38 €

2

15.550,00 €

18.815,50 €

3

10.801,00 €

13.069,21 €

4

2.368,00 €

2.865,28 €

5

2.598,00 €

3.143,58 €

6

7.025,00 €

8.500,25 €

Total

63.520,00 €

76.859,20 €

Pressupost base de licitació (PBL): Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que,
en virtut d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació.
Per tant, el pressupost base de licitació és de 76.859,20 €
El preu unitari incorpora els costos indirectes propis del subministrament els quals, per
aquest motiu, no es detallen.
La facturació serà per la quantitat efectivament subministrada atès que les unitats de cada
producte són estimades i poden variar segons les necessitats reals del cos de bombers, cal
indicar que la DGPEIS no està obligada a adquirir la totalitat dels productes i que el
pressupost s’exhaurirà o no en funció dels articles efectivament subministrats.

7.2 Valor estimat del contracte
En aquesta licitació es preveu la pròrroga del contracte per un any.
Resum per lots:
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Preu sense IVA
Any 2021
25.178,00 €

Preu sense IVA
Any 2022 (prorroga)
25.178,00 €

15.550,00 €

15.550,00 €

3

10.801,00 €

10.801,00 €

4

2.368,00 €

2.368,00 €

5

2.598,00 €

2.598,00 €

6

7.025,00 €

7.025,00 €

63.520,00€

63.520,00€

Lot
1
2

Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: A efectes de la LSCP, el
valor estimat del contracte és la suma de l’import total del contracte IVA exclòs, de l’import
de les eventuals pròrrogues.
Per tant, el valor estimat del contracte és de 127.040,00 €

8. JUSTIFICACIÓ DELS LOTS
Per tal de garantir la màxima especialització en els diferents articles i afavorir la
concurrència, aquest expedient s’ha fraccionat en sis lots

El sub-director General Tècnic

Antonio Ramos Medina
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