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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES I ESTRIS DE NETEJA, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT AMB UNA PLURALITAT DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

1. OBJECTE
L’objecte del present plec és la contractació del subministrament de detergents i desinfectants
domèstics, material de cel·lulosa, bosses i estris de neteja, que a títol orientatiu i no limitatiu ni
vinculant figuren relacionats en l’Annex I d’aquest document, d’acord amb les necessitats de la
Diputació.
En l’annex I, que correspon al pla de necessitats, s’hi relacionen les quantitats de consum
corresponents a un (1) any previstes per a cada article i que han estat extretes a partir
dels consums històrics del nostre sistema, quantitats que es podran modificar a l’alça o a la
baixa en funció de les necessitats de cada centre, depenent de la seva activitat.
Els contractes que derivin de l’expedient de licitació són de subministraments de tracte
successiu. En cas de variació de quantitats i en cas d’haver d’afegir o suprimir el
subministrament d’algun centre no inclòs en aquest plec, l’empresa adjudicatària no tindrà
dret a percebre cap indemnització per la variació.

2. CENTRES DESTINATARIS DEL SUBMINISTRAMENT
Els centres destinataris del subministrament dels materials són els següents:








Edifici Can Cugat. Pujada de Sant Martí, 5 - GIRONA
Edifici Can Forn. Pujada Sant Martí, 4 - GIRONA
Edifici Palau. Pujada Sant Martí, 5 - GIRONA
Oficines de l'edifici Palau Berenguer – Carrer Ciutadans, 11 4a planta – GIRONA
Oficines Inspai – Casa de Cultura de Girona – Plaça Hospital, 6 – GIRONA
Parc mòbil – C/ Figuerola, 51 baixos - GIRONA

3. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT




Els productes seran sol·licitats per part del servei de Serveis Generals, mitjançant
correu electrònic, plataforma “on line” o qualsevol altre mètode establert amb
l’empresa adjudicatària.
No hi haurà quantitat ni import mínim de comanda. Malgrat això, la unitat mínima de
1
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comanda podrà ser equivalent a la forma de presentació del producte. Al ser un
subministrament de tracte successiu, les quantitats de les comandes estaran en funció
de les necessitats dels centres.
El lliurament, de tracte successiu, s’efectuarà en el lloc que el mateix sol·licitant
indiqui, acompanyat de l’albarà corresponent.
Els productes es lliuraran en la franja d’horari de 8 a 15h.
Per assegurar el bon servei l’empresa adjudicatària estarà obligada a tenir estoc de
materials suficients per poder atendre qualsevol petició de material.
L’empresa adjudicatària es compromet a subministrar els materials adjudicats amb
una caducitat mínima de 2 anys.
L’empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de
nous en les condicions adequades sense cap càrrec.
Així mateix, en el cas que existeixi material deixat en dipòsit per l’adjudicatari en el
centre destinatari, haurà d’estar sempre actualitzat pel que fa a la seva caducitat.
Els preus del transport del subministrament estaran inclosos en el preu unitari ofert.

Termini de lliurament
 El termini màxim de lliurament dels productes serà de 3 dies laborables a comptar des
del moment que es formuli la comanda.
 Per a determinats productes que el termini de lliurament sigui més llarg, s’haurà
d’acordar amb el servei de Serveis Generals que és qui realitza les comandes.
 Superat el termini de lliurament sense rebre els productes es podrà anul·lar la
comanda per retard en el subministrament i la Diputació podrà aplicar les
penalitzacions establertes en el Plec de Condicions Administratives Particulars.
 En casos excepcionals degudament justificats, tindrà caràcter d’urgència, i s’haurà
d’efectuar en el termini de 24 hores des del requeriment per part de la Diputació.
Disposició de personal
 L’empresa adjudicatària disposarà del personal necessari per cobrir totes les
exigències del contracte i complirà amb els seus empleats la legislació i els convenis
vigents que els afectin.
 L’empresa adjudicatària es compromet a assessorar en tot allò que sigui necessari al
personal de neteja de la Diputació i que estigui relacionat amb l’objecte del contracte.
Aquest assessorament no suposarà cap mena de despesa addicional.
 Hi haurà d’haver un responsable tècnic del contracte el qual es personarà a les
dependències de la Diputació sempre que sigui requerit, per tal de planificar els
subministraments necessaris i/o per qualsevol altre motiu respecte el
subministrament dels productes objecte del contracte.
 El canvi de responsable tècnic haurà de ser comunicat al departament de Serveis
Generals amb una antelació mínima de 15 dies.
 L’empresa adjudicatària haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els
següents punts:
 Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i de
tot el públic en general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar
un perill.
 Tots els operaris han d’anar amb uniformes que permetin una ràpida i clara
identificació
 Compliment de la normativa sobre seguretat i salut vigent en tot moment
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4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ARTICLES I/O PRODUCTES
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La relació d’articles i elements que figuren en l’Annex I d’aquest plec té la consideració
de mínima, és a dir, que les empreses licitadores hauran d’estar en disposició de poder
subministrar tots els articles del llistat.
No es tindran en compte aquelles proposicions que no ofereixin la totalitat dels
articles. La Diputació no té l’obligació de consumir (ni en tipus ni en nombre) tots ells.
Tampoc es tindran en compte aquelles proposicions en què hi hagin productes que no
s’ajustin a les característiques que figuren en el plec tècnic.
S’hauran d’ajuntar les fitxes tècniques i guia de productes i usos a l’oferta econòmica
presentada pel licitador per tal de poder comprovar que els productes s’ajusten a
aquestes característiques. En cas de no presentar-se juntament amb l’oferta
econòmica, quedarà exclòs.
Les quantitats que figuren en l’annex I d’aquest plec, són una estimació basada en
consums d’anys anteriors, només als afectes de valoració econòmica, i per tant no
vinculen a la Diputació.
Les qualitats dels articles hauran de mantenir-se durant tota la vigència del contracte.
Només es podrà modificar amb l’aprovació de la Diputació.
L’empresa adjudicatària subministrarà recipients adequats (ampolles, polvoritzadors,
dosificadors...) i etiquetes adequades que incorporin tota la informació necessària per
tal de poder identificar correctament el producte transvasat, sense cap cost addicional.
Aquest plec no determina de forma tancada tots els articles que poden ser de futura
provisió, individualment considerats, sinó que delimitat de forma oberta, però
suficient, la tipologia i en alguns casos podrà especificar els fabricants de referència.
La Diputació podrà exigir per cada tipologia de material el compliment de la totalitat
dels requeriments tècnics, de qualitat i garantia oferts per les marques de referència
indicades en aquest document o en els seus annexes, o que en el moment de fer la
comanda s’especifiquin.
Tanmateix al no ser possible fer referència a una marca, a una patent, a un tipus, a un
origen o a una producció determinada, en el cas que se’n faci, s’entén aquesta com
equivalent amb la finalitat de no afavorir o descartar determinats aspectes o
productes, per tant, les marques que puguin figurar en aquest document i annexes és
únicament a mode de referència sense que el fet que s’indiqui suposi que els licitadors
hagin d’oferir aquestes.
Només es valoraran les ofertes econòmiques de marques originals de fabricants,
definides en aquest plec i documents annexes. No es podran oferir com a millor oferta
econòmica les marques blanques, que no seran objecte de valoració econòmica en
aquesta licitació.
El format dels productes haurà de ser en format domèstic i segons quin article i/o
producte, de venta al detall. El format dels productes de l’annex I pot servir de
referència als licitadors.
En cas que el format del producte ofert no sigui el mateix que el format del producte
de licitació es traurà un preu/unitat per tal de poder fer la comparació de preus
unitaris.
Es valorarà com a criteri d’adjudicació els productes en format concentrat o mono
dosi, millorant l’ecològic, l’econòmic i la gestió dels espais dels magatzems dels
diferents centres, sempre sense superar ni quantitats ni el preu per cadascun dels
productes. De tot el llistat de productes de l’annex I, es presentarà un llistat dels
productes proposats dins del punt corresponent a millores de la memòria explicativa,
per tal de poder-ne fer la valoració. S’haurà d’adjuntar les fitxes tècniques i guia de
productes i usos de cadascun dels productes proposats.
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Els articles a subministrar i recollits en l’annex I són els d’ús habitual. En cas que fos
necessaris, l’empresa adjudicatària es compromet a subministrar nous articles, sempre
sota la supervisió i el vistiplau dels responsables de la Diputació.
L’empresa adjudicatària haurà de realitzar una visita als espais dels edificis i
determinar la idoneïtat dels productes químics, estris i procediment a emprar en el
decurs del contracte.
L’empresa adjudicatària haurà de lliurà les fitxes de seguretat en format pdf en un
termini no superior a 15 dies hàbils des de la data de signatura del contracte.

5. FORMACIÓ
L’empresa adjudicatària restarà obligada a impartir la formació necessària per a la correcta
utilització dels productes químics i de la resta d’articles de neteja tant al personal responsable
de les operacions de neteja com al personal responsable de supervisar-ho.
Aquesta formació es realitzarà una única vegada a l’inici del contracte. També es realitzarà
quan s’introdueixi algun producte nou a la comanda i quan hi hagi personal de nova
incorporació a la plantilla encarregada de les tasques de neteja.
Els continguts mínims del Pla de Formació, que haurà d’impartir l’empresa adjudicatària de
manera presencial, seran com a mínim els següents:
 Formació sobre els diferents productes i estris, els seus usos, procediments,
dosificacions, freqüències, tenint especial cura en els usos segurs dels productes
químics.
 Utilització adequada dels diferents productes i estris de neteja, per cada tasca i/o
superfície a netejar
 Utilització segura dels equips de protecció individual necessaris
 Qualsevol altre necessari per la bona execució del servei

6. INSTAL·LACIÓ D’EQUIPS I PLA DE MANTENIMENT
A l’inici del contracte es realitzarà un repàs dels dispensadors i dosificadors existents en els
centres per fer-ne la substitució en cas que n’hi hagués algun de malmès o no s’ajustés al
format dels productes subministrats per l’empresa adjudicatària.
L’empresa adjudicatària haurà de procedir, de forma regular, al manteniment dels
dispensadors de paper de mans, de paper higiènic i dosificadors de sabó de mans i
desinfectant d’inodors, a fi i efecte de garantir les seves funcions.
El pla de manteniment preventiu consta d’1 revisió anual però es procedirà a una correcció
immediata en el termini de 48 hores des de que es produeix l’avís de que els dosificadors i/o
dispensadors no funcionin correctament.
La reparació i/o substitució serà sense cap tipus de cost.
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7. MEMÒRIA EXPLICATIVA
Els licitadors que participin hauran de presentar una memòria explicativa on consti com a
mínim la informació següent:
 Protocol de procediments que s’usaran per tramitar les comandes, la facturació, el
lliurament, etc...
 Descripció de l’organització dels mitjans humans i materials que es posaran a
disposició de la Diputació per garantir la qualitat del servei (estocs, magatzems,
oficines i les seves localitzacions, personal assignat al contracte, horari d’atenció,
etc...).
 Freqüència de lliurament dels productes.
 Termini de resolució d’incidències.
 Actuacions adreçades a millorar la gestió.
 Descripció de la realització del servei de transport, si és propi o extern, tipus i nombre
de vehicles a disposició del contracte i persona assignada per realitzar-ne la
distribució.
 Catàleg de productes de l’empresa.
 Millores: s’haurà de detallar amb el mateix ordre, cadascun dels apartats dels criteris
d’adjudicació de millores per la seva puntuació, en cas que el licitador en proposi.

8. NORMATIVA APLICABLE
L’adjudicatari ha de complir amb la legislació vigent referent a instal·lacions, elaboració,
emmagatzemament, distribució i personal, així com a transport, composició, embalatge,
etiquetat, envasat i retolació dels productes i normes generals i particulars, de cada un dels
productes, establertes en les diferents disposicions legals vigents, així com amb les
instruccions tècniques complementàries. Per la qual cosa l’adjudicatari presentarà l’oportuna
fitxa tècnica i de seguretat, en la llengua oficial de la Comunitat Autònoma on es licita (català o
castellà) que contindrà com a mínim els següents apartats (en aquells productes que
procedeixi):
• Identificació del producte i fabricant.
• Composició-identificació.
• Identificació de perills.
• Primers auxilis.
• Mesures contra incendis.
• Mesures en cas d’abocament accidental (quan procedeixi).
Manipulació i emmagatzematge.
• Controls d’exposició, protecció personal.
• Propietats físiques i químiques.
• Estabilitat i reactivitat.
• Informació toxicològica.
• Informació ecològica.
• Consideracions sobre eliminació.
• Informació relativa al transport.
• Informació reglamentaria (a l’envàs).
• Altres informacions d'interès.
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Els productes químics objecte d’aquest contracte no duran cap component abrasiu ni que
produeixi efectes tòxics en la seva inhalació. Hauran d'estar envasats i etiquetats de forma que
es permeti la seva conservació i manipulació en condicions de seguretat, identificant-se
clarament el seu contingut i els riscs per la seguretat o salut del treballador, i hauran de
complir, en tot moment, la legislació específica que resulti d’aplicació. També hauran de
complir amb l'establert en la normativa vigent sobre classificació, envasat i etiquetat, per
preparats i substàncies perilloses, i el RD 374/2001, sobre protecció de la salut i seguretat dels
treballadors contra els riscs relacionats amb els agents químics durant el treball, complint, a
més, amb el Reglament tècnic-sanitari de detergents i la legislació vigent sobre
biodegradabilitat.

9. PREVENCIÓ DE RISCOS
L’empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos
laborals.
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ANNEXES
Annex I
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TIPUS

PRODUCTE

FORMAT ORIENTATIU

CONSUM ANUAL UNITATS

DETERGENTS I DESINFECTANTS

Netejador neutre tot tipus de superfícies i terres
Netejador neutre tot tipus de superfícies i terres amb aroma
Detergent paviments marbre
Detergent paviments fusta
Captador de pols mopes - sprai
Netejador desincrustant-higienitzant banys
Bosses líquid desinfectant tapes inodor
Líquid ambientador terres
Lleixiu neutre
Neteja vidres
Desengreixant general

Garrafes 5 litres
Garrafes 5 litres
Garrafes 5 litres
Garrafes 5 litres
1000 cc / ut
Ampolla 1 litre
300 ml/ut
Garrafes 5 litres
Garrafes 5 litres
Garrafes 5 litres
Ampolla 1 litre

210
530
45
140
60
100
24
270
210
5
2

litres
litres
litres
litres
unitats
litres
unitats
litres
litres
litres
litres

PRODUCTES PER RENTAVAIXELLES I ROBA

Detergent rentavaixelles domèstic
Abrillantador rentavaixelles domèstic
Rentavaixells manual concentrat
Detergent en pols rentadora
Suavitzant concentrat perfumat rentadora

Garrafa 10 litres
Garrafa 5 litres
Ampolla 1 litre
10 kg / paquet
5 kg / paquet

40
10
6
60
50

litres
litres
litres
kg
kg

HIGIENE PERSONAL I AMBIENTAL

Sabó líquid mans
Ambientador vaporitzador

Garrafa 5 litres
Unitat de 270ml

170
24

litres
unitats

CEL.LULOSES

Bobines de paper
Tovalloletes mans doble capa, tipus Z Tissue
Paper higiènic industrial doble capa
Paper higiènic normal doble capa

Unitat
Caixa 2.240 unitats
Paquet 18 rulls
Unitat

12
368.000
1.656
108

unitats
unitats
rull
unitats

COMPLEMENTS DE NETEJA DOMÈSTICA

Cubell de plàstic quadrat 15 l + escorredor
Baieta universal rotlle Vileda de 43x800cms
Baieta vidres rotlle Vileda de 39,5x400cms
Baietes microfibra 38x38 marca Vileda
Pal alumini universal rosca 1,40m
Escombres
Fregona tires Vileda
Fregona tires Vileda industrial
Fregona fil microfibres
Mopa microfibres 45cms
Mopa cotó 45cms
Bastidor mopa Vileda per mopa de 45cms
Recollidor mànec alt amb goma
Recanvi funda mullador cotó 35cms per neteja vidres
Guia de 35cms i llavi de goma 35cms per neteja vidres
Rascador vidres 4cms

Unitat
Rull
Rull
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat
Unitat

6
2
2
45
6
45
40
21
142
12
14
4
14
6
6
3

unitats
rull
rull
unitats
unitats
unitats
unitats
unitats
unitats
unitats
unitats
unitats
unitats
unitats
unitats
unitats

GUANTS PER A ÚS DOMÈSTIC

Guants satinats diferents talles
Guants nitril blau diferents talles

1 parell
Caixa 100 unitats

16
3300

parells
unitats

SACS DE BROSSA

Bosses d'escombraries 52x60 G90
Bossa d'escombraries 80x105 G-180
Bossa d'escombraries 85x105 G-150 groga
Bossa d'escombraries 110x140 G-200

Paquets
Paquets
Paquets
Paquets

22500
5000
2500
150

unitats
unitats
unitats
unitats

de 1.250 unitats
de 250 unitats
de 250 unitats
de 100 unitats
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