Gerència de Seguretat i Prevenció
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos
Departament de Logística i Infraestructures

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Núm. d’expedient: 20194171
1. Objecte
Subministrament de munició per a les pràctiques de la Guàrdia Urbana de
Barcelona, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb
mesures de contractació pública sostenible.
2. Objectius / Finalitats
Aquesta actuació és de competència municipal i té com a finalitat dotar de munició
per a la realització de les pràctiques de tir obligatòries per al personal de Guàrdia
Urbana de Barcelona amb arma reglamentària, a fi de garantir la seva seguretat en
l’exercici de les seves funcions.
3. Descripció de les activitats a realitzar
El contractista ha de proveir de munició a la Guàrdia Urbana de Barcelona en el
format de cartutxos de 9mm Pb.
4.

Característiques tècniques

Els béns del contracte han de complir les característiques tècniques següents:
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
-

Cartutx de calibre 9 mm. Luger
Punta TFMJ (Total Full metal jacket/Punta totalment encamisada)
124 grains, 8 grams
Pistó (iniciador i fulminant) “NONTOX” o equivalent: Lliure de metalls pesants
amb un percentatge inferior a 0,1%.
Desprès de disparar, el cartutx estarà lliure d’exposició tòxica al bari, al plom,
al mercuri i a l’antimoni.
- Beina d’aliatge coure/zenc
- Certificat per un banc de proves oficial europeu, d’acord a la normativa
europea CIP
- Balística:
DISTÀNCIA

m

CANÓ

25

50

100

VELOCITAT

m/s

360 ±15

326 ±15

301 ±15

271 ±15

La velocitat de referència, segons el fabricant, haurà de mantenir un marge
mitjà de ±20m/s
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LLOC I TERMINI DE LLIURAMENT
El contractista resta obligat a lliurar els béns objecte del subministrament, a les
diferents galeries de tir de la GUB, d’acord a les indicacions prèvies del
Departament de Logística i Infraestructures, en el termini màxim de 120 dies a
partir de la comanda corresponent i sempre abans de la finalització del contracte.
Una vegada adjudicat l’expedient es comunicarà fefaentment al subministrador les
adreces i les quantitats a subministrar en les diferents dependències.
L’empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec del trasllat i de la descàrrega de la
munició fins a l’entrada de la cambra cuirassada dels llocs que es determinin
posteriorment (s’ha de preveure la utilització de carretons elevadors i transpalets).

5.

Forma de seguiment i control

L’Administració efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta
realització del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al compliment
del mateix.

La Cap de Compres

Teresa Coedo Suárez
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Teresa Coedo Suarez el dia 05/07/2019 a les 13:09, que informa;
Eric Pintor Gonzalez el dia 05/07/2019 a les 16:24, que informa.

