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ASSUMPTE: ANUNCI D’ADJUDICACIÓ I DE FORMALITZACIÓ DE
CONTRACTE
CONTRACTE: Contractació conjunta del servei de bugaderia amb lloguer de roba
per als centres sanitaris (i) Hospital de la Santa Creu de Jesús- Tortosa, i(II) Clínica
Terres de l’Ebre. Contractes reservats a centres especials d’ocupació per al foment
de l’ocupació recolzament dels processos d’inserció sociolaboral o d’exclusió
social
1. Entitat adjudicadora


Organisme: GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM i
TORTOSA SALUT, SL



Dependència que tramita l’expedient: Àrea de licitacions i contractació de
GINSA, AIE.



Obtenció de documentació i informació:





Dependència: Àrea de licitacions i contractació de GINSA, AIE.



Domicili: Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Oficines de GINSA,
Av. Del Dr. Josep Laporte, 2



Localitat i codi postal: 43204 Reus



Telèfon: 977 31 22 28 / 977 31 11 28



Telefax: 977 32 36 90



Correu electrònic: isivill@grupsagessa.cat



Adreça del perfil de contractant: www.grupsagessa.cat I www.tortosa.cat

Número d’expedient: LICITACIÓ CONJUNTA (GESAT I TS) 32/2017.

2. Objecte del contracte


Tipus: Serveis



Descripció: Contractació de la prestació del servei de bugaderia amb lloguer de
roba per als centres sanitaris (i) Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa, i (ii)
Clínica Terres de l’Ebre. Contractes reservats a centres especial d’ocupació per
al foment de l’ocupació i recolzament dels processos d’inserció sociolaboral o
d’exclusió social (Disposició addicional cinquena del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic), que inclou:


El subministrament en règim de lloguer de roba.



El rentat, assecat, el planxat, la reparació, el manteniment i el plegat de
la roba.



La recollida de roba bruta i el lliurament de la roba neta als següents
punts:
-

Respecte de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa, que
és una dependència gestionada per GESTIÓ SANITÀRIA I
ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM: a la bugaderia del
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Complex Assistencial de la Santa Creu, ubicada al Passeig
Mossèn Valls, 1 43590 Jesús - Tortosa.
-




Respecte de la Clínica Terres de l’Ebre, que és juna
dependència gestionada gestionada per TORTOSA SALUT,
SL: a la mateixa Clínica Terres de l’Ebre, ubicada a la plaça
Joaquim Bau 6-8 de Tortosa.

La classificació i l’empaquetatge de la roba plana.

Divisió per lots i nombre de lots: Sí.
o

Lot 1: servei de bugaderia, en les condicions descrites, a l’Hospital de la
Santa Creu, de Jesús-Tortosa, gestionat per l’entitat GESTIÓ
SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM.

o

Lot 2: servei de bugaderia, en les condicions descrites, a la Clínica
Terres de l’Ebre, gestionada per l’entitat TORTOSA SALUT, SL.



Lloc d’execució i lliurament: La recollida de la roba bruta i el lliurament de la roba
neta es farà a les adreces dels centres identificats en aquest apartat.



Termini d’execució: La vigència inicial de la contractació serà de 2 anys.



Admissió de pròrroga: El contracte podrà prorrogar-se per mutu acord de les
parts, dues vegades, per un període de 12 mesos cada pròrroga.



CPV: 39518000-6; 50830000-2; 98311000-6; 98312000-3; 98315000-4

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació


Tramitació: Ordinària



Procediment: Obert

4. Valor estimat del contracte:
El valor estimat del contracte, que inclou pròrrogues i modificacions, representa un total
import d’1.687.360,00 (IVA exclòs) / 2.041.705,6 € (IVA inclòs), desglossat de la següent
manera:
-

-

El lot 1 (servei de bugaderia a les instal·lacions de l’Hospital de la Santa Creu de
Jesús-Tortosa, gestionat per GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA,
SAM), ascendeix a 1.452.400,00 € (IVA exclòs), que desglossat equival a:
-

Pressupost màxim anual 302.600,00 € x 4 anualitats (2 anys + 2 pròrrogues) =
1.210.400,00 €.

-

Modificacions en concepte d’increment de Kg: 242.000,00 €.

El lot 2 (servei de bugaderia a les instal·lacions de la Clínica Terres de l’Ebre,
gestionada per TORTOSA SALUT, SL) ascendeix a 234.960,00 € (IVA exclòs), que
desglossat equival a:
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-

Pressupost màxim anual 48.950,00 € x 4 anualitats (2 anys + 2 pròrrogues) =
195.800,00 €.

-

Modificacions en concepte d’increment de Kg: 39.160,00€

5. Pressupost base de licitació:
El total de la factura serà el resultat de multiplicar els Kg de roba bruta servida pel preu
del rentat /Kg adjudicat.
No es contempla la revisió de preus.
S’han acomplert tots els tràmits per assegurar l’existència de crèdit per al pagament de
l’objecte del contracte.
El preu per Kg serà com a màxim de 0,89 € (IVA exclòs). Aquest preu inclou totes les
activitats i serveis detallats a la clàusula Primera d’aquest plec.
Les ofertes que superin l’import màxim (0,89 € / Kg) seran excloses.
Aquest preu també inclou el cost de les injeccions mensuals i l’amortització de la dotació
de la roba que s’ha d’incorporar, en els següents termes i condicions:
-

Respecte de GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM (lot
1): El pressupost màxim anual serà de 302.600,00 € (IVA exclòs), que resulta de
multiplicar els 340.000 kg / anuals que es preveu rentar, per l’import de Kg de
roba bruta rentada (0,89 €).

-

Respecte de TORTOSA SALUT, SL (lot 2): El pressupost màxim anual serà de
48.950,00 € (IVA exclòs), que resulta de multiplicar els 55.000 kg / anuals que es
preveu rentar, per l’import de Kg de roba bruta rentada (0,89 €).

Els licitadors assumeixen que en el preu de rentat per Kg ofert, el 20% correspondrà a
injeccions mensuals.
Modificacions: El supòsit de fet objectiu que ha de donar-se perquè es produeixi aquesta
modificació consistirà en la variació de Kg a rentar amb caràcter anual.

6. Formalització del contracte:


Data d’adjudicació: 23.11.2017



Data de formalització del contracte: DIVUITÈ dia hàbil a comptar des de la remissió
de la notificació d’adjudicació (es va notificar el passat 28.11.2017 ; per tant, el
28.12.2017).



Contractista i imports i avantatges de les ofertes adjudicatàries:
o

ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA, SAU (A-59.769.265)

o

Pels següents imports:


Oferta econòmica:

LOT 1
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Base imposable

IVA

IMPORT TOTAL

Import Kg roba

0,889€

0,18669€

1.07569€

Import màxim
anual (previsió
de 340.000kg
anuals)

302.260,00€

63.474,60€

365.734,60€



Millors preus unitaris de les peces de roba en concepte
d’injeccions mensuals:
IMPORT UNITARI (€ SENSE
IVA)
3,60 €

UNITATS DE ROBA
Llençols
Coixineres

1.45 €

Cobrellits

10.45 €

Travessers

1.52 €

Tovalloles bany

4.73 €

Tovalloles mà

1.64 €

Camisons pacient

3.48 €

Pantalons pijama pacient

7.64 €

Jaquetes pijama pacient

10.50 €

Uniformitat metges (bata)

12.81 €

Uniformitat metges (pantalons)

7.64 €

Uniformitat metges (jaqueta)

10.50 €

Uniformitat infermeria (bata)

13.81 €

Uniformitat
(pantalons)
Uniformitat
(jaqueta)
Uniformitat
(pantalon)
Uniformitat
(jaqueta)

infermeria

7.64 €

infermeria

10.50 €

netejador/a
netejador/a

7.64 €
13.79 €

Uniformitat cuiner/a (pantalon)

6.86 €

Uniformitat cuiner/a (jaqueta)

10.56 €

LOT 2
Base imposable

IVA

IMPORT TOTAL

Import Kg roba

0,889€

0,18669€

1.07569€

Import màxim
anual (previsió
de 340.000kg

48.895,00 €

10.267,95 €

59.162,95 €
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anuals)



Millors preus unitaris de les peces de roba en concepte
d’injeccions mensuals:

ARTICLE ROBA
ROBA LLIT NOUNAT
Sábana encimera estampada cuna bebé
Sábana bajera cuna bebé
Cubre cama bebé
Protector
Almohada
Funda almohada
Manta bebé con bies estampado
ROBA LLIT PEDIATRIA
Sábana encimera estampada cuna
pediatria
Sábana bajera blanca cuna pediatria
Cubre cama cuna pediatria
Protector
Almohada
Funda almohada
Manta bebé con bies estampado
Bata exploración pediatria
ROBA BLANCA
Sábana blanca algodón
Vanovas
Manta de lana
Travesero algodón
Bata blanca exploración
Toalla blanca bany
Toalla blanca mà
Protector rizo impermeable
Funda almohada blanca
Almohada fibra 90cm (1 sola pieza)

5.80 €
5.20 €

5.50 €
10.50 €
9.80 €

4.60 €
4.35 €
9,00
2.80
3.15
2.60
1.45
5.85
1.25
5.60

€
€
€
€
€
€
€
€

ROBA VERDA
Talla verde curado
Travesero verde curado
Sábana curado verde

1.71 €
3.60 €
7.09 €

UNIFORME VERD
Casaca verde quirófano
Pantalón verde quirófano

13.95 €
10.25 €

UNIFORME BLANC
Bata blanca unisex

12.54 €
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10.40 €
10.40 €
7.86 €

Casaca blanca hombre
Casaca blanca mujer mao
Pantalón blanco unisex
UNIFORME ADMINISTRACIÓ
Bata unisex color
Casaca hombre color
Casaca mujer color
Pantalón unisex color
UNIFORME SERVEI NETEJA
Casaca mujer color
Chaqueta punto mujer color
UNIFORME SERVEI CUINA-CAFETERIA
Camiseta color
Pantalón color
Delantal color
Gorro color

o

Societat

16.19
13.95
13.95
10.25

€
€
€
€

14.00 €



Metodologia del servei urgent pel lot 1 i 2: Temps en tot el
procés, des de la recollida de la roba bruta i fins que es faci
entrega de la roba neta 2:30 hores (150 minuts), inclòs el
transport.



Mesures alternatives en cas d’aturada del servei pel lot 1 i 2.
Disponibilitat d’una/es planta/es de suport: Disposició de 5
plantes de suport per assegurar el Manteniment del Servei en
cas de circumstàncies extraordinàries.

I pels motius següents: Les característiques i avantatges determinants
de la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa i en
conseqüència classificada en primer lloc (ILUNION BUGADERIES DE
CATALUNYA, SAU), considerant que només s’ha presentat una única
oferta per cadascun dels lots, han estat:
Es considera l’oferta econòmica més avantatjosa en haver respectat tots
els requeriments assenyalats en el plec de clàusules per cadascun dels
lots, i en haver presentat una oferta que es considera detallada i que
dóna compliment a tots els requeriments del plec de prescripcions
tècniques per cadascun dels lots. No obstant l’anterior es fa contar que:


En el lot 1 i 2, en l’apartat de procés de rentat i de
desinfecció, se l’ha penalitzat en no haver-los desenvolupat
amb suficient detall, tot i que aquest extrem no ha impedit
constatar que els processos emprats s’adeqüen a les
necessitats plantejades en la licitació.



En el lot 1, en l’apartat carros per al servei s’ha penalitzat pel
fet de no presentar el detall descriptiu i pormenoritzat
d’aquest carros, extrem que dificulta l‘anàlisi dels materials i
la seva resistència i adaptabilitat a la càrrega.
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En el lot 2 proposta de roba neta no s’atorga la màxima
puntuació pel fet que no explica amb detall la informació de
l’etiqueta.



En el lot 2, en l’apartat utilització de productes, no s’atorga la
màxima puntuació perquè no es fa referència a la utilització
d’algun producte o procés específic per al rentat de la roba
de pacients amb al·lèrgies, fet que penalitzarà la puntuació
d’aquest subapartat.

Reus, 24 de gener del 2018
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