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LC/NM/SP Exp. 2019/0015824.1

A les 13 hores i 30 minuts del dia 25 de maig de 2022, es constitueix convocats en legal
forma els seus membres, la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, de
forma telemàtica. Resta presidida pel Sr. Carles Barnés Garcia, cap del Servei de
Contractació de la Diputació de Barcelona i pels vocals: per la Sra. Isidra Guardiola
Salinas, com a delegada de la secretària general, per la Sra. Anna Piulachs Cartes, com
a delegada de l’interventor general, per la Sra. Eva M. Inglada Mulet, tècnica assessora
de la Gerència de Respir i per la secretària de la Mesa la Sra. M. Dolores Carmona
Fernández. Es constitueix la present Mesa per a la lectura de l’informe valoratiu de la
solvència lliurada per l’empresa SETWOTER SL, requerida com a adjudicatària del lot 3,
del procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació corresponent als
“Subministraments 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”, tot això de conformitat amb allò que disposen els articles 140, 157 i 326 de la
Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
S’aporta a la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic l’informe valoratiu
de la solvència emès per l’Oficina de Suport a la Gestió de Recursos i Subministraments,
la part del qual interessa diu el següent:
(...)
Informe de valoració de la solvència de l’empresa SETWOTER SL presentada al Lot 3
del procediment obert ordinari amb pluralitat de criteris d’adjudicació de
subministrament relatiu a la contractació “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.
En data 12 d’abril de 2022 l’empresa Setwoter, S.L. va lliurar la documentació relativa
a la solvència tècnica i les fitxes dels productes, de conformitat amb el que estableix
l’apartat 2.1 Descripció i característiques, Lot 3: productes de neteja del PPT.
Revisades les característiques i incompliments de la solvència presentada, en data 21
d’abril de 2022 es va demanar aclariment sobre els productes en els que es tenien
dubtes o es sospitaven incompliments, documentació que l’empresa va lliurar en data
26 d’abril de 2022.
En el mateix escrit, també es va demanar justificació de la solvència econòmica, en
tant que s’havia aportat una declaració responsable del volum de negocis així com uns
comptes no aptes per a la seva presentació com a dipòsit en paper al registre
mercantil, en lloc del mitjà d’acreditació previst a la clàusula 1.10 PCAP : Comptes
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anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hi estigués
inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit.
En data 26 d’abril de 2022 l’empresa ha aportat documentació conforme els comptes
han estat registrats en el Registre Mercantil però no han estat dipositats en el
mencionat registre, en conseqüència l’empresa continua sense aportar el mitjà
d’acreditació previst a la clàusula 1.10 del PCAP.
Un cop revisada la documentació presentada en fase d’esmena s’han continuat
detectant que una sèrie de productes incompleixen els PPT i que són els següents:
Denominació

Descripció

Detergent
rentadora.

Producte en pols formulat a
força de segrestants de la
duresa,
tensioactius
aniònics
i
no
iònics,
abrillantadors òptics, agents
antiredeposició i enzims.
Apte per a aigües dures i
toves, amb segrestants de
calç.
Conté
enzims
bioactius. Indicat per a tot
tipus de roba blanca i color.
El
producte
serà
biodegradable d'acord amb
el
Reglament
(CE)
648/2004.
Producte netejador líquid
desincrustant
amb
propietats desinfectants i
desodoritzants. El seu ús ha
de ser especial per a
inodors, lavabos i sanitaris
en general. Haurà dissoldre
les incrustacions calcàries i
els dipòsits i taques de sals
metàl·liques així com tot
tipus de brutícies i prevenir
la formació d'incrustacions
amb el seu ús diari. El
producte serà biodegradable
d'acord amb el Reglament
(CE) 648/2004

Netejador
desincrustant.

Anàlisi
requeriments
tècnics
amb
fitxes tècniques
No
compleix
perquè no està
formulat
amb
tensioactius
aniònics i no
iònics,
abrillantadors
òptics,
agents
antiredeposició i
enzims.

No
compleix
perquè no és
biodegradable
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Netejador
multi ús

Ambientador

Producte detergent líquid
concentrat multi usos per a
ús en la neteja de vidres i de
mobiliari. El producte ha de
netejar, protegir i nodrir tot
tipus de mobiliari de fusta,
eliminant la pols dels seus
superfície, així com les
taques i empremtes dels
dits,
proporcionant
una
lluentor natural i conservant
els colors de les superfícies
tractades, evitant al seu torn
la fixació de les partícules
de pols en les mateixes. La
seva composició no produirà
danys a la pell al contacte
amb
aquesta.
Aquest
producte serà concentrat i
requereix
d'equip
de
dosificació automàtica. El
seu rendiment en base a 2
kg serà de 50 L de producte
a l’ús. El producte serà
biodegradable d’ acord al
Reglament (CE) 648/2004
Producte que un cop aplicat,
purifiqui l'ambient i elimini
olors desagradables de
sales, habitacions, etc.,
sense que produeixi cap
efecte negatiu sobre la
respiració per la seva base
aquosa. La seva fragància
ha de ser de llarga durada i
no ha de fer mal a la capa
d'ozó. Aquest producte serà
concentrat
i
requereix
d'equip
de
dosificació
automàtica.
El
seu
rendiment en base a 2 kg
serà de 6 L de producte a
l’ús. El producte serà
biodegradable d’ acord al
Reglament (CE) 648/2004

No
compleix
perquè no és un
concentrat,
és
un producte a
l’ús i perquè no
especifica l'equip
de
dosificació
automàtica i no
esmenta que la
seva composició
no
produirà
danys a la pell al
contacte
amb
aquesta.

No
compleix
perquè no és un
concentrat i es
pot
utilitzar
sense diluir i
perquè
no
especifica
"sense
que
produeixi
cap
efecte
negatiu
sobre
la
respiració per a
la seva base
aquosa", i no
presenta equip
de
dosificació
automàtica
específica
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Serradures

Serradures
biològiques
super absorbents i amb
neutralitzador d´olors. El
producte serà biodegradable
d’ acord al Reglament (CE)
648/2004

Detergent per
a terres

Producte líquid neutre amb
bioalcohol perfumat de ràpid
assecat especial per terres
encerats i delicats per
utilitzar
amb
màquines
fregadores automàtiques. El
producte haurà de ser
antilliscant. El producte serà
biodegradable d'acord amb
el
Reglament
(CE)
648/2004.
Producte líquid neutre amb
bioalcohol perfumat de ràpid
assecat per impregnació de
mopes. Aquest producte
serà concentrat i requereix
d'equip
de
dosificació
automàtica.
El
producte
serà
biodegradable d’acord al
Reglament (CE) 648/2004
Producte detergent ultra
concentrat, sòlid compactat
en bloc per a procés de
neteja
en
màquines
rentavaixelles
industrials,
que
continguin
additius
anticalcaris.
Aquest
producte requereix d'equip
de dosificació automàtica i el
seu rendiment no pot ser
inferior a 6000 rentades. El
producte serà biodegradable
d’acord al Reglament (CE)
648/2004
Producte líquid pel rentat
manual
de
vaixella
i

Detergent per
a mopes

Detergent
rentavaixelles

Detergent
rentaplats

No
compleix
perquè no són
serradures
biològiques
ni
amb
neutralitzadors
d’olors.
No
compleix
perquè no és
biodegradable

No
compleix
perquè no és un
detergent
per
impregnació de
mopes i perquè
presenten
un
sistema
de
pulverització i no
d’impregnació.
No
compleix
perquè no és
ultra concentrat,
i no és sòlid,
presenten
un
detergent líquid,
no
presenta
equip
de
dosificació
automàtica i no
és
biodegradable.
.
No
compleix
perquè no és

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 0e0de3b834c7093dddac Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 4

Àrea de Recursos Humans,
Hisenda i Serveis Interns
Servei de Contractació
Londres, 55, 5a planta. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 564 · Fax 934 020 647
s.contractacio@diba.cat · www.diba.cat

manual

parament de cuina.
El producte serà ultra
concentrat, compost de
tensioactius aniònics, no
iònics i amfòters, amb acció
desengreixant i amb pH
neutre.
La seva concentració no
serà inferior al 26%. El
producte serà biodegradable
d’acord al Reglament (CE)
648/2004

Detergent
túnel rentat

Producte detergent neutre
lliure de la qualificació H314,
és a dir, producte no
corrosiu amb un pH8 i pH de
rentat neutre.
Per a procés de neteja en
túnel de rentat. Formulat a
base d’enzims naturals,
tensioactius biodegradables
i
segrestants.
Aquest
producte requereix d'equip
de dosificació automàtica. El
producte serà biodegradable
d’acord al Reglament (CE)
648/2004

ultra concentrat i
compost
per
tensioactius
aniònics,
no
iònics i amfòters,
amb
acció
desengreixant i
amb ph neutre.

No
compleix
perquè no és un
producte
detergent neutre
lliure
de
la
qualificació H314
no corrosiu amb
un pH8 i pH de
rentat neutre, a
base
d'enzims
naturals,
tensioactius
biodegradables i
segrestants i no
presenta equip
de
dosificació
automàtica
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Abrillantador
túnel rentat

Producte
abrillantador
neutre
lliure
de
la
qualificació H314, es a dir,
producte no àcid. Per a
procés de neteja en túnel de
rentat. Amb segrestants que
evitin les incrustacions de
calç
i
tensioactius
biodegradables.
Aquest
producte requereix d'equip
de dosificació automàtica. El
producte serà biodegradable
d’acord al Reglament (CE)
648/2004

Desengreixant

Producte
netejador
desengreixant per eliminar
greixos i olis en cuines i tot
tipus de superfícies amb
escuma activa, concentrat.
Aquest producte requereix
d'equip
de
dosificació
automàtica. El rendiment de
la garrafa de 6 kg serà de
124 L de producte a l’ús. El
producte serà biodegradable
d’acord al Reglament (CE)
648/2004
Producte
desengreixant
súper energètic altament
alcalí,
desincrustant
i
netejador
profund
de
qualsevol tipus de greix
recremat en planxes, filtres,
forns i cuines industrials. El
producte serà biodegradable
d’acord al Reglament (CE)
648/2004
Producte desinfectant apte
per a la desinfecció d’aigua
de consum humà i rentat de
fruites i verdures. Ha de

Desengreixant
súper
energètic

Desinfectant

No
compleix
perquè no és un
producte neutre
lliure
de
la
qualificació
H314, no àcid,
amb segrestants
que
evitin
incrustacions de
calç
i
tensioactius
biodegradables.
No
presenta
equip
de
dosificació
automàtica
específica
del
producte.
No
compleix
perquè no és
concentrat, ni de
escuma activa,
no
presenta
equip
de
dosificació
automàtica i no
compleix amb el
rendiment de la
garrafa definit al
PPT.
No
compleix
perquè no és
biodegradable.

No
compleix
perquè no és un
producte
amb
certificat
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complir la norma UNE
EN901..2000.
Aquest producte requereix
d’equip
de
dosificació
automàtica. El producte serà
biodegradable d’acord al
Reglament (CE) 648/2004

Sabó mans

Netejador
inoxidables

Sabó mans bactericida amb
rentat i esbandit. Acció
virucida davant el virus de la
grip
A
H1N1.
UNE/En14476+A1:77.
Aquest producte requereix
sistema de dispensació. El
producte serà biodegradable
d’acord al Reglament (CE)
648/2004
Producte
netejador
abrillantador
per
a
superfícies
d'acer
inoxidable, que no deixi ni
vels ni restes de matèries
grasses i sigui resistent a les
empremtes. El producte
serà biodegradable d’acord
al Reglament (CE) 648/2004

alimentari
i
perquè aquest
ha de ser un
producte
específic per a la
desinfecció
d'aigua
de
consum humà i
rentat de fruites i
verdures, i no un
lleixiu que també
serveix
per
netejar sanitaris.
A
més
no
compleix perquè
no
presenta
equip
de
dosificació
automàtica.
No
compleix
perquè no és
biodegradable

No
fitxa.

presenta
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Detergent
desinfectant

Producte
líquid
clorat
concentrat
desinfectant,
bactericida i fungicida per ús
ambiental
i
industria
alimentaria.
Per
netejar
terres y tot tipus de
superfícies en contacte amb
aliments. Amb certificat HA*.
Aquest producte requereix
d'equip
de
dosificació
automàtica.
El
seu
rendiment en base a 2,4 kg
serà de 50 L de producte a
l’ús. El producte serà
biodegradable d’acord al
Reglament (CE) 648/2004

No
compleix
perquè no és
concentrat i no
té
registre
alimentari, no és
desinfectant,
bactericida,
fungicida per ús
ambiental
i
indústria
alimentària, no
presenta equip
de
dosificació
automàtica
i
incompleix
el
rendiment exigit.

Un cop realitzada la valoració de la solvència el sotasignat cap de l’Oficina de Suport a
la Gestió de Recursos i Subministraments proposa a la Mesa de contractació de
Serveis Interns i Sector Públic l’exclusió del procediment obert amb pluralitat de
criteris d’adjudicació de subministraments relatiu a la contractació “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” de l’empresa SETWOTER
SL del Lot 3 amb NIF B61360921 per incompliment en els requeriments tècnics
exigits a l’apartat 2.1 Punt 3 del PPT en els productes següents: detergent rentadora,
netejador desincrustant, netejador multi ús, ambientador, serradures, detergent per a
terres, detergent per a mopes, detergent rentavaixelles, detergent rentaplats manual,
detergent túnel rentat, abrillantador túnel rentat, desengreixant, desengreixant súper
energètic, desinfectant, sabó mans, detergent desinfectant i mancar informació del
netejador inoxidables i per incompliment de la justificació de la solvència econòmica, ja
que no han aportat els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, mitjà d’acreditació previst a la clàusula 1.10 PCAP.

Així mateix, es proposa a la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic
adjudicar el procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació de
subministraments relatiu a la contractació “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” Lot 3 a la segona empresa per ordre de
classificació ANALISIS Y SERVICIOS INTEGRALES PORT, SL, amb NIF-B65012015,
d’acord amb la seva oferta:
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LOT 3: Productes de neteja
•

Proposició econòmica:

OFERTA DEL LICITADOR

IVA

TOTAL

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

21 %

IVA inclòs

Aigua destil.lada

0,400000€/l

0,084000

0,484000 €

Detergent rentadora

2,476923€/kg

0,520154

2,997077 €

Suavitzant rentadora

1,208000€/l

0,253680

1,461680 €

Netejador desincrustant

2,153846€/l

0,452308

2,606154 €

Netejador multi ús

5,861538€/l

1,230923

7,092461 €

Ambientador

6,276923€/l

1,318154

7,595077 €

Tabletes lleixiu

0,100615€/tab

0,021129

0,121744 €

Serradures

17,400000€/kg

3,654000

21,054000 €

Detergent per a terres

1,876923€/l

0,394154

2,271077 €

Detergent per a mopes

1,538462€/l

0,323077

1,861539 €

Detergent rentavaixelles

7,000000€/kg

1,470000

8,470000 €

Abrillantador rentavaixelles

2,100000€/l

0,441000

2,541000 €

Desincrustant rentavaixelles

9,246154€/kg

1,941692

11,187846 €

Detergent rentaplats manual

0,680000€/l

0,142800

0,822800 €

Detergent túnel rentat

2,107692€/kg

0,442615

2,550307 €

Abrillantador túnel rentat

2,292308€/kg

0,481385

2,773693 €

Detergent multi ús

1,500000€/kg

0,315000

1,815000 €

Desengraixant

2,940000€/kg

0,617400

3,557400 €

Desengrasant superenergètic

1,775000€/kg

0,372750

2,147750 €

Desinfectant

1,461538€/kg

0,306923

1,768461 €

Sabó mans

9,153846€/l

1,922308

11,076154 €
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Netejador inoxidables

4,430769€/l

0,930461

5,361230 €

Detergent desinfectant

5,953846€/kg

1,250308

7,204154 €

•

Proposició d’utilització de vehicles menys contaminants
Marqueu
amb una X
l’opció
escollida

Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus 0
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus ECO
Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus C
X
En cas que marqueu més d’una opció o cap opció s’entendrà que no oferiu millora i
obtindreu 0 punts.

Aquest document ha estat signat electrònicament per Eduardo del Pozo Castro, cap de
l’Oficina de Suport a la Gestió de Recursos i Subministraments
(...)
De conformitat amb el que estableixen els articles 145-148, 150,151, 149, 157 i 326 de
la LCSP, la Mesa considera oportú acceptar per unanimitat l’informe d’adjudicació
emès per l’Oficina de Suport a la Gestió de Recursos i Subministraments i proposar a
l’òrgan de contractació competent l’exclusió de l’empresa SETWOTER SL del Lot 3,
per incompliment en els requeriments tècnics exigits a l’apartat 2.1 Punt 3 del PPT en
els productes següents: detergent rentadora, netejador desincrustant, netejador multi
ús, ambientador, serradures, detergent per a terres, detergent per a mopes, detergent
rentavaixelles, detergent rentaplats manual, detergent túnel rentat, abrillantador túnel
rentat, desengreixant, desengreixant súper energètic, desinfectant, sabó mans,
detergent desinfectant i mancar informació del netejador inoxidables i per incompliment
de la justificació de la solvència econòmica, ja que no han aportat els comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, mitjà d’acreditació previst a la clàusula
1.10 PCAP, d’acord a l’esmentat informe.
Així mateix, proposa a l’òrgan de contractació competent l’adjudicació del lot 3 de la
contractació relativa als “Subministraments 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”, a la segona empresa en ordre de classificació
ANALISIS Y SERVICIOS INTEGRALES PORT SL, amb NIF-B65012015, d’acord amb la
seva oferta i pel lot i preus relacionats a l’esmentat informe.
Essent les 13 hores i 40 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
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