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1. Objecte del contracte
Aquest plec té per objecte establir les prescripcions tècniques que han de regir la
contractació del subministrament d’estris de neteja, bosses de plàstic, cel·luloses,
articles de cuina i auxiliars, articles de perruqueria, productes per a bugaderia i
productes per la neteja i desinfecció dels centres penitenciaris de Catalunya per als
anys 2023, 2024 i 2025. La contractació consta dels 7 lots que s’especifiquen a
continuació:

Y

Lot 1: Estris de neteja
Lot 2: Bosses de plàstic
Lot 3: Cel·luloses
Lot 4: Articles de cuina i auxiliars
Lot 5: Productes per a la bugaderia
Lot 6: Productes de neteja i desinfecció d’instal·lacions
Lot 7: Articles de perruqueria

AN









2. Lloc de lliurament

R

El lliurament dels articles es farà directament als centres penitenciaris que consten a
continuació:

BO

R

Centre Penitenciari de Dones de Barcelona
Doctor Trueta, 76-98
08005 Barcelona
Telèfon 932 250 884

ES

Centre Penitenciari Quatre Camins
Carretera del Masnou a Granollers, km. 13,425
08430 La Roca del Vallès
Telèfon 938 422 461
Centre Penitenciari de Joves
Carretera del Masnou a Granollers, km. 13,425
08430 La Roca del Vallès
Telèfon 936 934 120
Centre Penitenciari Brians 1
Carretera de Martorell a Capellades, km 23
08635 Sant Esteve Sesrovires
Telèfon 937 758 000
Centre Penitenciari Brians 2
Carretera de Martorell a Capellades, km 23
08635 Sant Esteve Sesrovires
Telèfon 936 935 000

Centre Penitenciari Lledoners
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Carretera C-55 de Manresa a Solsona, km 37
08250 Sant Joan de Vilatorrada
Telèfon 936 930 700
Centre Penitenciari Ponent
c. Victòria Kent, s/n
25071 Lleida
Telèfon 973 220 333

BO

R

Centre Penitenciari Obert de Lleida
Victòria Kent, s/n
25198 Lleida
Telèfon 973 230 264

R

Centre Penitenciari Obert de Barcelona
Pare Manjón, 2
08033 Barcelona
Telèfon 932 742 568

AN

Centre Penitenciari Obert de Tarragona
Guillem Oliver, s/n
43005. Tarragona
Telèfon 977 240 142

Y

Centre Penitenciari Obert de Girona
Menorca, 16
17007 Girona
Telèfon 972 487 007

Centre Penitenciari Mas d’Enric
Travessia Comella Moro, 15
43764 El Catllar (Tarragona)
Telèfon 977 592 070

ES

Centre Penitenciari Puig de les Basses
Raval Disseminat, 53
17600 Figueres
Telèfon 972 657 300

3.

Descripció tècnica dels articles i quantitats

La descripció d’articles per a cadascun dels lots i les quantitats anuals de
subministrament per a cada producte és la que es detalla tot seguit:
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Lot 1: Estris de neteja
Pal de fusta plastificada de 140 cm.
Pal de fusta plastificada de 140 cm (± 1% de tolerància). de llargada i de 2,3 a 2,5 cm.
de diàmetre. Entrada amb rosca universal perquè sigui compatible amb els articles
següents:






Raspall d’escombrar
Raspall tipus buc de plàstic
Baieta de fregar
Bastidor per a la mopa
Patí per a remoure l’aigua del terra

AN

Y

Raspall d’escombrar
Raspall d’escombrar, sense pal, de fibra sintètica suau. El filat ha de ser dens i recte.
Rosca universal que permeti acoblar-se al pal de fusta plastificada. Mida mínima
exigida del raspall: 31 cm (± 4% de tolerància).

R

Raspall tipus buc de plàstic
Raspall de fusta de cerres de fibra sintètica dura, sense pal. Amb dos forats (mínim un
dels dos de rosca universal) a la part de dalt per acoblar-se al pal de fusta plastificada.
Mida mínima exigida total del raspall: 23 cm (± 4% de tolerància).

R

Baieta de fregar
Baieta de fregar de cotó, sense pal, de 27 cm (± 4% de tolerància). Rosca universal
que permet acoblar-se al pal de fusta plastificada. Pes aproximat: 185 g.

BO

Bastidor per a mopa
Bastidor abatible d’estructura totalment de plàstic apte per al recanvi per a mopa de
60x15 cm. (llargada x amplada), sense pal, que permeti girar en totes direccions.
Rosca universal a pressió que permet acoblar-se al pal de fusta plastificada.

ES

Recanvi per a mopa
Recanvi de mopa de cotó de 60x15 cm. (llargada x amplada) apte per al bastidor de
plàstic per a mopa. Composició de fils de cotó cru o blanc. Pes aproximat: 230 g.
Patí per a remoure l’aigua del terra
Patí de plàstic reforçat de 75 cm. per a remoure l’aigua del terra, sense pal. D’una sola
peça, amb doble goma porosa. Fixació universal a pressió que permeti acoblar-se al
pal de fusta plastificada.
Patí per a netejar vidres
Patí per a netejar vidres d’una sola peça i de plàstic reforçat d’alta resistència amb llavi
de goma porosa. Mida mínima exigida: 20 cm (+ 4% de tolerància).
Recollidor d’escombraries
Recollidor d’escombraries de plàstic amb pal de plàstic. Mida: alçada del pal 80 cm. (±
1% de tolerància) i amplada del recollidor 23 cm. (± 4% de tolerància).

Recollidor d’escombraries de mà
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Pala recollidora d’escombraries amb mànec (sense pal), de plàstic o PVC. Mides
aproximades del recollidor amb mànec exclòs 190x240x60 mm (llargada x amplada x
alçada). Mida mànec: 150 mm (± 10% de tolerància).
Galleda de plàstic amb nansa de plàstic de 14 litres
Galleda de plàstic amb nansa de plàstic sense tapa. Capacitat mínima exigida: 14
litres (±10 % de tolerància).
Escorredor per a la baieta de fregar
Escorredor de plàstic resistent per a la baieta de fregar. S’ha d’acoblar a la galleda de
plàstic descrita anteriorment.

Y

Galleda d’escombraries amb tapa de 16 litres
Galleda d’escombraries amb tapa de plàstic. Capacitat mínima exigida: 16 litres (±
10% de tolerància).

AN

Ampolla amb polvoritzador
Ampolla de plàstic amb polvoritzador. Capacitat mínima: 750 ml. .

R

Cubell d’escombraries industrial
Cubell d’escombraries industrial rodó de plàstic amb nanses de plàstic integrades i
tapa de plàstic a part. Apte per a bosses de deixalles de 85x105 cm. Color negre.
Capacitat mínima exigida: 96 litres.

BO

R

Escombretes WC
Escombreta de polipropilè. Mides estàndard (aproximadament entre 38 cm de llarg i
12 cm d’ample). Peça única. Buida a l’interior.

Quantitats de subministrament per a cadascun dels articles:

ES

Les quantitats a subministrar de cadascun dels articles són les que es detallen a
continuació, tenint en compte que es garanteix un consum del 70% de l’import
d’adjudicació del contracte. Es podran variar les peticions de les quantitats de cada
producte.
El preu del contracte coincidirà amb el pressupost base de licitació, tot i que
s’exhaurirà, o no, en funció de la demanda efectiva dels subministraments que
constitueixen les unitats de la prestació.

Packs
unitaris

2023

2024

2025

TOTAL

LOT 1 Estris de neteja
Pal de fusta plastificada
Raspall d'escombrar
Raspall tipus buc de plàstic
(buque)
Baieta de fregar
Bastidor per a mopa

Unitat
Unitat sense
pal
Unitat sense
pal
Unitat sense
pal

7.200

7.280

7.305

21.785

7.700

8.100

8.125

23.925

406

356

416

1.178

22.810

22.910

22.910

68.630

567

592

542

1.701

Unitat
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Recollidor d'escombraries
Recollidor d'escombraries
de mà
Galleda de plàstic 14 litres
Escorredor per a la baieta
de fregar
Galleda d'escombraries
amb tapa 16 L
Ampolla amb polvoritzador
Cubell escombraries
industrial
Escombretes WC

1.216

1.166

3.573

Unitat sense
pal

317

347

347

1.011

Unitat

265

345

315

925

2.015

2.085

2.185

6.285

Unitat

780

780

830

2.390

Unitat

3.774

3.474

3.974

11.222

Unitat

4.159

3.859

4.359

12.377

Unitat

790

890

890

2.570

Unitat

550

600

650

1.800

Unitat

42

42

42

126

Unitat

2.250

2.325

2.350

6.925

Unitat amb
pal

R

Lot 2: Bosses de plàstic

Y

Patí neteja vidres

1.191

Unitat

AN

Recanvi per a mopa
Patí per a remoure l'aigua
del terra (haragan)

BO

R

Bosses d’escombraries de 52x60 cm. transparents
Bosses d’escombraries de 52x60 cm. aproximadament de baixa densitat i soldadura al
lateral o de manxa o triple soldadura. Galga mínima exigida de 90 per a bosses
fabricades en polietilè reciclat de baixa densitat.
Rotlles de 30 unitats.
Color: transparent.

ES

Bosses d’escombraries de 85x105 cm. transparents
Bosses d’escombraries de 85x105 cm. aproximadament de baixa densitat i soldadura
sols al lateral de la bossa per evitar el degoteig. Galga mínima exigida de 180 per a
bosses fabricades en polietilè reciclat de baixa densitat.
Rotlle de 10 unitats.
Color: transparent.
Bosses d’escombraries de 85x105 cm. color negre o gris amb tancament fàcil
Bosses d’escombraries de 85x105 cm. aproximadament de baixa densitat i soldadura
sols al lateral de la bossa per evitar el degoteig. Galga mínima exigida de 180 per a
bosses fabricades en polietilè reciclat de baixa densitat.
Rotlle de 10 unitats.
Colors: negre o gris, amb tancament fàcil.
Bosses hidrosolubles
Material plastificat, biodegradable al rentat amb aigua calenta a temperatura màxima
de 65ºC. Mida aproximada 660 mm x 840 mm.
Bosses escombraries per a contenidors de reciclatge
Bosses d’escombraries de baixa densitat i soldadura sols al lateral de la bossa per
evitar el degoteig. Galga mínima exigida de 180 per a bosses fabricades en polietilè
reciclat de baixa densitat.
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Rotlle de 10 unitats.
Colors i mides:
Bossa 85x105 cm aproximadament, color blau, per contenidor de 120 l
Bossa 80x100 cm aproximadament, color blau, per contenidor de 90 l
Bossa 80x100 cm aproximadament, color groc, per contenidor de 90 l
Bossa 80x100 cm aproximadament, orgànica, per contenidor de 90 l
Bossa 85x105 cm aproximadament, orgànica, per contenidor de 120 l

Y

Quantitats de subministrament per a cadascun dels articles:
Les quantitats a subministrar de cadascun dels articles són les que es detallen a
continuació, tenint en compte que es garanteix un consum del 70% de l’import
d’adjudicació del contracte. Es podran variar les peticions de les quantitats de cada
producte.

ES

Bosses 85x105 cm
tancament fàcil
Bosses 85x105 cm
color blau per galleda
de 120 l
Bosses 80x100 cm
color groc per galleda
de 90 l
Bosses 80x100 cm
color blau per paperera
de 90 l
Bossa 80x100 cm
orgànica per paperera
de 90 l
Bossa 85x105 cm
orgànica per paperera
de 120 l
Bosses hidrosolubles

2024

2025

TOTAL

103.800 103.900 103.900 311.600

Rotlle 30 unitats

54.620

60.085

Rotlle 10 unitats

2.565

2.565

2.685

7.815

Rotlle 10 unitats

80

80

80

240

Rotlle 10 unitats

2.670

2.670

2.670

8.010

Rotlle 10 unitats

120

120

120

360

Rotlle 10 unitats

150

150

150

450

Rotlle 10 unitats

120

120

120

360

7.500

7.500

7.500

22.500

Rotlle 10 unitats

BO

Bosses 85x105 cm
transparent

2023

R

Bosses 52x60 cm
transparent

Packs unitaris

R

LOT 2 Bosses de
plàstic

AN

El preu del contracte coincidirà amb el pressupost base de licitació, tot i que
s’exhaurirà, o no, en funció de la demanda efectiva dels subministraments que
constitueixen les unitats de la prestació.

Unitat
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Lot 3: Cel·luloses
Paper higiènic 35 metres
Rotlle de paper higiènic de cel·lulosa reciclada de 2 capes. Color blanc. Gramatge
entre 16-17,5 g/m2 per capa. Longitud mínima de 35 metres.
Paper higiènic 180 metres
Rotlle de paper higiènic de cel·lulosa reciclada de 2 capes. Color blanc. Gramatge de
17 g/m2 per capa ± 5% de tolerància. Longitud mínima de 180 metres.

Y

Paper eixugamans
Bobina de paper eixugamans de cel·lulosa reciclada de 2 capes. Color blanc.
Gramatge mínim de 17 g/m2 per capa. Longitud mínima de 150 metres. Mides finals:
amplada de 20 cm. +/- 5% de tolerància i diàmetre màxim de la bobina de 22 cm.

AN

Quantitats de subministrament per a cadascun dels articles:

R

Les quantitats a subministrar de cadascun dels articles són les que es detallen a
continuació, tenint en compte que es garanteix un consum del 70% de l’import
d’adjudicació del contracte. Es podran variar les peticions de les quantitats de cada
producte.

BO

R

El preu del contracte coincidirà amb el pressupost base de licitació, tot i que
s’exhaurirà, o no, en funció de la demanda efectiva dels subministraments que
constitueixen les unitats de la prestació.

Unitats

2023

2024

2025

TOTAL

LOT 3
Cel·luloses

ES

Paper higiènic
Rotlle
35m
Paper higiènic
Rotlle
180m
Paper eixugamans Bobina 150
bobina 150 m
m

605.968

609.493

609.493

1.824.954

6.000

6.000

6.000

18.000

13.680

13.780

16.780

44.240

Els productes d’aquest lot han de disposar del certificat d’etiqueta ecològica establert
segons la normativa vigent, referit al producte acabat, o bé altra evidència documental
equivalent amb referència específica del criteri esmentat.

Lot 4: Articles de cuina
Fregall de fibra verda
Fregall de fibra verda. Gruix mínim exigit 8 mm. Rotlle de 15 cm. (± 4% de tolerància) x
6 m.
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Baieta de reixeta
Baieta de reixeta blanca de 80% de cotó com a mínim. Mides mínimes exigides de
35x38 cm. (± 5% de tolerància)
Baieta absorbent
Baieta de fibra sintètica de gran absorció. Rotlle amb mides mínimes de 40 cm. (± 2%
de tolerància) x 6 m.
Guants de fregar antial·lèrgics
Parell de guants de fregar antial·lèrgics i setinats 100% làtex natural. Mides: petita,
mitjana i gran.

Y

Guants transparents de plàstic
Guant de polietilè d’un sol ús, transparent, ambidextre i mida única. Paquet de 100
unitats.

AN

Guants sanitaris vinil
Guant sanitari d’un sol ús. Composició: vinil (colors neutre – blanc trencat, beix, nude o
color carn - o blau). Mides: petita, mitjana i gran. Paquet de 100 unitats.

R

Gots biodegradables 120 ml
Gots biodegradables i compostables segons normativa vigent .
Aptes per líquids freds i calents.

R

Coberts biodegradables
Pack coberts biodegradables i compostables segons normativa vigent. Unitats. Inclou
cullera, forquilla i ganivet.

BO

Plats biodegradables plans
Plats biodegradables i compostables segons normativa vigent. Mida: 22 cm de
diàmetre (±1 cm).

ES

Bosses de malla
Teixit de malla cosides amb fil 100 % polièster (173g/m aproximadament). Mida
100x100cm. Màxima temperatura de rentat: 95º C. Màxima temperatura d’assecat:
110º C per als tancaments de cautxú.
120º C per als tancaments amb polsador i cordó.
130º C per a les cremalleres.
Quantitats de subministrament per a cadascun dels articles:
Les quantitats a subministrar de cadascun dels articles són les que es detallen a
continuació, tenint en compte que es garanteix un consum del 70% de l’import
d’adjudicació del contracte. Es podran variar les peticions de les quantitats de cada
producte.
El preu del contracte coincidirà amb el pressupost base de licitació, tot i que
s’exhaurirà, o no, en funció de la demanda efectiva dels subministraments que
constitueixen les unitats de la prestació.
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LOT 4 Articles de
cuina i auxiliars

Unitats

Fregall de fibra verda

Rotlle 6 m

Baieta reixeta

Unitat

Baieta absorbent
Guants de fregar
antial·lèrgics
Guants transparents de
plàstic d'un sol ús
Guants sanitaris vinil

2023

2024

2025

TOTAL

970

1.050

1.070

3.090

21.590

21.890

21.890

65.370

Rotlle 6 m

2.035

1.885

1.885

5.805

Unitat

1.319

1.369

1.369

4.057

4.992

4.992

4.992

14.976

4.162

4.162

4.162

12.486

81.000

244.000

caixa 100
unitats
caixa 100
unitats
Unitat

82.000

81.000

Coberts biodegradables

Unitat

6.500

6.500

6.500

19.500

Plats biodegradables

Unitat

6.500

6.500

6.500

19.500

Bosses de malla

Unitat

2.500

2.500

2.500

7.500

AN

R

Lot 5: Productes per a la bugaderia

Y

Gots biodegradables

BO

R

Detergent líquid per rentadora perfumat
Detergent líquid concentrat d’escuma controlada per a rentadores automàtiques. Vàlid
per a aigües dures i molt dures. Apte per al rentat, en fred i fins a més de 50 graus, de
tot tipus de roba blanca i de color. Perfumat.
Rendiment/dosificació: màxim 15 g x 1 kg de roba seca.
Format de presentació: bidó de 25 kg.

ES

Lleixiu neutre rentadora
Lleixiu neutre per a rentadora. Apta per al blanqueig i desinfecció de fibres i teixits
tèxtils.
Contingut aproximat de clor: 40 grams per litre.
Format de presentació: garrafa de 5 litres.
Oxidant líquid
Blanquejant líquid peroxidat apte per al blanqueig i desinfecció de roba.
Contingut de peròxid d’hidrogen: 30 % aproximadament.
Format de presentació: bidó de 25 kg.

Quantitats de subministrament per a cadascun dels productes:
Les quantitats a subministrar de cadascun dels articles són les que es detallen a
continuació, tenint en compte que es garanteix un consum del 70% de l’import
d’adjudicació del contracte. Es podran variar les peticions de les quantitats de cada
producte.
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El preu del contracte coincidirà amb el pressupost base de licitació, tot i que
s’exhaurirà, o no, en funció de la demanda efectiva dels subministraments que
constitueixen les unitats de la prestació.

Lot 5 Productes per
a bugaderia

Unitats

Detergent líquid roba
perfumat

Bidó 25 Kg.

1.353

1.865

1.865

5.083

Lleixiu neutre rentadora

Garrafa 5 L.

Oxidant líquid

Bidó 25 Kg.

255
22

255
322

255
322

765
666

2024

2025

TOTAL

Y

2023

AN

Els tensioactius utilitzats en els productes d’aquest lot han de ser biodegradables, tant
en condicions aeròbiques com anaeròbiques.

Lot 6: Productes de neteja i desinfecció d’instal·lacions

R

R

Lleixiu desinfectant per a neteja i desinfecció general
Lleixiu apte per a la neteja i la desinfecció de superfícies.
Contingut mínim de clor: 50 grams per litre.
Format de presentació: Garrafa de 5 litres
Ampolla d’1 litre.

BO

Detergent líquid WC
Detergent líquid per a sanitaris amb propietats desincrustants, desinfectants i
desodoritzants.
Format de presentació: ampolla d’1 litre.

ES

Detergent bactericida
Netejador general amb propietats bactericides i desinfectants apte per a la neteja de
tot tipus de superfícies i paviments.
Format de presentació: garrafa de 5 kg.
Detergent clorat
Netejador general alcalí amb una concentració mínima del 15% de clor. Apte per a la
neteja de tot tipus de superfícies i paviments.
Contingut mínim pH: 12.
Format de presentació: garrafa de 5 kg.
Netejador vidres
Detergent líquid apte per a la neteja de vidres i miralls amb propietat desengreixant i
d’assecat ràpid. Sense alcohol.
Formats de de presentació: Ampolla de 750 ml amb polvoritzador.
Ampolla de 750 ml, recanvi sense polvoritzador.
Netejador universal
Detergent líquid netejador multi ús amb propietat desengreixant i antiestàtiques apte
per a la neteja i desinfecció de tot tipus de superfícies. Sense alcohol.
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Formats de de presentació: Ampolla de 750 ml amb polvoritzador.
Ampolla de 750 ml, recanvi sense polvoritzador.
Ambientador líquid
Ambientador líquid perfumat de llarga durada. Sense alcohol.
Formats de presentació:
Ampolla de 750 ml amb polvoritzador.
Ampolla de 750 ml, recanvi sense polvoritzador.
Gel dermoprotector de mans perfumat
Sabó hidratant i protector per a la higiene personal i pH neutre. Perfumat
Format de presentació: garrafa de 5 kg.

AN

Y

Llanes d’acer per a màquines rotatives
Llana d’acer per a màquines rotatives apta per al polit i abrillantat de terres de marbre i
terratzo (núm. 1 i 2).
Format de presentació: bobina de 2,5 kg.
Quantitats de subministrament per a cadascun dels productes:

R

R

Les quantitats a subministrar de cadascun dels articles són les que es detallen a
continuació, tenint en compte que es garanteix un consum del 70% de l’import
d’adjudicació del contracte. Es podran variar les peticions de les quantitats de cada
producte.

BO

El preu del contracte coincidirà amb el pressupost base de licitació, tot i que s’exhaurirà,
o no, en funció de la demanda efectiva dels subministraments que constitueixen les
unitats de la prestació.
Lot 6 Productes per a
la neteja i la
desinfecció de les
instal·lacions

Garrafa 5 L.
Ampolla 1 L.
Ampolla 1 L.
Garrafa 5 Kg.
Garrafa 5 Kg.
Ampolla 750
ml
Ampolla 750
ml
Ampolla 750
ml
Ampolla 750
ml
Ampolla 750
ml
Ampolla 750
ml
Garrafa 5 Kg.
Bobina 2,5
Kg.

ES

Lleixiu desinfectant
Lleixiu desinfectant
Detergent líquid WC
Detergent bactericida
Detergent clorat
Netejador vidres amb
polvoritzador

Unitats

Netejador vidres recanvi
Netejador universal amb
polvoritzador
Netejador universal
recanvi
Ambientador líquid amb
polvoritzador
Ambientador líquid
recanvi
Gel de mans perfumat Llanes d'acer per a
màquines rotatives

2023

2024

2025

TOTAL

18.760
54.650
2.188
5.360
6.290

18.760
54.650
2.238
5.470
6.290

18.760
54.650
2.238
5.460
6.390

56.280
163.950
6.664
16.290
18.970

3.460

3.460

3.460

10.380

1.760

1.760

1.760

5.280

1.625

1.625

1.625

4.875

880

880

880

2.640

1.655

1.655

1.755

5.065

585

585

585

1.755

3.458

3.962

3.962

11.382

343

343

343

1.029
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Els tensioactius utilitzats en els productes d’aquest lot han de ser biodegradables, tant
en condicions aeròbiques com anaeròbiques.

Lot 7 : Articles de perruqueria

Assecador de cabell
Assecador de cabell. Potència 2000 Watts. Mínim 3 temperatures i 2 velocitats.

Raspall rodó Professional 43mm (aprox.)
Raspall pla Professional 60mm (aprox.)

R




R

Raspalls de cabell
Els raspalls que són necessaris són:

AN

Pintes de cabell
Les pintes que són necessàries són:
 Pinta Carboni Matxet 220mm (±5 mm)
 Pinta Carboni Tall 180 mm (±5 mm)
 Pinta Titani Pua 215 mm (±5 mm)

Y

Planxa de cabell
Planxa de cabell amb tecnologia iònica. Regulador de temperatura. Plaques de
ceràmica.

BO

Pinces per al cabell
Pinces separadores metàl·liques grans. Pack 6 unitats.
Plomer per treure pèl
Plomer per treure pèl tipus barber.

ES

Paletina per a tint
Paletina tint gran
Bol per a tint
Bol tint petit

Tisores
Caldrà disposar de dos tipus de tisores d’acer:
 Tisora professional tall mate 6,5”
 Tisora professional esculpir 6,5”
Gorra cabell
Gorra metxes silicona
Esterilitzador d’estris
Esterilitzador d’estris
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Màquina de tallar cabell
Màquina professional de tallar cabell. Adaptadors de diferents mides (mínim 6, de 0,628 mm). Fulles d’acer inoxidable. Selecció de tall precís. Apta per l’aigua. Ús amb
cable.
Capa
Capa per tallar o tenyir.
Fabricada en teixit resistent a l’aigua i impermeable, amb vores rematades i amb
sistema que permeti ajustar al coll.

Y

Esprai oli netejador de màquines per tallar el cabell
Spray netejador lubricant 400 ml

Quantitats de subministrament per a cadascun dels productes:

AN

Les quantitats a subministrar de cadascun dels articles són les que es detallen a
continuació, tenint en compte que es garanteix un consum del 70% de l’import
d’adjudicació del contracte. Es podran variar les peticions de les quantitats de cada
producte.

BO

R

R

El preu del contracte coincidirà amb el pressupost base de licitació, tot i que s’exhaurirà,
o no, en funció de la demanda efectiva dels subministraments que constitueixen les
unitats de la prestació.

LOT 7 Articles de
perruqueria
Assecador cabell
Planxa cabell

Unitats

2023

2024

2025

TOTAL

Pinta Carboni Tall

Unitat
Unitat
Unitat
Unitat

10
6
10
5

10
6
10
5

10
6
10
5

30
18
30
15

Pinta Titani Pua

Unitat

10

10

10

30

10

10

10

30

10

10

10

30

10
30
10
10
10
10
5
15
200
25

10
30
10
10
10
10
5
15
200
25

10
30
10
10
10
10
5
15
200
25

30
90
30
30
30
30
15
45
600
75

ES

Pinta Carboni Matxet

Raspall rodó
Professional 43mm
Raspall pla Professional
60mm
Pinces Separadores
Metàl·liques grans
Plomer per treure pèl
Paletina Tint Gran
Bol Tint Petit
Tisora esculpir
Tisora tall mate
Gorro Metxes
Esterilitzador estris
Màquina tallar cabell
Capa

Unitat
Unitat
pack de 6
unitats
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
15
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Spray Netejador
lubricant màquina taller
cabell

Unitat
200

200

200

600

Requisits que han de complir els productes de tots els lots:
Tots els productes que lliurarà el contractista hauran de complir amb la normativa
vigent, especialment en matèria higienico-sanitària, així com la que sigui d’aplicació en
matèria de medi ambient i riscos laborals.

AN

Y

Els articles d’aquesta licitació estan destinats a utilitzar-se a l’interior dels centres
penitenciaris. L’Administració podrà rebutjar, durant l’execució del contracte, aquells
productes que com a conseqüència de noves instruccions o actuacions es declarin
perillosos o que puguin ser susceptibles de ser manipulats pels interns i esdevenir un
risc, a fi de garantir les mesures de seguretat en els centres penitenciaris. En aquests
casos, l’empresa podrà oferir productes alternatius, mantenint el preu unitari de l’oferta
econòmica presentada, els quals seran valorats per la direcció general, als efectes de
compliment de requisits tècnics i de seguretat.

R

Resta expressament prohibit durant l’execució del contracte el subministrament de
productes classificats com a carcinògens, mutàgens, teratogènics, tòxics per a la
reproducció i explosius. Com a principi general, es subministraran els productes menys
perillosos.

BO

R

La presentació d’una oferta que no inclogui la totalitat dels productes que formen part
d’un mateix lot suposarà l’exclusió del licitador.

4. Sistemàtica de lliurament

ES

Els responsables dels centres penitenciaris faran les seves comandes directament als
contractistes mitjançant correu electrònic, les quals s’hauran de lliurar en el termini
màxim de 15 dies hàbils o en el termini màxim ofert per l’empresa en l’annex 2-B del
plec de clàusules administratives particulars, acompanyades dels corresponents
albarans. Els centres faran les comandes amb la periodicitat que considerin, d’acord
amb les seves necessitats.
Per motius de seguretat, caldrà concretar dia i hora de lliurament de les comandes
amb els responsables dels centres, així com també facilitar-los el nom i el NIF de les
persones que duran a terme el subministrament del material.
El subministrament es farà directament als magatzems o dependències que indiquin
els responsables dels centres. Les tasques de càrrega i descàrrega dels articles les
hauran de realitzar els transportistes de les empreses adjudicatàries amb els seus
propis mitjans.
Totes les despeses relacionades amb la retirada i reposició dels subministraments en
què s'observin defectes per no adaptar-se a les prescripcions establertes en els plecs
del contracte o a les instruccions rebudes de l'administració contractant, aniran a
càrrec del contractista. El contractista disposarà d’un termini d’un mes per a la retirada
d’aquests subministraments defectuosos, així com la dels considerats perillosos per la
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Direcció General, que hauran de ser lliurats correctament segons el termini indicat per
l’empresa adjudicatària en la declaració responsable relativa als terminis de lliurament.
Els contractistes hauran de lliurar els articles en palets retractilats. Els centres
penitenciaris podran sol·licitar al contractista que els articles estiguin agrupats en
palets segons les seves necessitats específiques (per exemple, un palet per a cada
mòdul, galeria, etc.).
A l’exterior de les caixes hi haurà de constar, en lloc visible, l’albarà corresponent al
lliurament per tal de facilitar-ne el control de recepció i validació.

Y

5. Format de presentació o envàs dels articles dels lots 5 i 6

AN

Els articles dels lots 5 - Productes per a bugaderia- i 6 - Productes de neteja i
desinfecció d’instal·lacions-, els envasos i l’embalatge han de complir amb la
normativa vigent d’etiquetatge i amb la normativa de gestió de residus i reciclatge.

R

S’utilitzaran materials reciclats, reciclables o reutilitzables i preferentment envasos
mono materials per facilitar-ne el seu reciclatge.

R

6. Dosi òptima i bombes dosificadores pel lot 5 productes per a bugaderia

BO

El contractista del lot 5, productes per a bugaderia, haurà d’instal·lar, sense cap cost i
en règim de dipòsit, els dosificadors que calguin, segons les necessitats dels centres i
els regularà per al consum òptim previst d’acord amb el rendiment/dosificació
necessaris per a les condicions descrites a l’apartat 3 d’aquest plec.

ES

El contractista lliurarà aquests elements en règim de dipòsit, essent retirats pel mateix
a la fi del contracte. Les despeses que pugui generar la retirada dels dispositius, seran
a càrrec del contractista.

El contractista serà el responsable del seu manteniment preventiu i correctiu. En el cas
que els encarregats dels centres penitenciaris detectin errors o disfuncions en el
consum ho comunicaran a l’empresa per a la seva correcció.
Els dosificadors han de ser bombes dosificadores de cabal regulable, amb electrònica
pròpia i adaptades a cada sistema de rentat per a l’aportació de sabons líquids i
productes auxiliars. Aquests dosificadors podran ser d’1, 2 ó 3 cossos.

El subdirector general
de Recursos Humans i Econòmics
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