Ajuntament de Mataró
Direcció de Cultura

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT I DISTRIBUCIO DE LES SAMARRETES DE LES
SANTES
Antecedents
L’Ajuntament de Mataró cada any dins el marc de la Festa Major de Les Santes encarrega a un
artista local la confecció del cartell de la festa, i a partir d’aquest es dissenya una samarreta
amb motius del cartell que es ven únicament a la Botiga oficial de Les Santes.
L´any 2022 el cartell ha estat confeccionat per Sit Cantallops. L’Ajuntament disposa dels drets
d’explotació de les imatges del Cartell de Les Santes, que li han estat cedits per l’artista.
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte d'aquest contracte és el subministrament i distribució de les Samarretes de Les
Santes 2022
2. CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT DE LES SAMARRETES
a) CARACTERISTIQUES
-

Color escollit per l’Ajuntament i dibuix segons el disseny que facilitarà l’Ajuntament,
adaptat a les diferents talles i models.
Cotó gramatge mínim 145 gr/m2.
models: màniga curta adult i infantil
estampat davant i darrera
la tècnica per incorporar el dibuix ha de ser estampació base mes dos tintes

b) TALLATGE
El tallatge a oferir és
-

Màniga curta infantil – 6 talles
Màniga curta adult – 6 talles

Els licitadors han de presentar a la seva oferta mostres de les samarretes en les diferents talles
i models, adjuntant còpia del catàleg on consti el gramatge, per a poder valorar-ne
característiques al sobre A. Aquestes mostres s´hauran de presentar a la Direcció de Cultura
en horari de 9 a 14 hores dins el termini de presentació d´ofertes.
El repartiment del tallatge i models s´establirà per la Direcció de Cultura en funció de la
proposta presentada per l´adjudicatari. A títol informatiu s´adjunta Annex Exemple distribució
tallatge i models d’anys anteriors.
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c) UNITATS. AJUNTAMENT I COMERÇOS DE LA CIUTAT
L´adjudicatari ha de subministrar un màxim 8.000 samarretes, per les que l’Ajuntament farà
una adquisició inicial mínima garantida de 5.000 unitats que hauran d´estar disponibles màxim
el dia 11 de juliol per l´obertura de la Botiga de Santes. Posteriorment es podran fer noves
comandes parcials de mínim 500 unitats en funció del ritme de les vendes, que s’hauran de
lliurar en el termini màxim de 4 dies laborals comptats del dia i hora de la comanda per mail.
Dins les 5.000 primeres unitats s’hi inclou un màxim de 1.200 unitats sense distribució
destinades a colles i possible conveni amb comerços de la ciutat que tindran un preu unitari de
subministrament diferent a la resta, que es detallen a continuació:
•

Samarretes destinades a les colles institucionals i voluntaris, aproximadament 600
samarretes, que seran lliurades a l’Ajuntament i distribuïdes per aquest. Aquestes unitats
les haurà de lliurar a l´Ajuntament com a màxim el dia 4 de juliol.

•

Samarretes destinades als comerços de la ciutat. L’Ajuntament podrà establir amb un
conveni amb una entitat que agrupi els comerços de la ciutat per a la distribució de la
samarreta de Les Santes (nomes samarreta, NO altres productes de marxandatge facilitats
per l’Ajuntament). Aquestes unitats les haurà de lliurar a l´Ajuntament com a màxim el dia
4 de juliol.
L’Ajuntament lliurarà a l’ens que agrupi els comerços previ pagament, un mínim de 600
samarretes repartides en les diferents talles de forma equilibrada. Es podran fer noves
comandes de mínim 300 unitats més cadascuna, aquestes noves comandes no estan
incloses a primera comanda garantida de 5.000 samarretes.
Les unitats de la primera comanda destinada als comerços s’haurà de conèixer abans del
dia 15 de juny per a que es puguin tenir en compte en procés de producció inicial.
Les samarretes venudes per l’Ajuntament a l’entitat dels comerciants no es podran retornar
a l’Ajuntament ni a l’adjudicatari. L’Ajuntament vendrà les samarretes a l’entitat dels
comerciants al preu públic establert per a la venda a majorista.
Els comerços que s’adhereixin a aquesta campanya hauran de complir les següents
condicions:
• Preu unitari de venda igual al preu públic aprovat per l’Ajuntament : 12€ IVA
inclòs
• Les samarretes venudes pels comerços de la ciutat, no poden canviar-se ni
retornar-se a la botiga de l’Ajuntament situada a Pl. Sta. Anna. Els canvis s’hauran
de gestionar amb l’estoc assignat a l’entitat dels comerciants.

d) PROCES DE PRODUCCIÓ
Aspectes a tenir en compte durant el procés de producció
1. Abans d’iniciar la producció, haurà de presentar a la Direcció de Cultura les proves de
color i acabats necessàries per ajustar l’estampat al disseny.
2. Facilitar una mostra completament acabada de cadascuna de les diferents talles abans
d’iniciar el procés definitiu d’estampació, planxa, etc. El procés de producció complert no
es podrà iniciar fins que la Direcció de Cultura hi hagi donat el seu vist-i-plau.
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3. Subministrar les samarretes confeccionades, planxades, embossades, etiquetades i
codificades.
4. El © del disseny és propietat de l’Ajuntament de Mataró. Queda prohibida la reproducció
total o parcial en qualsevol altre suport o material sense autorització expressa de
l´Ajuntament
3. CONDICIONS DE LA DISTRIBUCIÓ
a) BOTIGA DE LES SANTES A LA PL.SANTA.ANNA
L’Ajuntament instal·larà al seu càrrec un mòdul per ubicar-hi la botiga a la Pl. Sta. Anna i la
dotarà amb el mobiliari, connexió wifi, datàfon pel cobrament amb targeta de crèdit vinculat al
compte de l’Ajuntament i relotació.
En aquesta botiga l’adjudicatari vendrà :
•

Samarretes de Les Santes

•

Productes de marxandatge produïts per l’Ajuntament o per entitats de la ciutat amb qui
l’Ajuntament hagi establert un conveni, que l’Ajuntament li cedirà en dipòsit per a la
seva distribució. Els moviments d’estocs d’aquests productes quedaran sempre
reflectits documentalment.

•

Opcionalment, prèvia validació de l´Ajuntament, productes de marxandatge que hagi
produït al seu risc i presentat a la seva oferta, que utilitzin la imatge del Cartell de Les
Santes 2022, relacionades amb Les Santes o que utilitzin els elements festius de la
ciutat.

•

Realitzarà canvis i devolucions de les vendes que hagi realitzat, NO de productes
venuts en altres punts de distribució municipals o als comerços de la ciutat.

Els licitadors han de presentar a la seva oferta una Proposta d´organitzacio de la botiga que
serà valorada al sobre A.
b) PERSONAL DE LA BOTIGA DE LES SANTES
L´adjudicatari ha de disposar de personal suficient per atendre la botiga que l’Ajuntament
ubicarà a la Pl. Santa Anna com a mínim durant el període compres del 11 i al 29 de juliol,
com a mínim amb l’horari i personal següent :
Dia

Matí

Persones
mínimes

Tarda

11 dilluns
12 dimarts
13 dimecres

18:00
18:00
18:00

21:00
21:00
21:00

14
15
16
17
18

21:00
21:00
21:00

2 persones

21:00

4 persones

dijous
divendres
dissabte
diumenge
dilluns

11:00

14:00

18:00
18:00
18:00

11:00

13:30

18:00
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19
20
21
22
23

dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte

11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

13:30
13:30
13:30
13:30
14:00

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

24
25
26
27
28
29

diumenge
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres

10:00
11:00
11:00

14:00
13:30
13:30

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

2 persones

Aquest personal haurà d´estar contactat i assegurat complint la normativa laboral, de seguretat
social, fiscal, de seguretat i higiene en el treball, i de prevenció de riscos laborals.
c) MITJANS MATERIALS PER LA BOTIGA DE LES SANTES
L’adjudicatari haurà d’aportar al seu càrrec el material necessari per gestionar la venda:
ordinadors, material fungible, canvi per a les vendes en efectiu.
d) PRODUCTES DE MARXANDATGE OPCIONALS
L´adjudicatari, opcionalment, podrà vendre a la Botiga de la Pl. Sta. Anna i a través de la
plataforma, productes de marxandatge que utilitzin la imatge del Cartell de Les Santes 2022,
relacionades amb Les Santes o que utilitzin els elements festius de la ciutat, amb la prèvia
validació de l´Ajuntament.
Els licitadors han de presentar a la seva oferta la Proposta de productes de marxandatge per
a la seva valoració al sobre A..
En cas d´utilitzar-se aquesta possibilitat, l´adjudicatari satisfarà a l´Ajuntament un % del
volum de vendes en concepte de comercialització i drets d’utilització de la imatge de Les
Santes en el marxandatge produït per aquest. Aquest % serà de mínim un 5 %.
Els licitadors han de presentar a la seva oferta la Proposta de % a favor de l´Ajuntament per
a la seva valoració al sobre B.
e) PLATAFORMA DE VENDA
Una plataforma per la venda online on els compradors de les samarretes puguin fer les seves
comandes i per gestionar el procés de venda a realitzar a la botiga de Pl.Sta. Anna, que haurà
de complir com a mínim els següents requeriments
-

Ser exclusiva per als productes de Les Santes: samarretes, productes de marxandatge
produïts per l´Ajuntament o entitats amb conveni, productes de marxandatge produïts
opcionalment per l´adjudicatari. No s’hi poden vendre altres productes que no
constin en aquest plec.

-

Estar activa com a mínim a partir del 21 de juny i fins el 30 juliol, amb accessibilitat
24 hores al dia 7 dies a la setmana durant el període de venda.

-

Funcionar amb tots els navegadors i dispositius actuals : telèfons mòbils, tauletes,
ordinadors...
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-

Possibilitat d´accedir a traves d´un subdomini de la web de Les Santes

-

Sistema d´atenció al client per resoldre incidències

-

Control d’estocs, liquidació diària

-

Pagament amb tpv que compleixi la normativa europea aplicable

-

Facilitar l’accés a un tècnic municipal per a efectuar consultes sobre l´evolució de les
vendes i obtenir indicadors

-

Permetre la transferència o migració de la informació recollida a l’aplicatiu durant el
període de venda a altres formats, com a mínim en format excel.

-

Garantir el compliment de la normativa de protecció de dades i seguretat en les
transaccions

En aquesta plataforma haurà d’incloure obligatòriament aquells productes de marxandatge
produïts per l’Ajuntament de Mataró o entitats de la ciutat amb qui l’Ajuntament hagi establert
un conveni per la seva distribució. L’Ajuntament facilitarà la informació necessària per donar
d’alta aquests productes.
Els licitadors han de presentar document explicatiu de la seva proposta de Plataforma de
venda i control d´estocs que utilitzaran, facilitant el link per a que pugui ser consultada per a
la seva valoració en el sobre A.
4. CONDICIONS ECONÒMIQUES
a) PREU LICITACIO
El preu màxim de licitació es composa dels següents conceptes
•

Subministrament i distribució de les samarretes destinades a la venda al públic en
general
o Preu unitari màxim : 7,75€ més IVA. Inclou el subministrament de la
samarreta, transports, gestió de les vendes a través de la plataforma, personal
de distribució de la botiga, ...
o Unitats, es consideren 7.400 samarretes, sense tenir en compte les 600 que
aproximadament es destinin a colles i voluntaris
o Import : 7.400 x 7,75€ = 57.350€ mes IVA (69.393,5€ IVA inclòs)

•

Subministrament de les samarretes destinades a les colles i voluntaris i al possible
conveni amb l’entitat dels comerciants.
o Preu unitari màxim 5,75€ més IVA. No inclou distribució a botiga ni gestió de
comandes
o Unitats, es considera el mínim de 600 samarretes aproximades per colles i
voluntaris
o Import : 600 x 5,75€ = 3.450€ més IVA (4.174,50€ IVA inclòs)

•

% que haurà de satisfer l’Ajuntament a l’adjudicatari per la gestió del marxandatge
cedit en dipòsit (produït per l’Ajuntament i entitats) per la seva distribució a la Botiga
de Les Santes

•
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•

o Volum de vendes estimat a partir de la informació d´anys anteriors : 25.000€
o % màxim 15 %
o Import : 25.000€ x 15% = 3.750€ més IVA (4.537,5€ IVA inclòs)
PREU TOTAL = 64.550€ més IVA (78.105,5 IVA inclòs)

L’Ajuntament no està obligat a exhaurir l’import total del pressupost, el preu final facturat pot
ser inferior a l’adjudicat, en funció dels subministraments realment efectuats.
Els licitadors han de presentar a la seva oferta la Proposta de preus unitaris i % per la gestió
i venda dels productes de marxandatge produïts per l´Ajuntament i entitats per a la seva
valoració al sobre B.
b) PREUS VENDA I DISTRIBUCIO PEL PÚBLIC
L´adjudicatari haurà de preparar la seva plataforma per a la venda al públic amb les condicions
següents:
1. Els preus de venda que ha d’aplicar als productes que distribueixi seran :
•

Samarretes : Preu únic de 12 € unitat IVA inclòs

•

Productes de marxandatge oferts per l’adjudicatari : preus indicats a l’oferta

•

Productes de marxandatge produïts per l’Ajuntament: preus establerts a les
ordenances fiscals

•

Productes de marxandatge/difusió de la festa produïts per entitats amb
Conveni amb l’Ajuntament : preus establerts al conveni o per cada entitat.

2. El CIF de les vendes als ciutadans serà el de l’Ajuntament.
3. El numero de compte d’ingrés serà el de l’Ajuntament, per a totes les vendes amb
datàfon i a traves de la plataforma. Els cobraments fets en metàl·lic es lliuraran a la
Direcció de Cultura amb la periodicitat que es determini.
4. Les liquidacions de caixa diàries es presentaran a la Direcció de Cultura amb la
periodicitat que s’indiqui.
5. L’Ajuntament serà el responsable d’efectuar l’ingrés de l’IVA de les vendes de
samarretes venudes a la Botiga de Santes
6. L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses de gestió/comissions bancàries derivades
dels pagaments via datàfon o tpv de la plataforma.
c) LIQUIDACIO i PAGAMENTS
Finalitzat el període de venda de les samarretes caldrà confeccionar una liquidació a partir de
la informació obtinguda de la plataforma de venda en que hi constarà
Nombre total de samarretes venudes amb detall per models i talles
Import ingressat per la venda de samarretes amb i sense IVA, detallat per preus de venda
Nombre de comandes, detallant aquelles en que hi havia samarretes i aquelles en que no,
així com aquelles en que el comprador ha satisfet el transport i les que no.
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Detall dels articles de marxandatge produïts per l’Ajuntament, entitats o adjudicatari
venuts, amb indicació de les unitats, preu venda unitari i ingressos totals
•

Import a satisfer per l´Ajuntament a l’adjudicatari per la gestió del marxandatge cedit en
dipòsit segons % de la seva oferta. Per aquest import l’Adjudicatari emetrà factura a
l’Ajuntament
Si es el cas, import a satisfer per l’adjudicatari a l’Ajuntament per la venda de productes
de marxandatge produïts per l’adjudicatari segons % de la seva oferta.
Nombre d’unitats sobrants per a cada tipus de producte gestionat, que hauran de retornarse a l’Ajuntament com a màxim el 10 d´agost o data en que s´acordi.

5. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte es podrà modificar en màxim un 15% del seu preu de licitació, pel
subministrament i distribució de mes unitats de samarretes en cas que durant el període de
venda s’esgotin d’ una o diverses talles, o per major nombre d’unitats de productes de
marxandatge gestionats.
6. PRORROGA DEL CONTRACTE
El contracte es podrà prorrogar per Les Santes 2023 si el disseny del cartell de les Santes del
proper any permet confeccionar la samarreta amb unes característiques molt similars a les
contingudes en aquest plec de forma que no s´alteri la naturalesa global del contracte, i
respectant els preus unitaris.
7. PENALITZACIONS
L’Ajuntament podrà imposar sancions a l’empresa adjudicatària per les infraccions comeses
per incompliment de les obligacions previstes en els plecs de condicions o per l’ incompliment
de la seva oferta.
Detectada la infracció s’incoarà el corresponent expedient administratiu, es donarà audiència
al contractista que haurà de comunicar per escrit les mesures a adoptar per resoldre les
incorreccions i l’Ajuntament marcarà un termini màxim per resoldre-les.
a) Subministrar material amb una qualitat inferior al presentat a l’oferta: penalització del
10% de l’import a facturar
b) Subministrar menys unitats de les sol·licitades: penalització del 10% de l’import a
facturar
c) Incompliment en els terminis de lliurament: penalització del 20 % de l’import a
facturar per aquella comanda
d) Distribuir productes de marxandatge produïts per l´adjudicatari de qualitat inferior a la
presentada a l´oferta : penalització consistent en duplicar el % a favor de l´Ajuntament
per aquests productes
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8. PROTECCIÓ DE DADES
I. Protecció de dades personals
L’Adjudicatari és el Responsable del tractament de les dades personals dels usuaris de la
plataforma de gestió de les vendes i els informarà que aquestes dades seran tractades d'acord
amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre
(LOPDGDD). Aquest tractament es realitzarà exclusivament per a l'execució del contracte i
per complir amb els terminis de conservació legalment establerts. No està previst comunicar
les dades a tercers (excepte per obligació legal), i si cal fer-ho per a l'execució del contracte,
s'informarà prèviament als usuaris.
S'informarà als usuaris que tenen dret a retirar el consentiment per tractar les dades en
qualsevol moment. De la mateixa manera també podran exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió i portabilitat de les seves dades i els de limitació o oposició al tractament i, si
consideren que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, també tenen
dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.aepd.es).
II. Confidencialitat
Cadascuna de les parts de la present contractació s'obliga mútua i recíprocament a tractar
confidencialment, i a no reproduir, publicar ni difondre cap informació comercial, financera ni
tècnica que puguin conèixer en funció de la seva relació contractual.
Una vegada extingit el Contracte, cada part esborrarà i destruirà tota la informació que sobre la
present relació s’hagi emmagatzemat en qualsevol suport o hagi reproduït per qualsevol
procediment, exceptuant la informació que per qualsevol disposició legal estiguin obligats a
conservar.
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Ajuntament de Mataró
Direcció de Cultura

ANNEX EXEMPLE TALLATGE

Talla

Maniga curta

Talla

Maniga curta
dona

Tirant

Total

2

150

4

350

4

300

650

6

350

6

350

700

150

8

350

8

350

700

10

300

10

300

600

12

300

12

250

550

1800

1550

3350

S

300

S

175

200

675

M

400

M

275

200

875

L

500

L

275

200

975

XL

400

XL

150

200

750

XXL

200

XXL

100

300

XXXL

75

TOTALS

75

1875

875

900

3650

3675

2425

900

7000
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