Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i d’Economia i Hisenda
Direcció de Serveis
Subdirecció General de Gestió de Serveis
i Vehicles de Representació

Plec de prescripcions tècniques del contracte per a l’adquisició del vestuari i calçat,
per als xofers i xoferes dels serveis de representació del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, per als anys 2018 i 2019

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE.
L’objecte del contracte és l’adquisició del vestuari i calçat, per als xofers i xoferes dels
serveis de representació del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, per
als anys 2018 i 2019.

2.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ.
El pressupost màxim de licitació del contracte és de 95.400,00 sense IVA, i 115.434,00€ IVA
inclòs (21% IVA), distribuït en les anualitats següents:
Any 2018.............53.000,00€ (IVA exclòs)...............64.130,00€ (IVA inclòs)
Any 2019.............42.400,00€ (IVA exclòs)...............51.304,00€ (IVA inclòs)

3.- CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
L’uniforme dels xofers i xoferes es compon de les peces següents:
HIVERN 2018







una americana
uns pantalons
tres camises
una corbata/fulard
un parell de sabates
una parca

ESTIU 2019






una americana
uns pantalons
tres camises
una corbata/fulard
un parell de sabates

A criteri del/la treballador/a podrà substituir-se la tercera camisa per uns pantalons en
qualsevol de les temporades.
L’any 2018 es subministrarà el vestuari de la temporada d’hivern (en què s’inclou la parca), i
l’any 2019 el d’estiu. Tant el vestuari d’estiu com el d’hivern ha d’incloure roba d’entretemps.
Cal tenir en compte que, l’americana i els pantalons no tenen perquè ser del mateix color.
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El nombre total de xofers és de 106, dels quals dues són dones.
El nombre màxim de conjunts de vestuari a lliurar per anualitat és de 106 unitats, amb un
import unitari màxim de 500,00 sense IVA (605,00€, IVA inclòs) per al vestuari d’hivern, i
400,00€ sense IVA (484,00€, IVA inclòs) per al vestuari d’estiu.

Descripció tècnica del vestuari:
Americana:
D’estil clàssic, amb dos o tres botons, amb o sense obertures a l’esquena, i butxaques
interiors. Folre interior de polièster.
Pantalons:
Model clàssic amb dos plecs davanters. Butxaca rellotgera dues butxaques tipus francès.
Cordat amb cremallera.
Teixit:
 Hivern: tipus sarga
 Entretemps: tipus gavardina
 Estiu: tipus “fresco”
Composició entre un 40% i un 55% de llana
Color: Blau marí, marró, negre, gris, en les seves diferents tonalitats
Camisa:
Composició teixit: cotó i polièster (mínim 33% de cotó)
Descripció: Camisa màniga llarga, a l’hivern, i màniga curta i màniga llarga, a l’estiu, amb
coll de vestir.
Colors, com a mínim, blau cel i blanc
Sabates:
Dos models a escollir: cordons i mocassins
Color: negre
Característiques:
 Soles antilliscants de material transpirable
 Flexibles i adaptables
 Bona subjecció i indicades per a la conducció
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4.-EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
L’execució del contracte s’inicia amb la formalització del mateix. A partir d’aquest moment la
Subdirecció General, sempre en base a les necessitats d’aquesta unitat, trametrà la/es
comanda/es a l’empresa adjudicatària. Als efectes de la presa de mides als xofers i al
lliurament del vestuari, l’empresa adjudicatària haurà de tenir, o estar en disposició de tenir,
establiment a Barcelona ciutat.
Quan l’empresa disposi de les americanes i pantalons, les camises i les sabates,
comunicarà a la subdirecció el nom dels xofers/eres corresponents per tal que la Subdirecció
es posi en contacte amb els interessats.
Abans de recollir el vestuari i les sabates, el xofer/era haurà de emprovar-se l’americana i
els pantalons, i si escau, l’empresa farà els arranjaments pertinents per tal d’adequar-li la
peça. Si no es pot fer al moment, les peces quedaran al taller per fer els retocs i quan
l’empresa disposi de les americanes i pantalons retocats ho comunicarà a la subdirecció per
tal que aquesta avisi els interessats.
En el moment de recollir el vestuari, el xofer/era haurà de signar la seva conformitat. A
aquest efecte, l’empresa adjudicatària donarà a signar un albarà, on constarà les peces que
li són lliurades, amb el nom del treballador. Una còpia de l’albarà signat s’adjuntarà a la
factura per a la seva conformitat.
Un cop s’iniciï el lliurament del vestuari per part de l’empresa, aquesta trametrà
setmanalment, a aquesta subdirecció general un informe dels lliuraments efectuats durant la
setmana, i, si escau, de les possibles incidències produïdes.
En cas que l’empresa adjudicatària hagi ofert com a millora la disposició d’establiments a les
localitats de Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Manresa i Madrid el lliurament i, si s’escau,
la confecció i lliurament del vestuari es realitzarà en aquestes poblacions. Es podran fer
factures d’acord amb les comandes realitzades, i es preveu la possibilitat d’agrupar
comandes en periodicitat mensual. Les factures seran conformades per la subdirectora
general de Gestió de Serveis i Vehicles de Representació.
5.- TERMINIS I LLOC DE LLIURAMENT DEL VESTUARI
El contracte començarà a ser executat a partir de la formalització del mateix. El lliurament
del vestuari d’hivern corresponent a l’any 2018, es farà, com a màxim, el dia 31 d’octubre de
2018; per al vestuari d’estiu corresponent a l’any 2019, es farà, com a màxim, el dia 30
d’abril de 2019. Excepcionalment, es podran ampliar els terminis establerts, per causa
justificada, i, prèvia acceptació de l’Administració.
El termini màxim d’execució del contracte és, com a màxim, el 31 de desembre de 2019,
atès que es preveu que es podran fer lliuraments parcials per als xofers de nou ingrés.
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El termini per als lliuraments parcials entre la data de la comanda i la data del lliurament
serà, com a màxim, de tres setmanes.
L’empresa lliurarà directament als xofers el vestuari corresponent, a l’establiment de què
disposi a Barcelona. En cas que l’empresa adjudicatària hagi ofert com a millora la
disposició d’establiments a les localitats de Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Manresa i
Madrid el lliurament i, si s’escau, la confecció del vestuari es realitzarà en aquestes
poblacions.
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Barcelona, 4 de juliol de 2018

