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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES RELATIU AL 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE DE NETEJA PER AL 
CONSUM DE LES DIVERSES DEPENDÈNCIES DE MERCABARNA 

INTRODUCCIÓ 

Mercabarna (Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A.) és la societat gestora de la 
Unitat Alimentària que concentra els Mercats Majoristes de la ciutat de Barcelona, així com 
nombroses firmes d’elaboració, comerç, distribució, importació i exportació de productes 
frescos i congelats. 

Les instal·lacions estan ubicades al Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona, disposen 
d’una superfície de 90 ha, actualment hi ha aproximadament unes 700 empreses i, diàriament, 
hi treballen unes 23.000 persones. 

OBJECTE DEL CONTRACTE 

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte determinar les condicions tècniques que 
han de regir el concurs pel subministrament de material fungible de neteja per al consum de 
les diverses dependències de Mercabarna. 

A l’annex 1 d’aquest plec s’enumeren els articles objecte del contracte. 

Durant la vigència del contracte es podran incorporar noves referències de material fungible 
de neteja i d’altres restar anul·lades, segons indicacions del departament de medi ambient i 
neteja de Mercabarna i previ vist-i-plau dels preus oferts pel subministrador. 

NORMATIVA APLICABLE 

La selecció de la contractació del servei es regirà pel present Plec. Els interessats, pel sol fet de 
prendre part en la selecció, accepten el seu contingut. 
 
Quantes incidències, dubtes o discrepàncies puguin sorgir en la interpretació i aplicació 
d’aquestes bases, seran resoltes per MERCABARNA. 

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

Tots els materials i productes, inclosos en el present plec de prescripcions tècniques hauran de 
ser de qualitat contrastada i compliran amb la normativa aplicable UNE, EN, CEI, EC, AENOR, 
etc., i disposaran de documentació que així ho acrediti.  

Motivat per estudis portats a terme en les instal·lacions de Mercabarna, els materials marcats 
en color groc i enumerats de l’1 al 6 en l’annex 1 hauran de ser de les marques i 
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característiques explícites no podent ser bescanviats per d’altres similars si no és per petició 
expressa dels serveis tècnics de Mercabarna. 

Es valorarà la inclusió de productes de neteja respectuosos amb el medi ambient. Aquest 
productes hauran de ser identificats explícitament en l’annex 1 en la casella inclosa a tal 
efecte, indicant si disposen de l’ecolabel o de qualsevol altre certificat mediambiental. 

MOSTRES I PRODUCTES 

Per a tots els articles, es podrà requerir durant el procés de valoració de les ofertes rebudes, 
qualsevol mostra d’article per tal de comprovar les seves qualitats tècniques o funcionals.  

Les mostres hauran de lliurar-se al departament de medi ambient i neteja de Mercabarna (C. 
Major de Mercabarna, 76 edifici centre directiu, 4a planta) perfectament identificades, amb 
número d’expedient, nom de l’empresa i referència del producte. 

Les mostres de l’adjudicatari no es retornaran, i seran sense càrrec. 

PROPOSTA DE MILLORES 

Es valoraran millores proposades per les empreses participants en el concurs, relatives al 
subministrament de productes respectuosos amb el medi ambient, imatge corporativa de 
Mercabarna (saboneres i porta-rotllos amb el logotip de Mercabarna) control d’estoc, 
seguiment de la despesa (tipus certificacions), i d’altres a criteri dels licitadors. 

OBLIGACIONS DEL SERVEI DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

L’adjudicatari s’obliga a lliurar els bens de forma successiva, pel preu unitari que resulti de 
l’adjudicació, sense que es defineixi la quantia total dels bens ( la quantitat assenyalada en 
l’annex 1 és a títol orientatiu, sense que existeixi compromís per part de Mercabarna d’esgotar 
el consum màxim previst) quedant subordinat a les necessitats de l’adjudicador 

Tots els productes oferts hauran de complir amb la Normativa Comunitària, tant en la 
composició com en l’etiquetat; per la qual cosa l’adjudicatari presentarà l’oportuna fitxa 
tècnica que contindrà com a mínim els següents apartats (en aquells productes que així 
procediexi): 

• Identificació del producte i fabricant 
• Composició-Identificació 
• Identificació de perills 
• Primers auxilis 
• Mesura lluita contra incendis 
• Mesures en cas de vessament accidental 
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A aquest respecte l’adjudicatari lliurarà a l’inici del contracte tant les fitxes tècniques com les 
fitxes de seguretat de cadascú dels productes de neteja que estiguin inclosos dins de l’oferta. 
La documentació es lliurarà en format digital. 

Cada vegada que l’adjudicatari substitueixi algun producte s’haurà de lliurar a la persona 
designada a tal efecte pel departament de medi ambient i neteja de Mercabarna, tant les 
fitxes tècniques com les fitxes de seguretat del producte.  

LLOC I TERMINI DE LLIURAMENT 

Mercabarna, enviarà les comandes per correu electrònic. 

El lloc de lliurament de serà les dependències que assenyali el departament de medi ambient, 
sempre seguint les indicacions de la comanda. 

Els terminis màxims de lliurament dels productes serà el següent: 

5 dies laborables, per a les comandes habituals. 
2 dies laborables, per a les comandes urgents. 

FACTURACIÓ 

S’emetrà una factura mensual, per mesos vençuts, per l’import dels subministraments 
efectivament realitzats en el període, que hauran d’acreditar amb els corresponents albarans 
signats per personal de Mercabarna. 

L’esmentada factura i documentació annexa es farà arribar a les oficines de Mercabarna abans 
del dia 10 del mes següent. 

PRESENTACIÓ D’OFERTES 

L’oferta s’haurà d’omplir utilitzant el full que hi ha a l’annex 2 d’aquest plec. 

Els licitadors hauran de proporcionar els preus unitaris de tots els productes que relacionats en 
l’annex 1 d’aquest plec. 

Els preus unitaris oferts s’entendran  amb el seu servei de transport inclòs. 

L’oferta es lliurarà en suport de paper (signat i segellat) i en suport informàtic, en excel. 
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ANNEX I 

 

   Ref. Producte Quantitat 
1 Dispensador pel paper higiènic Smart one ref-472024  30 
2 Higiènic industrial colhogar 2 capes,200 metres pasta smartone,fardell de 6 unitats. Ref.472242 1500 
3 Tovalla seca mans Matic Tork 1 capa.280 metros, fardell de 6 unitats.Pasta. ref-290059 100 
4 Dispensador tovalla en rollo Tork Elevation H1 Manual Blanco ref-551000 20 
5 Sabó en escuma DEB ref-ORG1L Original Foam Wash d' 1 litre.Caixa de 6 und. 150 
6 Dispensador Deb per xabó d'escuma ref-WHB1LDS  30 
7 Lleixiu 5 litres 40º 396 
8 Sepiolita 110 
9 Guants de nitril folrat blau diverses talles 40 

10 Guants de làtex blau diverses talles 20 
11 Fregona 24 
12 Cubells de fregar 24 
13 Raspall d'escombrar 24 
14 Pals alumini per fregonas i raspalls 36 
15 Liquid desatascador industrial 480 
16 Recollidor amb pal 24 
17 Líquid neteja vidres 6 
18 Mopes complertes 6 
19 Líquid mopes 12 
20 Pals mopes  12 
21 Desengrasant 5 litres 12 
22 Rasca vidres 12 
23 Borses d'escombreries transparents 90*120 galga 140 600 
24 Borses d'escombreries transparents 85*105 galga 150 100 
25 Draps llençol cotó 25 k 3 
26 Desatascador goma grande 12 
27 Haragan metàl·lic 75 cm 12 
28 Raspalls escombraire complet 12 
29 Higiènic domestic 192 
30 Detergente amoniacal 5 l 6 
31 Bovina seca mans mini 1 C M45mm 120AM paquets 12  650 
32 Bovina industrial reciclat ecològic 20 
33 Gel de mans anacarat sense perfum 800 
34 Insecticides en aerosol 5 
35 Aigua destilada 5 l 10 
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ANNEX II 

 

Ref. Producte Quantitat 
Preu unitari 

Totals 

1 Dispensador pel paper higiènic Smart one ref-472024  30     
2 Higiènic industrial colhogar 2 capes,200 metres pasta smartone,fardell de 6 unitats. Ref.472242 1500     

3 Tovalla seca mans Matic Tork 1 capa.280 metros, fardell de 6 unitats.Pasta. ref-290059 100     

4 Dispensador tovalla en rollo Tork Elevation H1 Manual Blanco ref-551000 20     

5 Sabó en escuma DEB ref-ORG1L Original Foam Wash d' 1 litre.Caixa de 6 und. 150     

6 Dispensador Deb per xabó d'escuma ref-WHB1LDS  30     

7 Lleixiu 5 litres 40º 396     
8 Sepiolita 110     
9 Guants de nitril folrat blau diverses talles 40     

10 Guants de làtex blau diverses talles 20     
11 Fregona 24     
12 Cubells de fregar 24     
13 Raspall d'escombrar 24     
14 Pals alumini per fregonas i raspalls 36     

15 Liquid desatascador industrial 480     

16 Recollidor amb pal 24     

17 Líquid neteja vidres 6     

18 Mopes complertes 6     

19 Líquid mopes 12     
20 Pals mopes  12     
21 Desengrasant 5 litres 12     
22 Rasca vidres 12     
23 Borses d'escombreries transparents 90*120 galga 140 600     
24 Borses d'escombreries transparents 85*105 galga 150 100     
25 Draps llençol cotó 25 k 3     
26 Desatascador goma grande 12     

27 Haragan metàl·lic 75 cm 12     

28 Raspalls escombraire complet 12     

29 Higiènic domestic 192     

30 Detergente amoniacal 5 l 6     

31 Bovina seca mans mini 1 C M45mm 120AM paquets 12  650     
32 Bovina industrial reciclat ecològic 20     
33 Gel de mans anacarat sense perfum 800     
34 Insecticides en aerosol 5     
35 Aigua destilada 5 l 10     

 TOTAL   
 

A PARTIR DE L’ÍTEM NÚMERO 7, L’EMPRESA LICITADORA HAURÀ DE POSAR LES SEVES REFERENCIES 
PROPOSADES. 
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