Av. Tibidabo 21
08022 Barcelona

Tel. (34) 932 531 822
Fax (34) 932 124 225

sacac@consorci.org
www.consorci.org

Servei Agregat
de Contractacions
Administratives

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L’ACORD MARC DELS
SUBMINISTRAMENTS DE MATERIAL FUNGIBLE HOTELERIA, TRAMITAT PEL CONSORCI DE
SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT
ORDINARI

EXPEDIENT CSC M x/21

IMP-SC-006

Av. Tibidabo 21
08022 Barcelona

Tel. (34) 932 531 822
Fax (34) 932 124 225

sacac@consorci.org
www.consorci.org

Servei Agregat
de Contractacions
Administratives

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L’ACORD MARC DELS
SUBMINISTRAMENTS DE MATERIAL FUNGIBLE HOTELERIA, TRAMITAT PEL CONSORCI DE
SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT
ORDINARI
CALCUL DE NECESSITATS
Aquestes quantitats de consum i pressupost corresponen a les previsions anuals per a cada article i
han estat extretes a partir dels consums històrics amb adequació a les previsions del 2021 de cada
centre. Aquestes quantitats es podran modificar a l’alça o a la baixa en funció de les necessitats reals
de cada centre, en funció de la seva activitat assistencial en cada moment.
Els contractes que derivin de l’expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu. En
cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap
indemnització per la variació.

COMANDA MÍNIMA
En cas de NO indicar-ne cap comanda mínima a la oferta presentada per part del licitador, s’entendrà
que no s’està subjecte a cap import mínim de venda per part del centre peticionari.

TERMINI DE LLIURAMENT
No s'acceptaran terminis de lliurament superiors a 7 dies naturals. La indicació de terminis superiors
suposarà l'exclusió de l'oferta.

INFORMACIÓ DE TRENCAMENT D’ESTOC
En cas que, per part de l’empresa adjudicatària es produeixi un desabastiment haurà de compensar
econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d’aquell producte. En el cas
que no hi hagi, alternativa de subministrament al mercat, l’empresa adjudicatària s’encarregarà de fer
les gestions pertinents per poder subministrar aquell producte als centres.

PALES
Les empreses que resultin adjudicatàries tindran l’obligació de que el palé de fusta que s’utilitzi
habitualment tingui unes dimensions de 800mm x 1200mm que correspon a un palé europeu o
europalé.
Tanmateix, els palès han de ser EUR i de qualitat certificada EPAL (Asociació Europea de Palés) i
hauran de portar gravats els logotips corresponents.
Les caixes i els paquets hauran de venir preferiblement amb nanses per tal de facilitat la seva
manipulació.
En cas que es consideri necessari, el proveïdor adjudicatari estarà obligat a col·locar el material en
les gàbies facilitades pel centre,
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FITXA TÈCNICA
Les fitxes tècniques han de tenir el contingut mínim següent següent:
-

Foto del producte
Descripció bàsica del producte i destinació d’ús
Descripció d’embalatge i etiquetat

Les empreses que no presentin la fitxa tècnica amb el contingut mínim que es requereix
quedaran excloses de la licitació.
Les fitxes tècniques es lliuraran en fitxers individuals, fent constar com a nom del fitxer
de la fitxa tècnica, el codi CSC del producte. Seran excloses totes les empreses que no
compleixin aquest requisit.

OBSERVACIONS:
Els preus màxims de licitació són per unitats o metre lineal excepte en aquelles
referències on s'indiqui el contrari, per exemple: preu per bobina, etc ...
Informació logística: s’haurà d’informar a la BBDD la Informació especifica
d’embalatge: unitats, mides EAN/GTIN i pes segons tipus de presentació: presentació
mínima, embalatge, pales. Seran excloses totes les empreses que no compleixin aquest
requisit.

Si alguna de les característiques determinada una marca registrada o un model
exclusiu, aquesta serà només considerada com a referencia, guia o orientació per a la
presentació de les ofertes, sense que el fet de no ajustar-se exactament, sigui causa de
l’exclusió prèvia.
Es podran ofertar productes amb característiques equivalents i, en els que les
prestacions finals siguin semblants a les anunciades.
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