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PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  PER  A  LA  CONTRACTAC IÓ  DEL
SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES DE NETEJA I DE TRACTAM ENT D'AIGÜES PER
ALS CENTRES RESIDENCIALS DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D' AFERS SOCIALS PER
AL PERÍODE 2014-2016.

A) OBJECTE DEL CONTRACTE.

L’objecte del  contracte consisteix en l’adquisició  de productes de neteja i  de tractament
d'aigües per als centres residencials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) que més
endavant es relacionen, d’acord amb les característiques tècniques del punt B) d’aquest
Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).

Els centres residencials són els següents:

– Residència de Pensionistes la Bonanova.

Adreça: C/. Francesc Vidal Sureda, 72, 07015 PALMA. 

Telèfon: 9714002900, extensió 6222

– Llar dels Ancians

Adreça: C/. General Riera, 115, 07010 PALMA.

Telèfon: 971760301, extensió 4007

– Residència de Felanitx.

Adreça: Carretera Campos-Felanitx, s/n, 07200 FELANITX.

Telèfon: 971584187, extensió 330

– Residència Huialfàs.

Adreça: C/. Isaac Peral, 19, 07420 SA POBLA.

Telèfon: 971540932

B) CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

El productes de neteja objecte d’aquest contracte s'estructuren en els següents LOTS:

LOT 1: CEL·LULOSES.

LOT2: ESTRIS DE NETEJA.

LOT 3: BOSSES DE PLÀSTIC.

LOT 4: PRODUCTES DE BUGADERIA.

LOT 5: PRODUCTES QUÍMICS I NETEJADORS.

LOT 6: PRODUCTES TRACTAMENT D'AIGÜES.

LOT 7: SAL MARINA EN GRA O PASTILLES.
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Les quantitats  i  característiques  tècniques  d'aquests  productes  es  detallen  a l'ANNEX I
d'aquest PPT.

Requeriments legals:

Els productes de neteja per als centres residencials de l'IMAS hauran de complir amb el
Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge
de substàncies perilloses segons la legislació vigent, en especial pel que fa a l’envasament,
etiquetatge i fitxes de seguretat.

C) CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

- Es consignaran preus unitaris dels productes dels lots, d’acord amb el model d’oferta
econòmica que figura com ANNEX II a aquest PPT. 

- El  subministrament  i  facturació  de  qualsevol  component  del  concurs,  podrà  ser
parcial, de tal forma que es podrà facturar parcialment les comandes que es sol·licitin
a l’adjudicatari durant el  període de vigència del contracte. Per tant,  es podrà fer
mitjançant un proveïment continuat i parcial d'acord amb les comandes que realitzin
cadascun dels centres residencials.

- Les  quantitats  dels  Lots  dels  productes  adjudicats  es  serviran  a  cadascun  dels
centres  residencials  d'acord  amb  el  nombre  d'unitats  que  figuren  a  l'ANNEX  I
d'aquest PPT. Les quantitats dels productes de cada lot són estimatives, per tant les
comandes realitzades no tenen perquè coincidir amb les que  figuren a l'ANNEX I.

- No  és  obligatori  presentar-se  a  tots  els  lots  que  figuren  en  el  model  d’oferta
econòmica. 

- Les  mostres  presentades  per  les  empreses  adjudicatàries  restaran  en  poder  de
l’Administració.  Aquestes mostres hauran d’estar  d’acord amb les característiques
tècniques ofertes segons les fitxes tècniques i de seguretat que es facilitaran.

- S’han  de  respectar  les  quantitats  de  productes  a  subministrar  en  base  a  la
programació de les comandes (entregues parcials).

- S’ha de respectar  els  horaris  i  dies  establerts  pels  centres  residencials  per  a  la
recepció de l’entrega de les comandes.

- El proveïdor adjudicatari haurà de facilitar les fitxes tècniques i  de seguretat dels
productes  oferts.  La  no  presentació  d'aquestes  fitxes  serà  objecte  d'exclusió  de
l'empresa licitadora.

- Tots els articles han de complir la normativa vigent de la CEE.

D) CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES

Lot 1. Cel·luloses:

– L'empresa adjudicatària és la responsable de la instal·lació, manteniment i reposició
dels dispensadors/dosificadors de paper, sense cap cost addicional.

– Els  productes  de  cel·lulosa  hauran  de  ser  de  paper  ecològic  d'acord  amb  les
característiques previstes a l'ANNEX I d'aquest PPT.
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– S’hauran  de  presentar  mostres  dels  productes  oferts.  La  no  presentació  de  les
mostres suposarà l’exclusió de l’oferta del concurs.

– L'horari d'entrega de comandes serà de dilluns a divendres, de 8-12h.

Lot 2. Estris de neteja:

– Els  productes  d'aquest  lot  seran  d'acord  amb  les  característiques  previstes  a
l'ANNEX I d'aquest PPT.

– La  presentació  haurà  de  ser  amb  embalatge  de  cartró  o  plàstic  que  es  pugui
manipular per una sola persona.

– S’hauran  de  presentar  mostres  dels  productes  oferts.  La  no  presentació  de  les
mostres suposarà l’exclusió de l’oferta del concurs.

– L'horari d'entrega de comandes serà de dilluns a divendres, de 8-12h.

LOT 3. Bosses de plàstic:

– Les  característiques  dels  productes  d'aquest  lot  estaran  d'acord  en  el  previst  a
l'ANNEX I d'aquest PPT.

– S’hauran  de  presentar  mostres  dels  productes  oferts.  La  no  presentació  de  les
mostres suposarà l’exclusió de l’oferta del concurs. 

– Les mostres presentades han de complir les característiques de les fitxes tècniques
presentades. Cas contrari suposarà l'exclusió de l'oferta del concurs.

– S'hauran de respectar les dimensions de les bosses previstes a l'ANNEX I. Atès que
les  dimensions  poden  no  ser  tipus  estàndard  es  podran  presentar  mostres  de
qualsevol dimensió només per determinar-ne el gruix i la qualitat. 

– La  presentació  haurà  de  ser  amb  embalatge  de  cartró  o  plàstic  que  es  pugui
manipular per una sola persona. S'haurà d'indicar el nombre de bosses per rotlle.

– L'horari d'entrega de comandes serà de dilluns a divendres, de 8-12h.

LOT 4. Productes de bugaderia

– L’objectiu de la Residència és rentar amb el màxim d’estalvi de temps i energia, per
això  l’empresa  adjudicatària  haurà  d’instal·lar  els  elements  de  la  dosificació
automàtica dels productes.

– Els  productes  utilitzats  i  els  processos  de  rentat  han  de  garantir  la  neteja  i
desinfecció de la roba.

– Tots  els  costos  de  subministrament  i  instal·lació  dels  sistemes  de  dosificació
automàtica  dels  productes  de  rentat  i  condicionament  de  la  roba,  així  com  el
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manteniment dels sistemes, anirà a càrrec de l’adjudicatari. L'empresa adjudicatària
presentarà  periòdicament  informació  sobre  volum  de  roba  rentada  a  petició  del
Centre.

– Una vegada finalitzat el contracte l’adjudicatari no retirarà el sistema de dosificació   
fins  que  al  magatzem  de  la  Residència  s’hagin  exhaurit  els  estocs  d’aquests  
productes.

– S’hauran  de  presentar  mostres  dels  productes  oferts.  La  no  presentació  de  les
mostres suposarà l’exclusió de l’oferta del concurs.

– Els licitadors hauran de tenir els productes en el seu magatzem de tal manera que
puguin ser subministrats tan aviat com s’hagi fet la comanda.

– Cada vegada que sorgeixi un problema amb el detergent, programació de processos
de rentat o instal·lacions de la dosificació, l’adjudicatari estarà disponible, i haurà de
resoldre el problema abans de 24 hores des de l’avís. 

– L'horari d'entrega de comandes serà de dilluns a divendres, de 8 -12h.

– VOLUM DE ROBA I PROGRAMES DE RENTAT  :

Els quilograms anuals de roba per rentar en cada centre residencial són els que
figuren a l'ANNEX I del PPT. 

Els programes de rentat que s'utilitzaran són els següents:

1. Llenceria. Programa per al rentat de llençols, tovalloles i moletons.

2. Roba de taula. Programa per al rentat de tovalles i tovallons.

3. Roba de color. Programa per al rentat de la roba de color dels usuaris.

4. Tractament específic.  Programa tractament específic (cuina / sanitari).

5. Llana. Programa per a la roba delicada (Llana)

Els quilograms per programa de rentat i per centres residencials és el següent:

Programa rentat R.
Bonanova

Llar
Ancians

R.
Felanitx

R.
Huialfas

Kg Kg Kg Kg TOTALS

1. Llenceria 495.000 70.000 20.000 12.000 597.000

2. Roba de taula 27.500 190.000 0 24.000 241.500

3. Roba de color 27.500 54.500 23.500 6.500 112.000

4. Tractament específic 0 500 250 1.500 2.250

5. Llana 0 0 13.000 0 13.000

Total kgs 966.485
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Les empreses licitadores hauran de presentar la informació dels cinc programes de 
rentat per a cada tipus de roba esmentats, amb indicació de cadascuna de les seves 
fases, d'acord amb el model del quadre que s'hi adjunta a l'ANNEX  IV d'aquest PPT. 
La no presentació d'aquesta informació suposarà l'exclusió de l'oferta presentada. 

Les empreses licitadores podran utilitzar els productes detergents que considerin  
necessaris als distints programes de rentat  sempre que garanteixin el  rentat  i  la  
desinfecció de la roba. 

– Les  empreses  adjudicatàries  hauran  de  realitzar  la  formació  al  personal  de  la
bugaderia en relació als processos de rentat oferts i característiques dels detergents.

– Les empreses adjudicatàries hauran d'estar a disposició del Centre per realitzar els
programes de rentat oferts d'acord amb les característiques establertes a l'ANNEX
IV.

– Els  licitadors  hauran de pressupostar  el  preu total  del  producte  necessari  per  al
rentat de 966.485 kg ., indicant el percentatge de baixa respecte del preu màxim de
licitació que  figura al punt E) d'aquest Plec. El preu de cada producte serà el que
s'hagi ofert d'acord amb el model ANNEX IV d'aquest Plec.

– S'haurà de presentar l'oferta econòmica d'acord amb el model que figura a l'annex II .
Aquesta haurà de ser congruent amb la informació aportada al model que figura a
l'ANNEX IV d'aquest Plec.

– La no presentació de l'ANNEX IV serà objecte d'exclusió de l'oferta.

LOT 5. Productes químics i netejadors.

– L'empresa adjudicatària és la responsable de la instal·lació, manteniment i reposició
dels  dispensadors/dosificadors dels  productes concentrats  de  neteja,  i  lliurarà les
fitxes  de  dades  de  seguretat  i  fitxes  tècniques  dels  productes,  sense  cap  cost
addicional.  Els  productes  concentrats  seran d'una concentració  màxima del  4% i
s'han  de  poder  utilitzar  en  qualsevol  tipus  de  sistema  de  dosificació,  ja  sigui
automàtic o manual.

– Els  envasos  dels  productes  químics  i  concentrats  hauran  d'anar  degudament
etiquetats amb informació sobre la seva funció o superfície d'aplicació, la dosificació
d'ús i fitxa de seguretat.

– L'empresa  adjudicatària  proveirà  de  les  etiquetes  adhesives  informatives  per  als
polvoritzadors  dels  productes  concentrats  segons  les  necessitats  de  cada  centre
residencial (matèria activa, perillositat, forma d'utilització, etc.).

– La  presentació  haurà  de  ser  amb  embalatge  de  cartró  o  plàstic  que  es  pugui
manipular per una sola persona.
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– S’hauran  de  presentar  mostres  dels  productes  oferts.  La  no  presentació  de  les
mostres suposarà l’exclusió de l’oferta del concurs.

– Els  preus  màxims que  figuren  a  l'ANNEX III  del  lot  estan  referits  a  litres/kg.  El
percentatge de baixa  unitària  s'aplicarà  al  preu  del  producte  ofert  per  l'empresa
adjudicatària.  S'haurà d'indicar el  volum del producte ofert.  Cas que el volum del
producte ofert no sigui referit a litres/kgs, aquest tant sols s'admetrà si la traducció
del preu  a aquestes unitats (L/Kg) no superi el preu unitari màxim de licitació.

– S'haurà d'indicar quina és la concentració dels productes concentrats que figuren a
l'annex III (de l'1 al 5), que haurà de ser congruent amb la concentració que figura a
la fitxa tècnica presentada.

– El  preu  unitari  màxim  del  detergent  núm.  13  del  lot  (rentavaixelles  manual
concentrat) que figura a l'annex III, és sobre el supòsit d'un envàs de 1000 cc. 

– El preu unitari màxim del detergent núm. 14 del lot (rentavaixelles automàtic) que
figura a l'annex III, és per pastilla. 

– L'horari d'entrega de comandes serà de dilluns a divendres, de 8 -12h.

LOT 6. Productes de tractament d'aigües.

– L'empresa adjudicatària lliurarà les fitxes de dades de seguretat i fitxes tècniques
dels productes, sense cap cost addicional.

– S’hauran  de  presentar  mostres  dels  productes  oferts.  La  no  presentació  de  les
mostres suposarà l’exclusió de l’oferta del concurs.

– Els  preus  màxims  que  figuren  a  l'annex  III  del  lot  estan  referits  a  litres/kg.  El
percentatge de baixa  unitària  s'aplicarà  al  preu  del  producte  ofert  per  l'empresa
adjudicatària.  S'haurà d'indicar el  volum del producte ofert.  Cas que el volum del
producte ofert no sigui referit a litres/kgs, aquest tant sols s'admetrà si la traducció
del preu  a aquestes unitats (L/Kg) no superi el preu unitari màxim de licitació.

LOT 7. Sal marina en gra o pastilles

– Sal marina premsada, en forma de "pastilles" o gra.   Component principal:  clorur
sòdic.

– Producte adequat per al tractament d'aigües, per ésser utilitzat en descalcificadors i
en rentavaixelles domèstics.

– S’hauran  de  presentar  mostres  dels  productes  oferts.  La  no  presentació  de  les
mostres suposarà l’exclusió de l’oferta del concurs. Presentació en sacs aproximat
de 20 kgrs.
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E) PREU DEL CONTRACTE:

Els preus màxims totals del contracte per al període 01/11/14 al 31/10/16, i per centres
residencials són els següents:

Centre
residencial 

Partida
pressupostària

Import s/IVA 21% IVA Totals amb IVA

R. Bonanova 10.23311.22110 245.972,52 51.654,23 297.626,75

Llar  Ancians 10.23310.22110 200.477,94 42.100,37 242.578,31

R. Felanitx 10.23312.22110   50.948,20  10.699,12 61.647,32

R.  Huialfas 10.23313.22110   67.088,10 14.088,50 81.176,60

564.486,76 118.542,22 683.028,98

El preu màxim total en la durada del contracte de dos anys és de 683.028,98 €.

Els preus totals per centres residencials i per anualitats són els següents:

Centre
residencial

Partida
pressupostària

Període Import
s/IVA

21% IVA Total amb
IVA

R. Bonanova
10.23311.22110

01/11/14 al 31/12/14 20.497,71 4.304,52 24.802,23 

01/01/15 al 31/12/15 122.986,26 25.827,11  148.813,37 

01/01/16 al 31/10/16 102.488,55 21.522,60  124.011,15 

Llar Ancians 10.23310.22110
01/11/14 al 31/12/14 16.706,50 3.508,37 20.214,87

01/01/15 al 31/12/15 100.238,97 21.050,18 121.289,15

01/01/16 al 31/10/16 83.532,47 17.541,82 101.074,29

R. Felanitx
 
10.23312.22110

01/11/14 al 31/12/14 4.245,69 891,59 5.137,28

01/01/15 al 31/12/15 25.474,10 5.349,56 30.823,66

01/01/16 al 31/10/16 21.228,41 4.457,97 25.686,38

R. Huialfas 10.23313.22110
01/11/14 al 31/12/14 5.590,68 1.174,04 6.764,72

01/01/15 al 31/12/15 33.544,05 7.044,25 40.588,30

01/01/16 al 31/10/16 27.953,37 5.870,21 33.823,58

564.486,76 118.542,22 683.028,98

Els preus totals per lots i per anualitats de cada centre residencial són els següents:

a) Residència Bonanova

LOT Concepte Període Import s/IVA 21% IVA Total amb IVA

1 Cel·luloses

01/11/14 al 31/12/14 5.282,88 1.109,41 6.392,29

01/01/15 al 31/12/15 31.697,30 6.656,43 38.353,73

01/01/16 al 31/10/16 26414,42 5.547,03 31.961,45

2 Estris de neteja 01/11/14 al 31/12/14 1.208,65 253,82 1.462,47

01/01/15 al 31/12/15 7.251,93 1.522,91 8.774,84

01/01/16 al 31/10/16 6.043,28 1.269,09 7.312,37

3 Bosses de plàstic 01/11/14 al 31/12/14 2.179,82 457,76 2.637,58

01/01/15 al 31/12/15 13.078,92 2.746,57 15.825,49
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01/01/16 al 31/10/16 10.899,10 2.288,81 13.187,91

4 Productes detergents 01/11/14 al 31/12/14 4.473,33 939,40 5.412,73

01/01/15 al 31/12/15 26.840,00 5.636,40 32.476,40

01/01/16 al 31/10/16 22.366,67 4.697,00 27.063,67

5 Productes químics 01/11/14 al 31/12/14 3.697,49 776,47 4.473,96

01/01/15 al 31/12/15 22.184,91 4.658,83 26.843,74

01/01/16 al 31/10/16 18.487,42 3.882,36 22.369,78

6 Prod. tractament aigües 01/11/14 al 31/12/14 323,87 68,01 391,88

01/01/15 al 31/12/15 1.943,20 408,07 2.351,27

01/01/16 al 31/10/16 1.619,33 340,06 1.959,39

7 Sal marina 01/11/14 al 31/12/14 3.331,67 699,65 4.031,32

01/01/15 al 31/12/15 19.990,00 4.197,90 24.187,90

01/01/16 al 31/10/16 16.658,33 3.498,25 20.156,58

245.972,52 51.654,23 297.626,75

b) Llar dels Ancians

LOT Concepte Període Import s/IVA 21% IVA Total amb IVA

1 Cel·luloses

01/11/14 al 31/12/14 4.181,27 878,07 5.059,34

01/01/15 al 31/12/15 25.087,52 5.268,38 30.355,90

01/01/16 al 31/10/16 20.906,26 4.390,32 25.296,58

2 Estris de neteja 01/11/14 al 31/12/14 781,47 164,11 945,58

01/01/15 al 31/12/15 4.688,84 984,66 5.673,50

01/01/16 al 31/10/16 3.907,37 820,55 4.727,92

3 Bosses de plàstic 01/11/14 al 31/12/14 3.263,79 685,39 3.949,18

01/01/15 al 31/12/15 19.582,70 4.112,37 23.695,07

01/01/16 al 31/10/16 16.318,92 3.426,97 19.745,89

4 Productes detergents 01/11/14 al 31/12/14 3.076,44 646,05 3.722,49

01/01/15 al 31/12/15 18.458,60 3.876,31 22.334,91

01/01/16 al 31/10/16 15.382,17 3.230,26 18.612,43

5 Productes químics 01/11/14 al 31/12/14 4.276,22 898,01 5.174,23

01/01/15 al 31/12/15 25.657,35 5.388,04 31.045,39

01/01/16 al 31/10/16 21.381,12 4.490,04 25.871,16

6 Prod. tractament aigües 01/11/14 al 31/12/14 883,99 185,64 1.069,63

01/01/15 al 31/12/15 5.303,95 1.113,83 6.417,78

01/01/16 al 31/10/16 4.419,96 928,19 5.348,15

7 Sal marina 01/11/14 al 31/12/14 243,33 51,10 294,43

01/01/15 al 31/12/15 1.460,00 306,60 1.766,60

01/01/16 al 31/10/16 1.216,67 255,50 1.472,17

200.477,94 42.100,37 242.578,31
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c) Residència de Felanitx

LOT Concepte Període Import s/IVA 21% IVA Total amb IVA

1 Cel·luloses

01/11/14 al 31/12/14 1.518,83 318,96 1.837,79

01/01/15 al 31/12/15 9.113,00 1.913,73 11.026,73

01/01/16 al 31/10/16 7.594,16 1.594,78 9.188,94

2 Estris de neteja 01/11/14 al 31/12/14 495,61 104,08 599,69

01/01/15 al 31/12/15 2.973,65 624,47 3.598,12

01/01/16 al 31/10/16 2.478,04 520,39 2.998,43

3 Bosses de plàstic 01/11/14 al 31/12/14 745,24 156,50 901,74

01/01/15 al 31/12/15 4.471,45 939,00 5.410,45

01/01/16 al 31/10/16 3.726,21 782,50 4.508,71

4 Productes detergents 01/11/14 al 31/12/14 484,20 101,68 585,88

01/01/15 al 31/12/15 2.905,20 610,09 3.515,29

01/01/16 al 31/10/16 2.421,00 508,41 2.929,41

5 Productes químics 01/11/14 al 31/12/14 584,66 122,78 707,44

01/01/15 al 31/12/15 3.507,95 736,67 4.244,62

01/01/16 al 31/10/16 2.923,29 613,89 3.537,18

6 Prod. tractament aigües 01/11/14 al 31/12/14 17,14 3,60 20,74

01/01/15 al 31/12/15 102,85 21,60 124,45

01/01/16 al 31/10/16 85,71 18,00 103,71

7 Sal marina 01/11/14 al 31/12/14 400,00 84,00 484,00

01/01/15 al 31/12/15 2.400,00 504,00 2.904,000

01/01/16 al 31/10/16 2.000,00 420,00 2.420,00

50.948,19 10.699,13 61.647,32

d) Residència Huialfas.

LOT Concepte Període Import s/IVA 21% IVA Total amb IVA

1 Cel·luloses

01/11/14 al 31/12/14 2.051,73 430,86 2.482,59

01/01/15 al 31/12/15 12.310,35 2.585,17 14.895,52

01/01/16 al 31/10/16 10.258,62 2.154,31 12.412,93

2 Estris de neteja 01/11/14 al 31/12/14 275,15 57,78 332,93

01/01/15 al 31/12/15 1.650,88 346,68 1.997,56

01/01/16 al 31/10/16 1.375,73 288,90 1.664,63

3 Bosses de plàstic 01/11/14 al 31/12/14 602,36 126,50 728,86

01/01/15 al 31/12/15 3.614,19 758,98 4.373,17

01/01/16 al 31/10/16 3.011,83 632,48 3.644,31
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4 Productes detergents 01/11/14 al 31/12/14 530,08 111,32 641,40

01/01/15 al 31/12/15 3.180,50 667,91 3.848,41

01/01/16 al 31/10/16 2.650,42 556,59 3.207,01

5 Productes químics 01/11/14 al 31/12/14 1.842,67 386,96 2.229,63

01/01/15 al 31/12/15 11.056,03 2.321,77 13.377,80

01/01/16 al 31/10/16 9.213,36 1.934,81 11.148,17

6 Prod. tractament aigües 01/11/14 al 31/12/14 20,35 4,27 24,62

01/01/15 al 31/12/15 122,10 25,64 147,74

01/01/16 al 31/10/16 101,75 21,37 123,12

7 Sal marina 01/11/14 al 31/12/14 268,33 56,35 324,68

01/01/15 al 31/12/15 1.610,00 338,10 1.948,10

01/01/16 al 31/10/16 1.341,67 285,75 1.623,42

67.088,10 14.088,50 81.176,60

Els preus adjudicats seran vigents al llarg de la durada del contracte.

Els preus unitaris màxims sense IVA de cada producte per lots figuren a l'ANNEX III
d'aquest PPT.

F) DURADA I PRÒRROGA DEL CONTRACTE

La durada del contracte es per dos anys, per al període comprès entre l'1 de novembre de
2014 al 31 d'octubre de 2016.

El contracte es podrà prorrogar per dos anys prèvia comunicació amb un mínim de 2 mesos
d’antelació a la  seva finalització.  En aquest  cas,  es podrà  revisar  el  preu del  contracte
d'acord amb l'augment de l'IPC dels dotze mesos anteriors de la seva finalització. 

La revisió del preu, en cada any de la pròrroga, s'aplicarà d'acord amb l'augment de l'IPC
segons  els  índexs  nacionals  dels  subgrups,  classes  o  subclasses  del  Institut  Nacional
d'Estadística següents en cadascun dels lots:

LOT 1. Índex nacional de subgrup: Articles d'ús personal.

LOTS: 2, 3, 4 i 5. Índex nacional de subclasses: Articles de neteja per a la llar.

LOTS: 6 i 7. Índex nacional de subclasses: Materials per a la conservació de la llar.

G) FORMA DE VALORACIÓ:

a. Preu: 55 punts.

b. Qualitat: 40 punts.

c. Servei post venda: 5 punts
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d.

Valoració del preu .

a) Per a la valoració del preu dels 7 lots  es realitzarà d’acord amb el següent criteri:

L’atribució de punts s’efectuarà en base a la baixa proposta en relació als preus unitaris de
licitació de cada lot,  IVA exclòs,  d'acord amb el  model  d'oferta econòmica que figura a
l'ANNEX II.  La  proposta  que presenti  la  màxima  baixa  se  qualificarà  amb la  puntuació
màxima. La puntuació de cadascuna de les restants propostes s’obtindrà amb la següent
fórmula:

Puntuació proposta a valorar = puntuació màxima x fi

fi = 1 – 4(bmax – bi)

“fi” és el factor pel qual s’ha de multiplicar la puntuació màxima.

“bmax” és la baixa màxima proposta.

“bi” és la baixa de cadascuna de les empreses licitadores.

Valoració de la qualitat 

LOT 1:  CEL·LULOSES

La qualitat es valorarà de la següent manera:

1. La major llargària o dimensions del papers de cel·lulosa (sempre que es pugui
acreditar): fins a 20 punts.

2. La  millor  qualitat  dels  productes  es  valorarà  segons  informe  tècnic  del
Departament de Governantes, en què es valoraran aspectes com la suavitat dels
tovallons, l’absorció, resistència, etc., es puntuarà de la següent manera (màxim
fins a 20 punts):

- Molt bé: 20 punts.

- Bé :       12 punts.

- Regular: 6 punts.

- Mal:        0 punts.

Cas que els productes de cel·lulosa servits per l'empresa adjudicatària no siguin  iguals a les
mostres ofertes hauran d'acreditar que reuneixen les condicions ofertes als punts 1 i 2, i
hauran de ser d'igual o superior prestacions.  Si no n'és així, serà objecte de rescissió del
contracte.
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Si  la  qualitat  de  les  mostres  dels  productes  de  cel·lulosa  d'alguna  de  les  empreses
licitadores obté,  d'acord amb l'informe tècnic,  una valoració de  0 punts (MAL),  en serà
objecte d'exclusió del contracte.

LOT 2. ESTRIS DE NETEJA

La qualitat es determinarà mitjançant informe tècnic del departament de governació de  la
següent manera:

Cadascun dels  28 productes del  lot  es  valorarà d’1 a 4,  de menor  a major  qualitat.  La
valoració màxima del lot que es podrà obtenir d’aquesta forma serà de 112. 

La puntuació de la qualitat del lot s’obtindrà amb la següent fórmula:

Puntuació qualitat lot = Vl x 40 / 112

“Vl” és la valoració obtinguda del lot sobre el total de 112.

Per  a  l’elaboració  de  l’informe  es  tindrà  en  compte  la  funcionalitat  del  producte,  trets
ecològics i  de  qualitat  d’acord  amb el  criteri  del  departament  de  governació  i  les fitxes
tècniques de cadascun dels productes.

Cas que els  estris  de  neteja  servits  per  l'empresa adjudicatària  no  siguin   iguals  a  les
mostres  ofertes,  el  departament  de  governació  valorarà  si  en  reuneixen  les  condicions
d'igual o superior prestacions. Si no n'és així, podrà ser objecte de rescissió del contracte.

LOT 3:  BOSSES DE PLÀSTIC

La qualitat es determinarà mitjançant informe tècnic del departament de governació d'acord
amb la resistència de cadascun dels 9 tipus de bosses del Lot.

Es puntuarà fins a 40 punts cadascun dels 9 tipus de bossa. La puntuació anirà en proporció
a la resistència que es pugui acreditar, Es puntuarà amb 10 punts cada 10 micres més de
galga del mínim exigit.

La puntuació del lot resultarà de la mitjana de la puntuació dels nou tipus de bosses o sacs
oferts.

Cas que les bosses de fems servides per l'empresa adjudicatària no siguin  iguals a les
mostres ofertes hauran d'acreditar que en reuneixen les condicions ofertes, i hauran de ser
d'igual o superior prestacions. Si no n'és així, serà objecte de rescissió del contracte.

Si la qualitat de les mostres de bosses de fems d'alguna de les empreses licitadores obté,
d'acord amb l'informe tècnic, una valoració de  0 punts (MAL), en serà objecte d'exclusió del
contracte.

LOT 4:  PRODUCTES DE BUGADERIA
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La qualitat tendrà en compte els següents punts:

a) Les prestacions dels equips de dosificació de detergents a les rentadores (es puntuarà
fins a 20 punts). S'haurà de presentar informació tècnica que n'acrediti les prestacions.

Es puntuarà mitjançant informe de l'Encarregat de les Instal·lacions del Centre de la següent
manera:

− Molt bé: 20 punts.

− Bé : 12 punts.

− Regular: 6 punts.

− Mal: 0 punts.

Si  les  prestacions  dels  equips  de  dosificació  instal·lats  per  l'empresa  adjudicatària  no
s'ajusten a les prestacions ofertes s'haurà d'acreditar que aquestes són d'igual o superiors
prestacions. Si no és així, sempre que sigui viable el rentat de la roba, es penalitzarà amb
un 10 % de l'import total adjudicat

Si la qualitat dels equips de dosificació oferts per alguna de les empreses licitadores obté,
d'acord amb l'informe tècnic, una valoració de  0 punts (MAL), en serà objecte d'exclusió del
contracte.

b) La qualitat del rentat (es puntuarà fins a 20 punts).

Es realitzarà mitjançant Informe tècnic del Departament de Governantes sobre els resultat
del  rentat  de  la  roba de cadascuns dels  programes de rentat  oferts  per  les  empreses.
S’emetrà informe sobre la suavitat, blancor, profunditat de la neteja, aroma, etc. 

Es puntuarà de la següent manera:

− Molt bé: 20 punts.

− Bé : 12 punts.

− Regular: 6 punts.

− Mal: 0 punts.

Si la qualitat del rentat, d'acord amb l'informe tècnic, obté una valoració de  0 punts (MAL),
en serà objecte d'exclusió del contracte.

Cas que els productes detergents servits per l'empresa adjudicatària no siguin  iguals a les
mostres ofertes s'haurà d'acreditar que en reuneixen igual o superior prestacions. Si no n'és
així, serà objecte de rescissió del contracte.
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LOT 5. PRODUCTES QUÍMICS I NETEJADORS

La qualitat es valorarà de la següent manera:

La  valoració  dels  productes  químics  i  netejadors  es  realitzarà  mitjançant  informe  del
Departament de Governació de cadascun dels centres residencials. Es tindran en compte
els següents criteris:

– Es valorarà fins a 15 punts els sistemes de dosificació dels productes concentrats
núm. 1 al 5 que figuren a l'ANNEX I del PPT, d'acord amb la precisió en la dosificació, el
mecanisme utilitzat i aspectes de seguretat.

– Es puntuarà fins a 15 punts  la  qualitat  dels  productes,  (concentració,  rendibilitat,
eficàcia  netejadora,  etc.).  Si  a  criteri  del  departament  de  governantes  els  productes  no
ofereixen una qualitat suficient per a la neteja en podrà ser motiu d'exclusió de l'empresa
licitadora.

– Es  valorarà  en  5  punts  si  s'acredita  l'obtenció  d'algun tipus  d'Etiqueta  Ecològica
Europea.

– Es  valorarà  fins  a  5  punts  l'aportació  d'un  manual  de  bones  pràctiques  d'ús  i
ambientals dels productes. La puntuació anirà en funció dels manuals oferts.

LOT 6.  PRODUCTES DE TRACTAMENT D'AIGÜES.

 La  qualitat  dels  productes  de  tractament  d'aigua  es  realitzarà  mitjançant  informe dels
encarregats de les instal·lacions de cadascun dels centres residencials. Es puntuarà fins a
40 punts.

LOT 7. SAL MARINA EN GRA O PASTILLES.

La  qualitat  de  la  sal  marina  en  gra  o  pastilles  serà  valorada  pels  responsables  del
manteniment dels centres residencials que informaran sobre la idoneïtat per ser utilitzada
per al tractament d'aigües, en descalcificadors i en rentavaixelles domèstics.

Es puntuarà fins a 40 punts. 

Si  el  producte  presentat  a  criteri  dels  responsables  de  manteniment  no  reuneix  les
característiques idònies per a la seva finalitat en podrà ser objecte d'exclusió de l'empresa
licitadora.
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Valoració del servei postvenda

a) La puntuació del servei postvenda es realitzarà de la següent forma:

- Compromís de subministrament dels productes en 48 hores : 5 punts.

– Compromís de subministrament dels productes en 3 a 4 dies:  3 punts.

– Compromís de subministrament dels productes en 5 a 7 dies:  1 punt.

- Si els productes no es subministren en el període ofert es penalitzarà amb l'import del 10 %
de la darrera comanda realitzada.

Palma, 3 de juliol de 2014

La directora R. Bonanova      La directora R.Llar Ancians   La directora R. Felanitx

Farners Saneiro Buedo          Mª.Rosa Mesquida Vich        Mª Antonia Font Oliver

El director de la Residència Huialfàs

Tomás Alias Aguiló


