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NÚM. EXPEDIENT: 2023-001 SUMINISTRAMENT MATERIAL NETEJA 
 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA – PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT  
 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE NETEJA A CÀRREC DE SERVEIS GENERALS 
I INFRAESTRUCTURES DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON- 
INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
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Clàusula 1ª. Objecte de la licitació. 
 
L’objecte del present plec és el subministrament de material de neteja a càrrec de Serveis 
Generals i Infraestructures de la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron-Institut de 
Recerca (VHIR). 
 
No es considera convenient la divisió de l’objecte del contracte en lots, atès que 
l’adjudicació a un únic licitador facilitarà la correcta execució de la prestació del 
subministrament des d’un punt de vista tècnic i organitzatiu. La divisió en lots suposaria fer 
l’execució del contracte excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic, o que 
la necessitat de coordinar als diferents contractistes per als diversos lots podria comportar 
greument el risc de soscavar l’execució adequada del contracte.  
 
Al llarg d’aquest plec es descriuen concretament les tasques incloses dins l’objecte 
d’aquest contracte, així com l’abast del subministrament proposat. 
 
Clàusula 2ª. Pressupost màxim de licitació i valor estimat del contracte. 
 
En aquesta licitació el valor estimat del contracte i el pressupost màxim de licitació 
coincideixen. 
 
El pressupost total màxim, relatiu als dos (2) anys inicials del contracte, s’estableix en 
“QUARANTA-CINC MIL SET-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA 
CÈNTIMS” (45.799,60 €), que, si li afegim la quantia corresponent a l’IVA, que és de “NOU 
MIL SIS-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS” (9.617,92 €), l’import 
total ascendeix a la suma de “CINQUANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS DISSET EUROS 
AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS” (55.417,52 €). 
 
El pressupost màxim de licitació anual es fixa en “VINT-I-DOS MIL VUIT-CENTS 
NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS” (22.899,80 €)(*), IVA no inclòs. 
 
El preus unitaris són els que es descriuen a continuació: 

 

PRODUCTE UNITAT DE 
VENDA 

UNITATS ESTIMADES 
ANUALS CONSUMIR 
EN EL PERIODE DE 

DURACIÓ DEL 
CONTRATE 

PREU UNITARI 
MÀXIM, IVA 

EXCLÒS (euros) 
(*) 

1- Bobina paper seca-mans Rotlle 4.000  3,50 € 
2- Paper higiènic ind. 2 capes Rotlle 2.500 1,90 € 
3- Paper higiènic ind. 1 capa Rotlle 500 2,10 € 
4- Escombreta WC PINYA Unitat 20 1,50 € 
5- Escombreta WC completa Unitat 20 2,50 € 
6- Lleixiu Litre 700 0,80 € 
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7- Gel de mans Litre 500 2,50 € 
8- Dispensador per ampolla gel mans Unitat 25 1,00 € 
9- Rotlle paper alumini Rotlle 25 32,69 € 
10-Baieta microfibra Unitat 90 0,54 € 
11- Fregall amb esponja Unitat 110 0,40 € 
12- Sabó renta-plats a mà concentrat Litre 30 2,50 € 
13- Dispensador ampolla sabó renta-
plats Unitat 10 1,00 € 

14- Sal per rentavaixelles Paquet 4 Kg. 20 9,50 € 
 
 
(*) Preus que el licitador podrà millorar en la seva OFERTA ECONÒMICA - SOBRE ÚNIC. 
 
El VHIR únicament abonarà a l’adjudicatari els productes efectivament subministrats, sense 
que en cap cas el VHIR estigui obligat a esgotar el valor estimat del contracte/pressupost 
de licitació. 
 
S’arriba al pressupost base de licitació tenint en compte la facturació de la licitació anterior 
envers el subministrament objecte del contracte, i també, tenint en compte les previsions 
futures de llicències envers els recursos actuals del VHIR.  
 
El valor estimat del contracte, s’estableix en “SETANTA-SET MIL VUIT-CENTS 
CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS” (77.859,32 €), que, si li afegim 
la quantia corresponent a l’IVA, que és de “NOU MIL CENT CINQUANTA NOU EUROS 
AMB NORANTA DOS CÈNTIMS” (9.159,92 €), l’import total ascendeix a la suma de 
“SETANTA-SET MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA 
CÈNTIMS EUROS” (77.859,32 €). 
 
 

Concepte Import (IVA exclòs) 

Pressupost base de licitació total 45.799,60 euros 

Possibles modificacions 9.159,92 euros 

 
 
 
 
 
 

Possibles pròrrogues 22.899,80 euros 

Total 77.859,32 euros 
 
Import establert per modificacions: 
 
S’estableix d’acord a l’article 204 de la L9/2017 la possibilitat de modificar el contracte a 
l’alça, i fins a un 20% del pressupost total màxim de licitació donat que sorgeixi la possibilitat 
d’incrementar el subministrament del material de neteja objecte de la present licitació. 
Import que serà retribuït a l’empresa de la mateixa manera i sota les mateixes condicions 
que regulen el present plec, prèvia presentació per part de l’adjudicatari de la factura. 
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El VHIR únicament abonarà a l’adjudicatari els subministraments efectivament prestats, 
sense que en cap cas el VHIR estigui obligat a esgotar el valor estimat del 
contracte/pressupost de licitació. 
 
*** El subministrament ha de complir amb tots els requeriments legals en el moment de la 
contractació, i durant tota la vigència del contracte. 
 
 
Clàusula 3ª. Durada del contracte. 
 
La prestació del subministrament objecte de la present licitació tindrà una duració de dos 
(2) anys, amb l’opció de prorrogar el subministrament durant una (1) anualitat més. 
 
El subministrament començarà a partir de l’01/03/2023 o en tot cas la data que s’estableixi 
en la formalització del contracte. 
 
En cas que siguin acordades pròrrogues per part de l’entitat contractant, serà obligatòria 
pel contractista, d’acord amb el que estableix l’article 29 de la LCSP. 
 
 
Clàusula 4ª.Característiques tècniques i condicions del subministrament. 

 
 
El material es lliurarà degudament empaquetat, precintat i identificat. Acompanyat del 
corresponent Albarà de lliurament, el qual haurà d’indicar com a mínim, data de lliurament, 
la quantitat subministrada de producte lliurat i el número de comanda. 
 
El material se subministrarà de conformitat amb les peticions / comandes realitzades per la 
Unitat de Serveis Generals i Infraestructures.  

 
Els costos derivats de l’entrega, així com tots els mitjans necessaris per a dur a terme el 
subministrament dels productes aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 
L’adjudicatari haurà de mantenir un stock disponible suficient per cobrir les necessitats del 
VHIR. 
 
 
Sistemàtica de lliuraments: 
 

• La Unitat de Serveis Generals i Infraestructures (SGI) del VHIR, sol·licitarà la 
comanda de material, mitjançant correu electrònic a l'empresa adjudicatària, 
indicant el tipus de producte, la quantitat a subministrar,  el lloc d’entrega del 
material i el número de comanda que s’assigna. 

 
• Des de la formulació de la comanda, l’adjudicatari tindrà un termini màxim d’entrega 

de 4 dies per procedir al subministrament. En el cas que el termini finalitzi en dia no 
laborable, se subministrarà el següent dia laborable. 
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• Si el subministrament és considerat URGENT el termini màxim d’entrega serà de 
24 hores. En el cas que el termini finalitzi en dia no laborable, se subministrarà el 
següent dia laborable. 
 

• Les comandes seran setmanals. Les quantitats poden ser variables depenent de la 
necessitat.  
 

• No hi haurà comanda mínima per subministrar. El VHIR es compromet a fer 
comandes raonables per tal de minimitzar l’impacte. 
 

 
Reclamacions i retirades de productes subministrats: 
 

• L'empresa adjudicatària establirà un protocol per atendre les reclamacions i les 
possibles retirades de productes no aptes per al seu ús.  
 

• Els productes retirats seran abonats directament de la facturació mensual. 
 

Variabilitat en el nombre d'articles: 
 

• La relació de productes a subministrar no és limitativa en el seu nombre de tal 
manera que Serveis Generals i Infraestructures del VHIR podrà sol·licitar major 
nombre del previst en qualsevol article, sempre i quant no es superi la quantia total 
del contracte. 

 
Les característiques tècniques dels productes a subministrar són: 
 

1- Bobina paper seca-mans: 
 Bobina seca-mans ecològic de 1 capa de cel·lulosa reciclada 100% de 

primera qualitat. 
 Dimensions:  187 ± 13mm ample  x 270 m llarg (llargada mínima). Diàmetre 

exterior màxim 220 mm. 
 El canut interior (mandril) ha de ser de fàcil extracció i que surti sencer sense 

paper enganxat. 
 Certificat FSC i etiqueta ecològica europea Ecolabel o similars. 
 Preferiblement productes amb certificat TCF que garanteixi la absència de 

clor en durant el procés de obtenció de la matèria prima. (no obligatori) 
 Preferiblement en embalatges de 6 rotllos (no obligatori) 

 
2- Paper higiènic industrial 2 capes: 

 Bobina paper industrial higiènic WC ecològic de 2 capes de cel·lulosa 
reciclada 100% de primera qualitat. 

 Dimensions:  Mandril 45. 200 m llarg. Diàmetre màxim exterior 210mm.  
 El canut interior (mandril) ha de ser de fàcil extracció i que surti sencer sense 

paper enganxat.  
 Certificat FSC i etiqueta ecològica europea Ecolabel o similars. 
 Preferiblement productes amb certificat TCF que garanteixi la absència de 

clor en durant el procés de obtenció de la matèria prima. (no obligatori)  
 Preferiblement en embalatges de 18 rotllos (no obligatori) 

 
3- Paper higiènic industrial 1 capa: 



 

 

5 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 

 
(VHIR-ULC-FOR-006) 

Pg. Vall d’Hebron 119-129  |  08035  Barcelona 
Edifici Mediterrània, 2ª planta 

T. 93/489 44 59 
contractacio.publica@vhir.org  /  https://vhir.vallhebron.com/ca 

 Bobina paper industrial higiènic WC ecològic de 1 capes de cel·lulosa 
reciclada 100% de primera qualitat. 

 Dimensions:  Mandril 45. 300 m llarg. Diàmetre màxim exterior 210mm.  
 El canut interior (mandril) ha de ser de fàcil extracció i que surti sencer sense 

paper enganxat.  
 Certificat FSC i etiqueta ecològica europea Ecolabel o similars. 
 Preferiblement productes amb certificat TCF que garanteixi la absència de 

clor en durant el procés de obtenció de la matèria prima. (no obligatori) 
 Preferiblement en embalatges de 18 rotllos (no obligatori) 

 
4- Escombreta WC pinya: 

 Recanvi escombreta de bany sense suport. 
 

5- Escombreta WC completa: 
 Kit complet de Escombreta amb suport. 

 
6- Lleixiu: 

 Lleixiu de 40º de clor actiu amb registre sanitari 
 Apta per a la desinfecció de aigua de beguda i aliments.  
 Format de 1 litre.  
 Es pot presentar en caixes de màxim 20 unitats per capsa. 

 
7- Gel de mans: 

 Sabó de mans.  
 Gel Nacarat dermoprotector.    
 Format de 1 litre.  
 Es pot presentar en caixes de màxim 20 unitats per capsa.  
 Amb o sense dispensador d'ampolla. En que no disposi de dispensador 

l’envàs ha de estar preparat per poder tenir dispensador. 
 

8- Dispensador per ampolla gel de mans: 
 Dispensador (pelican) per ampolles de 1 litre.  
 Aquest haurà de ser compatible amb les ampolles de gel de mans ofertades. 

 
9- Rotlle paper alumini: 

 Paper d'alumini reforçat, d'ús professional.  
 Ample de 30 cm i 300 metres de llarg. 

 
10- Baieta microfibra: 

 Baieta de microfibra multi ús.  
 Per a la neteja de qualsevol tipus de superfície.   
 Mides: 35 ± 5 cm x 35 ± 5 cm.  
 Es pot presentar en formats de 1 a 6 unitats. 

 
11- Fregall amb esponja: 

 Fregall amb esponja, protector d'ungles.  
 COMPOSICIÓ: fibra de polièster. Escuma de poliuretà.  
 Mides : 13,5 ± 2 cm x 6,5 ± 2 cm.  
 Es pot presentar en formats de 1 a 6 unitats. 

 
12- Sabó renta-plats a mà concentrat: 

 Sabó de rentar plats concentrat.  
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 En format de 1 litre. 
 Amb o sense dispensador d'ampolla. En que no disposi de dispensador 

l’envàs ha de estar preparat per poder tenir dispensador. 
 

13- Dispensador per ampolla de sabó renta-plats: 
 Dispensador (pelican) per ampolles de 1 litre.  
 Aquest haurà de ser compatible amb les ampolles de sabó renta-plats 

ofertades. 
 

14- Sal per rentavaixelles: 
 Envàs de 4kg (no s’accepta altra mida) 
 Amb una puresa mínima del 99% 
 Especialment granulada per al seu ús en rentaplats. No s’acceptarà sal en 

format gla.  
 

Les empreses que presentin article/s que no complexin amb els requeriments descrits en 
les característiques tècniques seran excloses de la licitació. 
 
L’empresa adjudicatària accepta els requeriments descrits en aquest apartat i es 
compromet a no realitzar cap canvi de producte sense la prèvia autorització de SGI durant 
tota la vigència del contracte. Els possibles canvis de productes, no poden ser de 
característiques diferents a les descrites en aquest apartat. 
 
Tots els productes es subministraran correctament etiquetats amb el nom del producte, 
responsable de la comercialització (fabricant, distribuïdor, importador), símbols i 
indicacions de perill, riscos específics, consells de prudència en la manipulació i utilització, 
el numero CE i registre segons correspongui. 
 
 
Clàusula 5ª. Lloc i horari de lliurament dels productes. 
 
Els productes a subministrar es lliuraran al personal Zelador que s’ubiquen a les recepcions 
dels edificis de la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR). 
Els edificis de lliurament del material de Neteja seran els següents: 
 
 Edifici Mediterrània  

Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) 
Passeig de la Vall d’Hebron, 119-129 
08035 Barcelona 
 

 Edifici Collserola  
Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) 

 Passeig de la Vall d’Hebron, 119-129 
08035 Barcelona 
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El subministrament es lliurarà en horari de 7:30 a 17:00h del matí, de dilluns a divendres, 
no festius. 
 
El subministrament ha de complir amb tots els requeriments legals vigents en el moment 
de la seva contractació. 
 
Clàusula 6ª. Facturació i pagament.  
 
D’acord a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el sector públic, en el seu article 4. “Tots els 
proveïdors que hagin lliurat béns o prestat servei a l'administració pública podran expedir i 
remetre factura electrònica. En tot cas, estaran obligades a l'ús de la factura electrònica i a 
la presentació a través del punt general d'entrada que correspongui...”. 
 
El contractista facturarà de manera electrònica la prestació del subministrament a través 
de les seves factures anuals. Els codis DIR3 per poder emetre la factura són els següents: 
 

DIR3 OFICINA 
COMPTABLE DIR3 ÒRGAN GESTOR DIR3 UNITAT 

TRAMITADORA 
A09006467 Fundació Hospital 

Universitari Vall 
d'Hebron-Institut 
de Recerca 
(HUVH IR) 

A09006467 Fundació Hospital 
Universitari Vall 
d'Hebron-Institut 
de Recerca (HUVH 
IR) 

A09006467 Fundació Hospital 
Universitari Vall 
d'Hebron-Institut 
de Recerca (HUVH 
IR) 

 
La facturació serà mensual i es presentarà la factura en els 10 primers dies del següent 
mes. Es desglossarà en diferents factures mensuals segons criteri del VHIR, si s’escau.  
 
Cada factura emesa haurà de detallar el període al qual correspon la mateixa, el 
desglossament/descripció de les despeses per concepte, així com indicar les referències 
“L 2023-001 – C.Nº XXX”. La “C.Nº” fa referència a la comanda número (el que pertoqui 
en cada moment” 
 
En cas que l’emissió de la factura electrònica no sigui viable per raons excepcionals el 
contractista facturarà cada prestació de subministrament a través de la seva factura 
corresponent, les quals hauran de ser enviades, en format PDF, a la següent adreça de 
correu electrònic: factures@vhir.org  
 
El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà mitjançant transferència 
bancària, amb venciment 30 dies / data factura. 
 
L'Entitat contractant realitza el pagament dels subministraments una vegada aquests 
s'hagin realitzat de manera parcial o total i una vegada entrada la factura al seu registre. 
 
D'acord amb aquest paràmetre, no es contempla el pagament per avançat d'una part o de 
la totalitat del preu del contracte. 
 
En cap cas el contractista tindrà dret a la revisió de preus per cap concepte. 

mailto:factures@vhir.org
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El VHIR únicament abonarà a l’adjudicatari els subministraments efectivament prestats, 
sense que en cap cas el VHIR estigui obligat a esgotar el valor estimat del 
contracte/pressupost de licitació. 
 
Clàusula 7ª. Responsable del contracte.  
 
El responsable del contracte és el Cap de la Unitat de Serveis Generals i Infraestructures del 
VHIR, a qui li correspondrà bàsicament, entre d’altres, les funcions de gestió i supervisió del 
subministrament contractat, conformar la facturació que emeti el subministrament; seguiment, 
control i dictat de les instruccions necessàries per la bona execució del contracte; determinar 
si la prestació realitzada s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i 
compliment i recepció del contracte a la seva finalització, i donar compliment a les obligacions 
assumides per la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR) en 
aquest contracte. 
 
Clàusula 8ª. Confidencialitat, Protecció de dades de caràcter personal i Propietat 
Intel·lectual i Industrial. 
 
Sense perjudici del que disposa la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, 
protecció de dades de caràcter personal i de confidencialitat, l’empresa que resulti 
adjudicatària del present procediment de licitació, es comprometrà expressament, a no 
donar la informació i/o dades proporcionades per el VHIR, o qualsevol ús no previst en el 
present Plec, i/o expressament autoritzat per el Cap de la Unitat assignat. 
 
L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació, 
haurà de fer extensives als empleats que adscrigui al subministrament, les obligacions 
contingudes i assumides per l’empresa adjudicatària, en referència a la confidencialitat, 
propietat intel·lectual i protecció de dades, en particular les relatives al secret, la reserva y 
confidencialitat de tota la informació que en virtut del servei pugui tenir coneixement. 
 
S’entendran cedits en exclusiva a favor del VHIR a tot el món, per al temps màxim establert en 
les lleis i/o tractats internacionals vigents que resultin d’aplicació i per a la seva explotació a 
través de qualsevol format i/o modalitat d’explotació, tots els drets, inclosos els d’explotació 
sobre qualsevol descobriment, invenció, creació, obra, procediment, idea, tècnica, dibuix, 
disseny, imatge o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial generat, plantejat o 
adquirit com a conseqüència de la tasca desenvolupada per l’empresa adjudicatària del 
contracte que es derivi del present procediment de licitació (en endavant, “Propietat 
Intel·lectual i/o Industrial”), i que derivin directa o indirectament de la relació entre VHIR i 
l’empresa adjudicatària pel contracte que es derivi del present procediment de licitació. 
 
L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 
s’obliga a informar al VHIR de qualsevol descobriment, creació, invent, idea o qualsevol 
altre element que constitueixi o sigui susceptible de constituir un dret de Propietat Industrial 
i/o Intel·lectual i que desenvolupi parcial o totalment durant la vigència del contracte que es 
derivi del present procediment de licitació.  
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En el supòsit de que l’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present 
procediment de licitació descobrís o desenvolupés qualsevol creació de propietat 
intel·lectual o industrial, s’entendrà que l’esmentat descobriment o desenvolupament 
constitueix informació confidencial del VHIR. 
 
L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 
s’obliga a signar tots aquells documents públics i/o privats que siguin necessaris, a lliure 
discreció del VHIR, per a permetre l’acreditació de la titularitat del VHIR o l’adequada 
protecció dels referits drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial a favor de la mateixa o 
de qualsevol tercer designat per aquest. 
 
L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 
autoritza al VHIR per a la transformació, modificació, publicació, comunicació pública i 
explotació per qualsevol mitjà de les obres que desenvolupi com a conseqüència de la 
execució del contracte que es derivi del present procediment de licitació 
 
Clàusula 9ª. Criteris d’adjudicació. 
 
Per a la valoració de les propostes de licitació i la determinació de la més avantatjosa 
econòmicament, s'atendrà als criteris i percentatges de ponderació següents: 
 

9.1 Criteris avaluables amb fórmules automàtiques .........................(MÀXIM 100 punts) 
 
9.1.1. OFERTA ECONÒMICA..........................................................................Fins 91 punts 
 

Pv = �1 − �
Ov − Om 

IL � x �
1

VP�
�  x P 

 
 

Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar 
P = Punts criteri econòmic 
Om = Oferta Millor 
Ov = Oferta a Valorar 
IL = Import de Licitació 
VP = Valor de ponderació = 1 
 
 
Funcionament per arribar a l’aplicació de la fórmula: 
 

1) Es multiplicarà el volum d’unitats pel preu unitari ofert. 
2) Es sumaran les multiplicacions de tots els productes  
3) Al resultat del sumatori anterior s’aplicarà la fórmula descrita en aquest apartat. 
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*Si després d'haver aplicat la fórmula automàtica a una oferta presentada, el valor resultant 
és negatiu, se li assignaran directament zero (0) punts de la part econòmica. 
 
9.1.2. CRITERIS D’AVALUACIÓ AUTOMÀTICS.................................................Fins 9 punts 
 
 Reducció del termini de lliurament (termini de lliurament màxim de 4 dies) (3 punts per 

cada 24 hores....................................................................................................... 9 punts 

 
 
 
 
 
 
 

                                                               Barcelona, a data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Sra. Montserrat Giménez Porus 
Gerent 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR). 
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