Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar
Oficina de Suport Tècnic i Logístic

INFORME FINAL DE LA CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCAT 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
Núm. Expedient: 2019/0015824

Informe final de la consulta preliminar de mercat 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, publicada el dia 18 de juny de 2020
en el Perfil de Contractant de la Diputació de Barcelona amb un termini de presentació
d’aportacions que finalitzà el dia 10 de juliol a les 14:00 h.
Els productes es presenten estructurats en lots, atesa la divisió que es pretén plasmar
en l'expedient de contractació, que és la següent:
- Lot 1: Bosses
- Lot 2: Cel·lulosa
- Lot 3: Productes de neteja
- Lot 4: Estris i accessoris de neteja
La descripció de la majoria dels productes incorpora característiques de protecció del
medi ambient. Aquestes característiques formen part de l'objecte de la consulta
preliminar que es formula al mercat.
1. Dades de les empreses participants
Totes les ofertes van ser enviades a scon.publicitat@diba.cat dins del termini. Les
empreses presentades són les següents:
-

COMERCIAL PLASTICOS AYB,
GRUPO PAPELMATIC
SUMINISTROS FAST BARNA SERVICE SL
DROGUERIA SOLA SA,
SET-PRAT PAPER DISTRIBUCIONS SA

2. Qüestionari
Es formulen les preguntes següents per a tots els lots:
a) Són correctes les característiques i els requeriments mediambientals que es proposen
per als productes i el seu lliurament (embalatges, dispensació, transport, etc.)? En cas
de no ser-ho, indiqueu els errors i proposeu-ne esmenes.
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b) En cas de ser correctes, el preu de licitació proposat s’ajusta a aquestes
característiques i requeriments? En cas que no s’hi ajusti, proposeu preus unitaris
alternatius.
c) És possible millorar les característiques i els requeriments mediambientals que es
proposen per als productes i el seu lliurament (embalatges, dispensació, transport, etc.)?
En cas que sigui possible, indiqueu quines millores es poden introduir.
d) En cas d’introduir millores per a un producte en concret, proposeu un canvi de preu
unitari que permeti assumir el cost de la millora.
e) En cas d’introduir millores per a tot un lot o per a més d’un lot, proposeu un canvi de
preu en forma de percentatge.
3. Respostes al qüestionari
A continuació es relacionen les respostes de les diferents empreses participants.
COMERCIAL PLASTICOS AYB
Lot 1: Bosses
Aquesta empresa li sembla tot correcte i proposa la possibilitat de requerir
Ecoetiqueta ambiental per les bosses.
Valoració: Es mirarà d’incloure aspectes ambientals com a criteri d’adjudicació
per no limitar la concurrència.
GRUPO PAPELMATIC
Lot 1: Bosses
Pel que fa al lot 1 aquesta empresa manifesta que les bosses es poden fer
qualsevol mida a partir d´un volum de 18 caixes, a excepció de les hidrosolubles.
Valoració lot 1
Pel que fa a la comanda mínima de 18 caixes de les bosses és un requisit que
no es pot acceptar. Per saber el consum orientatiu s’han especificat en la
documentació contractual el volum de consum de l’any passat de cada unitat de
producte.
Lot 2: Cel·lulosa
Aquesta empresa proposa uns productes amb diferents qualitats, algun dels
quals per sota del gramatge requerit inicialment. Pel que fa als “tovallons
procedents de material reciclat dels envasos de cartró per begudes” es proposa
que es mantingui que sigui reciclat, però que no s’especifiqui la procedència.
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Valoració Lot 2
El paper ha de ser tal i com està especificat a cada producte, amb uns gramatges
mínims i amb el sistema de dispensació indicat. S’eliminarà la procedència del
paper reciclat en els tovallons. El paper procedent de cartró de tetrabrik ho
podem deixar com una millora però no com a un requisit. Els tipus de
dispensadors vindran definits als plecs. No obstant això el licitador podrà
proposar qualsevol altre tipus de dispensador tenint en compte que va a càrrec
seu.
Lot 3: Productes de neteja.
Tots els productes i presentacions els hi semblen adients, a excepció de
l’ambientador, que proposa una dosificació manual. De la resta de productes del
Lot 3 no hi ha cap comentari.
Valoració Lot 3
Els productes de neteja i ambientadors han de ser per sistema de dosificació
conforme a la informació inicial (automàtics), tal i com estan especificats per
producte, donat que l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals així ho requereix.
Lot 4:Estris i accessoris de neteja
La empresa dona la seva conformitat a tot, a excepció de les baietes, que
proposa altres mides i diferents gramatges.
Valoració Lot 4
Els estris i accesoris han de ser tal i com es detallen, perquè ja han passat la
valoració de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals (mopes, pals, cubells, etc.
Acceptem posar el gramatge de les baietes microfibra en quatre colors de 280300 gr. Es flexibilitzaran les mides proposades.
Així mateix,l’empresa Grupo Papelmatic presenta un catàleg molt exhaustiu de
tots els seus productes.
SUMINISTROS FAST BARNA SERVICE SL
Lot 1: Bosses
La proposta de FAST BARNA SERVICE SL , presenta una proposta d’augment
de galga de determinades bosses i unes mides de bossa lleugerament diferents.
Així mateix proposen que les bosses hidrosolubles puguin ser d’altre color
translúcid.
Per altra banda proposen un petit augment de preu en alguns productes.
Valoració bosses lot 1: Les propostes es consideren correctes, es mirarà
d’incorporar les propostes realitzades ampliant els marges de les mides. Així
mateix, les galgues indicades es consideraran mínimes, permetent al licitador
augmentar el grossor de la bossa presentada.
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Les bosses hidrosolubles de 71x99 cm són de mida estandaritzada,i el circuit de
rentat ja està establert amb aquesta capacitat de volum de roba. Si posem una
mida inferior serien petites per netejar la roba de muda d’un usuari. A més el preu
faria ballar a nivells econòmics perquè els costos d’una bossa més petita no són
els mateixos que d’una més gran. I afegir dos tipologies de bossa hidrosoluble
quan no és necessari seria un valor afegit que no contemplem.
En els plecs s’indicaran les mesures idònies de les bosses tot permetent que es
pugui presentar altres mides lleugerament diferents. S’indicaran les mides
màximes i mínimes permeses.
Lot 2: Cel·lulosa
L’empresa FAST BARNA SERVICE SL manifesta el seu interès per saber els
dispensadors que hi ha i el seu estat. Manifesten que poden presentar el paper
100% de material reciclat amb etiquetes ecològiques en vigor a 31/12/2019.
Proposen dues variants que afavoriran rendiment del producte. També proposen
que els tovallons marrons d’una capa sigui de dos capes. Proposen un lleuger
augment de preu d’alguns productes.
Valoració lot 2:
La bobina presentada s’encabeix en les especificacions mínimes especificades
inicialment, per la qual cosa entenen que no cal fer cap modificació al respecte.
Si després la bobina no hi cap en el dispensador, hauran de proporcionar un altre
dispensador. S’esbrinarà ben bé si existeixen o no tovallons de paper marró
d’una capa.
Es mirarà de flexibilitzar els preus per tal que la majoria dels operadors
econòmics puguin licitar, establint gramatges mínims amb la possibilitat
d’augmentar-lo i tovallons de paper marró d’una capa permetent que el licitador
pugui oferir de 2 capes.
Lot 3: Productes de neteja
Manifesten interès pel tipus de dispensadors que estan col·locats actualment.
Creuen que un dels productes requerits (tabletes de lleixiu) estan prohibides per
sanitat. D’altra banda proposen un preu lleugerament diferent per al rentaplats
manual.
Valoració lot 3:
S’informaran en els nous plecs el nombre i tipus de dispensadors instal·lats
actualment. No obstant això, ens reiterem en que el licitador els pot canviar. Les
tabletes de lleixiu estan permeses per a usos no alimentaris (com és el cas). Es
mirarà d’augmentar el tipus de licitació del detergent rentaplats manual per poder
encabir al major nombre d’operadors econòmics del mercat.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 99c5eeace878e4803d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 4

Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar
Oficina de Suport Tècnic i Logístic

Lot 4: Estris i accessoris de neteja
Aquesta empresa presenta els seus productes amb característiques totalment
diferents als requerits per la Diputació i preus molt per sobre del que es ve
utilitzant habitualment.
Valoració lot 4:
JUSTIFICACIÓ: el sistema d’estris i accessoris en quant a la neteja de terres, ha
estat una innovació dels darrers anys que compta amb el suport i beneplàcit de
l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals. Els operaris de neteja amb aquest
sistema permeten una absoluta i individualitzada neteja de cada zona amb una
mopa de dues cares, una de les cares s’utilitza pel bany d’una habitació i l’altre
per la resta de l’habitació en qüestió, així es garanteix una desinfecció
individualitzada de cada espai sense barrejar bacteris d’altres ubicacions. A més
disposem d’una rentadora d’impregnació d’aquestes mopes que es distribueixen
cada dia per totes les plantes de les residències. Els pals, sistema de recollidor
amb bossa, cubs de dosificació, mopes, etc poden ser subministrats per diferents
empreses, ja que no és un monopoli exclusiu. És per aquest motiu que hauria de
seguir, el possible licitador aquest mateix sistema. Garantir la seguretat diària
d’higiene i garantir la salut dels nostres operaris i operàries. Aquest sistema de
neteja ha estat un èxit i es pot veure com a la majoria d’hospitals i centres
residencials d’arreu del territori són emprats pel seu personal.
Tan els preus de les escombretes, com el dels motxos microfibres liles i les
baietes en recobriment de PVA no poden passar a preus tan elevats, doncs són
d’una gama superior a la que nosaltres fem servir, ja que en el cas de les
escombretes es canvien molt sovint per qüestions higièniques i no deixen de ser
de les de plàstic de baixa gama. Els motxos de microfibra s’utilitzen alternant els
de tires i només són emprats pels office, doncs el sistema de fregat es va canviar
pel de les mopes i no necessitem un estri d’alta gamma en aquest aspecte.
Respecte a les baietes en recobriment de PVA i microfibres no podem accedir a
uns preus tan elevats de mercat, la diferència és gran a nivell econòmic i el seu
ús fa que es llencin amb molta assiduïtat per motius higiènics.
DROGUERIA SOLA SA
Aquesta empresa fa la proposta d’augment de galga en algunes bosses. Proposa
uns preus alternatius en alguns productes.
Valoració:
De les bosses es poden acceptar gramatges diferents sempre que garanteixin
una millora per seguretat alimentària. Així com d’altres colors de la bossa
hidrosoluble per rentar a Bugaderia. Les galgues indicades són mínimes. En el
plec es permetrà que l’operador econòmic pugui augmentar la qualitat de les
bosses fent-les més resistents.
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I tant a la cuina com a les plantes és important disposar de bosses d’alta
resistència pel pes que s’introdueix.
-SET-PRAT PAPER DISTRIBUCIONS SA
Lot 2: Cel·lulosa
Proposen un paper 20% reciclat. Fabricat amb 0 emissions CO2 * FSC Amb
certificació ISEGA. El mantell individual el proposen amb paper reciclat de fibra
mixta. Els tovallons de paper reciclat inter plegats natural el proposen de 2 capes
amb un gramatge mínim i certificació Ecolabel i certificació contacte alimentari. El
rotlle de paper llitera de 2 capes, el proposen pretallat i amb certificació Ecolabel.
Així mateix, proposen que els productes estiguin empaquetats en caixes de cartró i
que es valori que la fàbrica té un "CO2 neutral". Manifesten que tots els seus
productes son Ecolabel i FSC.
D’altra banda proposen un petit augment de preu d’alguns productes. Es mirarà de
tenir-ho en consideració.

Valoració:
La intenció d’aquesta consulta preliminar és procurar dissenyar els plecs amb les
característiques mediambientalment sostenibles possibles sense limitar la
concurrència. Així mateix, s’intentarà tenir en compte aquesta petita variació de
preus proposada.

Un cop realitzat l’informe amb les propostes presentades en la consulta preliminar, cal
recordar que la participació en la consulta no impedeix la intervenció posterior en el
procediment de contractació que, si escau, es tramiti. Així mateix, la consulta realitzada
no pot comportar en cap cas avantatges respecte de l’adjudicació del contracte per a
l’empresa participant.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 99c5eeace878e4803d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 6

Metadades del document
Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus
documental
Títol

2019/0015824
Informe
Informe final de la consulta preliminar de mercat 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

Signatures
Signatari
CPISR-1 C Eduardo Del Pozo Castro

Acte
Signa

Data acte
26/03/2021 09:28

Validació Electrònica del document
Codi (CSV)
99c5eeace878e4803d17

Adreça de validació
https://seuelectronica.diba.cat

QR

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 99c5eeace878e4803d17 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 7

