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PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE NETEJA I ALTRE PETIT MATERIAL FUNGIBLE
PER A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
Clàusula 1.- Objecte del contracte
L'objecte del contracte és el subministrament de material de neteja divers i petit
material fungible per a les escoles bressol municipals de Premià de Dalt. La descripció i
el llistat de productes es troba al final d’aquest plec.
Els Codis CPV que corresponen a aquest contracte són:
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39830000-9 Productes de neteja
39224300-1 Escombres i raspalls i altres articles de neteja de la llar
33764000-3 Tovallons de paper
Clàusula 2.- Característiques dels articles
La relació d’articles i elements que consten al final del plec està formada pels
productes dels que es té un consum regular en el temps. No obstant, en el cas que
sigui necessari adquirir qualsevol altre producte que no consti en el llistat, serà
possible el mateix, sempre que el preu a aplicar sigui el de venda al públic amb el
descompte que l’adjudicatari hagi presentat en la seva oferta.
Les quantitats de consum anual que figuren en el llistat, són una estimació basada en
consums d’anys anteriors, sense que l’Ajuntament quedi vinculat per aquestes
quantitats.
Les qualitats dels articles hauran de mantenir-se durant tota la vigència del contracte.
Els productes de neteja han de complir els següents requisits:
-

Els detergents, sabons i netejadors líquids han de ser biodegradables.
La resta de productes de neteja no poden contenir cap substància tòxica i/o
perillosa per a la salut de les persones i el medi ambient.
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-

Els productes i materials subministrats hauran d’estar degudament etiquetats
segons la normativa específica.
Les etiquetes de producte hauran de disposar del procediment necessari per a un
ús correcte, les instruccions per a la seva manipulació i les condicions de seguretat.
Els productes que disposen d’algun distintiu de garantia de qualitat ambiental i/o
una altra etiqueta ecològica oficial, verifiquen el compliment dels requisits
anteriors.

Clàusula 3.- Termini de lliurament, forma i lloc
El termini de lliurament dels productes a comptar des de la data de la comanda serà
d’un màxim de 4 dies hàbils.
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El lliurament dels productes es farà a l’edifici de l’escola bressol municipal Cristòfol
Ferrer, situada a la Ctra. de l’Enllaç, núm. 37 de Premià de Dalt.
Aquest lliurament s’entendrà realitzat quan els productes hagin estat efectivament
rebuts al seu lloc de lliurament i hagin estat acceptats per la persona responsable.
Clàusula 4.- Operativa de subministrament
La comanda es realitzarà, preferentment, a través de correu electrònic dirigit a
l’empresa contractista o qualsevol altre mitjà que permeti deixar constància per escrit.
Un cop el contractista rebi la comanda, haurà de subministrar-la en un termini màxim
de 4 dies hàbils o en el termini que hagi presentat com a millora en la licitació.
Juntament amb el material s’haurà de lliurar l’albarà d’entrega.
Clàusula 5.- Despeses de lliurament i recepció
Les despeses del lliurament i transport dels béns objecte dels subministraments al lloc
convingut seran per compte del contractista. Qualsevol altre punt per al lliurament del
subministrament dins del terme municipal de Premià de Dalt, no portarà cap recàrrec
addicional.
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Sigui quin sigui el tipus de subministrament, el contractista no té dret a indemnització
per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans de lliurar-los a
l’Administració, llevat que aquesta hagi incorregut en mora en rebre’ls.
Una vegada rebuts de conformitat per la responsable de les escoles bressol municipals
els béns o productes peribles, aquesta és la responsable de la seva gestió, ús o
caducitat, sense perjudici de la responsabilitat del subministrador pels vicis o defectes
ocults d’aquells.
Si s’acredités l’existència de vicis o defectes en els béns subministrats, l’Ajuntament de Premià
de Dalt tindrà dret a reclamar del contractista la reposició dels que resultin inadequats o la
reparació d’aquests si fos suficient. S’inclouen els desplaçaments per a la reparació o
substitució.
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El contractista tindrà dret a conèixer i ser escoltat sobre l’aplicació i ús dels béns subministrats.
L’òrgan de contractació podrà rebutjar els béns subministrats si estima que no són aptes per al
fi que es pretén. Rebutjats els béns, aquests quedaran a disposició del contractista que els
haurà de retirar.
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Llistat preus unitaris
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Descripció

Mesura
d’unitat

Preu
unitari
màxim
(IVA no
inclòs)

Consum
unitari
anual
aproximat

Ambientador amb pulveritzador

Unitat 1 litre

7,15 €

2

Detergent roba líquid

Unitat 5 litres

11,10 €

10

Suavitzant roba líquid

Unitat 5 litres

8,80 €

6

Sabó de mans

Unitat 5 litres

8,90 €

4

Sabó rentaplats per màquina industrial

Unitat 12 kg

29,80 €

9

Abrillantador rentaplats per màquina industrial

Unitat 10 litres

28,20 €

3

Sal rentaplats per màquina industrial

Unitat 25 kg

11,95 €

1

Sabó rentavaixelles concentrat per rentat a ma

Unitat 1 litre

2,70 €

12

Netejador bactericida

Unitat 1 litre

3,25 €

16

Baieta multi ús (paquets de 25 unitats)

1 Unitat

12,75 €

1

Fregall amb esponja 14/15x7(paquets de 6 unitats)

1 Unitat

6,65 €

1

Cubell amb escorredor de 15 L.

1 Unitat

5,90 €

1

Fregona microfibra 160 grs

1 Unitat

1,51 €

2

Raspall escombra exterior

1 Unitat

5,40 €

2
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Raspall escombra interior

1 Unitat

3,20 €

4

Pal metàl·lic universal de 140 cm.

1 Unitat

2,45 €

2

Pal metàl·lic de fregona de 140 cm.

1 Unitat

2,95 €

2

Pal de fusta de rosca

1 Unitat

2,05 €

2

Bosses transparents de mida 25x30 (paquets de 500
unitats)

1 Unitat

7,95 €

8

Film transparent (rotlle de 45cmx300m)

1 Unitat

6,95 €

3

Tovallons de paper blancs 30x30 (paquet de 4800
unitats)

1 Unitat

27,60 €

1
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