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Clàusula 1.
OBJECTE I ABAST
L’objecte d’aquest Acord marc és el subministrament d’EPIS, i altres articles enfront la pandèmia de
la COVID’19, per a Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, en endavant SAVO, SA, per a la
consecució dels objectius següents:
a) Seleccionar les persones naturals o jurídiques que podran prestar el subministrament,
d’equips de protecció individual i altres elements per a SAVO, SA.
b) Fixar les condicions generals d’adjudicació i execució a què s’hauran d’ajustar els contractes
que es basin en aquest Acord marc.
L’abast
a)
b)
c)
d)
e)

del contracte inclou el subministrament, el transport i la descàrrega dels articles següents:
Guants de protecció de nitril
Mascaretes higièniques
Mascaretes FFP2
Hidrogel, amb i sense dispensadors
Dispensadors automàtics per hidrogels

Les característiques dels subministraments es detallen en aquest plec de prescripcions tècniques,
en endavant PPT.
Clàusula 2.
DESCRIPCIÓ DE SAVO, SA
2.1 Activitat que es duu a terme
El Consorci està integrat per 41 municipis del Vallès Oriental i del Moianès. Amb una població
superior als 400.000 habitants, gestiona activitats i serveis en matèria de residus com la planta de
digestió anaeròbica i de compostatge de la fracció orgànica de residus municipals (FORM) i la planta
de transferència de la fracció resta i envasos.
El Consorci, mitjançant Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, gestiona les seves 25 deixalleries
comarcals així com la recollida selectiva de les fraccions de paper-cartró, vidre i envasos i altres
fraccions previ acord.
2.2 Emplaçament
SAVO, SA està situada al Camí Ral, s/n, de Granollers (08401).
Coordenades X: 560675.628 // Y: 4602049.951

Figura 1. Vista aèria del Consorci i del centre logístic de SAVO, SA (Font: Google Maps 2019)
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2.3 Plantilla
La plantilla de SAVO, SA, la integren aproximadament 143 treballadors fixes i una mitjana de 40
temporals.
D’acord amb el TC de març de 2020, el nombre de treballadors era de 201 per a SAVO,SA, sense
perjudici que aquest nombre pugui veure’s afectat per ampliacions de plantilla o de contractació
temporal; per tant, el contracte ha d’englobar tot el conjunt dels treballadors amb independència del
total de treballadors i de la modalitat contractual laboral o d’alta direcció que pugui establir-se en
cada moment.
Clàusula 3.
LOTS DEL CONTRACTE
El contracte no es divideix en lots.
Clàusula 4.
MATERIALS A SUBMINISTRAR
4.1 Tipologia d’articles a subministrar
Article

Normativa / especificacions tècniques

Unitats previstes

Han de seguir la següent normativa, especificant la
protecció enfront a virus tal i com s’indica al pictograma:
Guants de
protecció de
nitril

Talla L: 12.000 u/mensuals
Talla M: 4.000 u/mensuals

UNE-EN 149:2001+A1:2010
Mascaretes
FFP2

Les mascaretes han de disposar de bandes elàstiques que
es subjectin per les orelles i assegurin la correcta subjecció
d’aquesta.
UNE 0065

56 u/mensuals

Talles M i L
Mascaretes
higièniques

Gel
hidroalcohòlic,
amb i sense
dispensadors

Les mascaretes han de disposar de bandes elàstiques que
es subjectin per les orelles i assegurin la correcta subjecció
d’aquesta.
Veure annex I del PPT amb el llistat de productes
autoritzats pel Ministeri de Sanitat. En cas de ser un
producte no inclòs en aquest llistat haurà de disposar del
document de registre a la AEMPS per a la comercialització
del producte ofert.

5.100 u/mensuals

190 litres mensuals

Els gels es podran demanar en format d’1 litre amb
dispensador inclòs o en format de garrafa de 5 litres sense
dispensador.
Dispensadors automàtics amb dipòsit recarregable
directament, sense necessitat de bosses de recanvi.

Dispensadors
automàtics

Sensor infraroig o altre per a la dispensació del producte
sense manipular el dispensador.

5 unitats
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La taula anterior indica de manera orientativa les unitats que es preveuen durant el període de
vigència del contracte en funció dels consums actuals. Pel que fa a les unitats anuals, aquestes són
una estimació de les unitats que es poden requerir per part de SAVO, SA, la qual, les podrà disminuir
o augmentar en funció de les necessitats presentades al llarg del contracte. Ocasionalment i, només
en cas d’impossibilitat de subministrament dels productes oferts, es podran subministrar productes
equivalents a aquests sempre que compleixin amb les normatives indicades a la taula 1 o que siguin
equivalents.
En cas que, per impossibilitat de subministrament de productes degut a la situació del mercat, el
contractista no pugui subministrar algun dels béns i ho justifiqui degudament, SAVO, SA es reserva
el dret de fer la comanda a un altre proveïdor sense necessitat de resoldre el contracte.
Prevaldrà per a l’adquisició dels diferents articles l’oferta d’aquells contractistes inclosos dins l’Acord
marc que ofereixin els articles d’acord amb les especificacions de la taula anterior enfront de la resta.
4.2 Gestió de les comandes
Les comandes s’efectuaran de la manera següent:
a) SAVO, SA farà les comandes mitjançant el correu electrònic on indicarà la quantitat i talles
d’articles a subministrar (a través de l’adreça savosa@savosa.cat o la que s’indiqui una vegada
formalitzat el contracte).
b) El contractista ha de designar una adreça de correu electrònic de contacte a la qual s’enviaran
les comandes.
c) El contractista ha de facilitar un telèfon gratuït o de tarifa normal per a l’atenció telefònica.
L’atenció telefònica ha de cobrir, com a mínim, el servei de dilluns a divendres de 08:00 a
18:00 hores.
d) El contractista ha de descarregar els materials de cada comanda a la zona d’emmagatzematge
que el responsable del contracte de SAVO, SA indiqui.
e) Cada lliurament ha d’anar acompanyat de l’albarà corresponent, que signarà el responsable
del contracte o persona en qui delegui. L’albarà ha d’indicar els articles entregats, segons
referència o nomenclatura que faciliti la identificació de l’article i les talles.
f) No s’estableix una periodicitat de comandes determinada. Les comandes es faran en funció de
les necessitats.
g) El contractista ha d’avisar per correu electrònic a SAVO, SA amb antelació mínima de 24h del
dia i hora d’entrega de les comandes. SAVO, SA es reserva el dret de no rebre comandes que
es subministrin fora els horaris fixats.
4.3 Termini i horari de lliurament
El termini màxim de lliurament d’EPIS i els altres articles és de 5 dies hàbils comptats a partir de
l’endemà de l’enviament de la comanda per correu electrònic.
Clàusula 5.
CONDICIONS GENERALS DEL SUBMINISTRAMENT
5.1 Horari i lloc de lliurament
El subministrament dels articles sol·licitats per SAVO, SA s’ha de fer a les oficines de SAVO, SA en
l’horari de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres, festius no inclosos.
SAVO, SA es reserva el dret de no rebre comandes que es subministrin fora dels horaris fixats.
5.2 Servei postvenda i garantia
S’entén per servei postvenda la resposta per part del contractista a les incidències sorgides durant
l’execució del contracte, que podran ser de diferents tipologies: errors en les talles, material
defectuós, no coincidència de la comanda amb els articles sol·licitats, entre d’altres.
El contractista disposa d’un termini màxim de 3 dies hàbils comptadors a partir de la data de
comunicació de la incidència per correu electrònic, per recollir i reposar l’article defectuós sense cap
càrrec addicional per a SAVO, SA.
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Clàusula 6.
CONSIDERACIONS GENERALS
6.1 Mitjans materials
El contractista és responsable d’assignar durant l’execució de les tasques, els mitjans materials
necessaris pel compliment dels objectius establerts i és responsable també de garantir el
subministrament de les comandes davant d’algun imprevist.
Els materials i béns que siguin destinats per a la correcta prestació de les operacions objecte del
contracte, aniran a compte i càrrec exclusius del contractista.
6.2 Responsabilitat del contractista
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels subministraments efectuats, així com
també de les conseqüències que es dedueixin per al personal usuari dels articles, l’Administració o
per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes o qualitat inadequada o conclusions
incorrectes en l’execució del contracte.
El contractista ha d’executar el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els danys
i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi
l’execució del contracte. El contractista ha de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil segons
l’establert al Plec de clàusules administratives.
Clàusula 7.
OMISSIONS I COMPLEMENTARIESTAT DELS DIFERENTS PLECS
Les omissions en aquest PPT no eximeixen al contractista de l’execució del contracte segons el bon
ofici i el costum de l’objecte del contracte, com si haguessin estat efectivament descrits.
Document signat electrònicament
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