
PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  PER  A  LA  CONTRACTACIÓ  DELS
SUBMINISTRAMENTS  DE  PRODUCTES  DE  BUGADERIA  I  NETEJA   PER  AL  CENTRE
D’ACOLLIDA  PER  A  PERSONES  SENSE  SOSTRE  EN  RISC  D’EXCLUSIÓ  SOCIAL  DE  CA
L’ARDIACA.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE.

L’objecte  del  contracte  es  l’establiment  d’un  subministrament  de  productes  de
bugaderia  i   neteja  per  al  Centre  d’acollida  per  a  persones  sense  sostre  en  risc
d’exclusió social, d’acord amb les característiques tècniques d’aquest Plec.

2. TERMINI D’EXECUCIÓ I PRÒRROGUES. 

La durada del subministrament és de 2 anys, més una pròrroga d’un any,  fins a un
màxim de tres anualitats. 

En concret des de l’01 d'abril de 2017 fins al 31 de març de 2019 ambdós inclosos. 

Aquesta durada del contracte es podrà perllongar mitjançant una pròrroga d'un any.

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

El productes de bugaderia i neteja objecte d’aquest contracte són els següents:
Concepte

PRODUCTES
BUGADERIA  I

NETEJA

- Detergent de rentat.
- Suavitzant de rentat.  
- Blanquejant liquid oxigenat.  
- Netejador amoniacal. 
- Netejador desinfectant clorat. 
- Netejador bany antical.
- Netejador de vidres
- Recanvi fregona. 
- Recanvi pal fregona. 
- Recanvi escombra.
- Recanvi pal escombra. 
- Guants vinil/làtex. 
- Rentavaixelles. 
- Baietes. 
- Ambientador.
- Insecticida mosques i moscards.
- Poal de fregar amb escorredor.
- Pala recollidora.
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Requeriments legals:
Els productes de bugaderia i  neteja per al Centre d’Acollida de Ca l’Ardiaca  han 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.

4. CARACTERÍSTIQUES. 
4.1 Característiques generals.  

a) Es  consignaran  preus  unitaris  dels  productes,  d’acord  amb  el  model  d’oferta
econòmica que figura com annex a aquest plec. 

b) El subministrament i facturació de qualsevol component del concurs és parcial, de
tal forma que no s’admetrà una factura per la totalitat del concurs, sinó que s’anirà
facturant  parcialment  les  comandes  que  es  sol·licitin  a  l’adjudicatari  durant  el
període de vigència. Per tant, es farà mitjançant un proveïment continuat i parcial, i
no per la totalitat del lot adjudicat.

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

d) Els licitadors han de tenir els productes en el seu magatzem de tal manera que
puguin  ser  subministrats  d’acord  amb  el  compromís  de  subministrament.  El
lliurament dels productes sol·licitats tindrà un  termini màxim de 5 dies.  

e) S’ha de respectar  els  horaris  i  dies establerts  pel  Centre quan a la recepció de
l’entrega de les comandes.

f) El  proveïdor  adjudicatari  ha  de  facilitar  les  fitxes  de  dades  de  seguretat  dels
productes,  així  com  la  seva  corresponent  fitxa  tècnica,  per  triplicat,  als
departaments de Compres, Serveis Generals i Prevenció de Riscos Laborals abans
d’iniciar el primer subministrament.

g) Tots els articles han de complir la normativa vigent de la CEE.

h) L’ Institut Mallorquí d’Afers Socials pot variar el lloc del subministrament en cas de
trasllat del centre. 

i) L’ Institut Mallorquí d’Afers Socials pot afegir un nou lloc de subministrament en cas
de que les necessitats dels serveis gestionats per la Secció d’Inserció Social així ho
requereixin. 

j) Els materials i  els productes de  bugaderia i  neteja han de complir  els requisits
legals i sanitaris establerts. 
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4.2 Característiques específiques.

 Productes per a la bugaderia i neteja.

1. Els productes han de garantir la neteja i desinfecció de les instal·lacions del centre.
  
2. Els productes han de garantir la neteja i desinfecció de la roba.

3. L’objectiu del Centre és rentar amb el màxim d’estalvi de temps, aigua i energia, per
això  l’empresa  adjudicatària,  haurà  d'instal·lar,  en  el  supòsit  de  què  s'instal·lin
rentadores industrials, els elements de la dosificació automàtica dels productes.

4. Si  escau,  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 manteniment dels sistemes, aniran a càrrec de l’adjudicatari. 

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

6. Cada  vegada  que  sorgeixi  un  problema  amb  el  detergent,  procés  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.

En la proposta econòmica  s’ha de tenir en compte:

Els quilograms de roba per rentar són 33.000kg/any anuals aproximadament segons els
següents percentatges:

 60% roba no color.
 40% roba color.

Els productes que s’utilitzaran seran:
 Detergent de rentat . 
 Suavitzant de rentat.  

Els licitadors ha de pressupostar el preu total del producte necessari per al rentat de
33.000  kg.  de  roba/any,  indicant  el  preu  per  quilogram  de  roba  rentada  de  cada
producte, d’acord amb el model d’oferta econòmica que figura en aquest plec. 

El preu serà el que resulti del total  que figura en el model d’oferta econòmica que
figura en aquest plec. 

El pressupost màxim   és de 127.315,98 € IVA EXCLÒS. 
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5.- PREU TOTAL   DEL CONTRACTE
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6. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

En el transcurs de l'execució del contracte,  l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, podrà
ampliar  o  augmentar  proporcionalment  fins  a  un  màxim  del  10%  de  l'import  de
licitació. 

7.- CRITERIS  DE VALORACIÓ:

Per  a  la  valoració  de  les  diferents  ofertes  presentades  es  tendran  en  compte  els
següents criteris:

1) Preu: 60 punts 
2) Qualitat: 30
3) Servei postvenda: 10

7.1. VALORACIÓ DEL PREU

L’atribució de punts s’efectuarà en base a la baixa proposta en relació als preus unitaris
de licitació, IVA exclòs. La proposta que presenti la màxima baixa se qualificarà amb la
puntuació màxima, que seran 60 punts.  

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 cada ofertant.

7.2. VALORACIÓ DE LA QUALITAT 
S’han de presentar fitxes tècniques dels productes ofertats. La no presentació de les
fitxes suposarà l’exclusió de l’oferta del concurs.

7.2.3  Productes de bugaderia i neteja
La qualitat es valorarà fins a un màxim a 30 punts de la següent manera; 
Si s'acredita  l'obtenció d'algun tipus d'etiqueta ecològica europea del producte; 

  Si tots els productes presentats tenen l'etiqueta ecològica europea: 30 punts.
 De 10 a 14 productes : 25 punts.
 De 6  a 9 productes : 20 punts.
 5 productes  : 15 punts.
 De 2 a 4 productes: 10 punts.
 De 0 a 2 productes :  5 punts
 0 productes: 0 punts
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7.3. SERVEI POSTVENDA:

Valoració servei postvenda: fins a un màxim de 10 punts

 Compromís de subministrament dels productes en 24 hores : 10 punts
 Compromís de subministrament dels productes en 48 hores : 8 punts.
 Compromís de subministrament dels productes en 3 a 4 dies: 6 punts.

8. PENALITATS

- Incompliment del compromís ecològic dels productes

L’incompliment  d’aquesta  millora  es  sancionarà  amb  un  descompte  del  25%  de  la
facturació corresponent en què la millora no es faci efectiva. 

- Incompliment dels requisits especificats a les fitxes tècniques  dels productes

Aquest  incompliment  es  sancionarà  amb  un  descompte  del  25%  de  la  facturació
corresponent.  Els  productes  han  de  complir  amb  les  característiques  de  les  fitxes
tècniques presentades. 

- Incompliment del compromís del servei postvenda

L’incompliment  d’aquesta  millora  es  sancionarà  amb  un  descompte  del  25%  de  la
facturació corresponent en què la millora no es faci efectiva. 

Palma, 15 de febrer de 2017

Cap de la Secció d’Inserció Social Vist i plau, la directora insular d'inclusió 
Social

 Sebastià Cerdà Campomar                               Teresa Vallespir Acosta 
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