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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS REGULADOR DE
LA
CONTRACTACIÓ,
PER
PROCEDIMENT
OBERT,
DEL
SUBMINISTRAMENT DE ROBA ESPORTIVA PER ALS PARTICIPANTS A
LLIGA UNIVERSITÀRIA I LES SELECCIONS ESPORTIVES DE LA UB.1. Objecte:
Subministrament de la roba esportiva per als participants de la Lliga universitària i les
equipacions de les seleccions esportives de la Universitat de Barcelona mitjançant
comanda online.
2. Productes a subministrar:
Les persones físiques o jurídiques que optin al contracte hauran de presentar una
mostra de cadascun dels productes de material esportiu de la Universitat de Barcelona,
segons els articles detallats en aquest plec.
La Universitat de Barcelona no pot determinar en aquest moment el nombre concret
d’unitats que cal subministrar, atès que depèn de les necessitats que es tinguin durant
el període de vigència d’aquest contracte. Es tracta doncs d’un subministrament de
tracte successiu per preu unitat.
A) Línia tèxtil esportiva de joc i passeig
•

Pantaló Bermuda ; Teixit 100% polièster, 200 g/m²,butxaques amb cremallera,
cintura amb cordó elàstic. Unisex. Personalització mitjançant serigrafia (1 color).

•

Polo unisex; Teixit cotó 100%. Piqué 200 g/m². Personalització mitjançant escut
flock.

•

Samarreta de màniga curta casual; Teixit Single Jersey, 100% cotó prerentat, fil
de malla contínua (ring-spun) 180 g/m². Personalització mitjançant serigrafia
amb distintiu UB i especialitat esportiva (1 color).

•

Pantalons llargs de xandall, amb cinturilla ampla ajustable mitjançant cordó,
baixos de puny ajustat, costures reforçades, butxaques laterals amb viu i
butxaca posterior de cantonada amb vista pespunteada. 60% cotó / 40%
polièster, pelfa no perxada. Personalització amb escut UB i nom universitat.
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•

Jaqueta encoixinada amb caputxa, 100% Nylon 20D, 40g/m2, dues butxaques
laterals amb cremallera. Tancament de puny elàstic. Cordó ajustable a la cintura.
Personalització mitjançant serigrafia.

•

Armilla lleugera amb dues butxaques. 100% guata de polièster. 70g/m2.
Personalització mitjançant serigrafia.

•

Jaqueta NEOPRÉ Softshell de 2 capes amb tall esportiu, Extern 92% polyester /
8% elastane, . Intern microfleece polyester, 300 g/m². Personalització
mitjançant serigrafia.

•

Dessuadora unisex blau marí a doble amb cordó; Butx50% algodón / 50%
poliéster, felpa perchada , 280 g/m². Personalització mitjançant brodat (2 colors;
“Barcelona” amb aplicació tèxtil interior i fistonat exteriorment.

•

Dessuadora unisex gris caputxa doble amb cordó; Butxaca tipus cangur amb
costures reforçades; Teixit PST/ Perfect Sweat Technology, 50% algodón / 50%
poliéster, felpa perchada , 280 g/m². Personalització mitjançant serigrafia (1
color).

•

Jaqueta tallavents en teixit tècnic lleuger, 100% poliéster cuadrillé, 70 g/m².
Personalització mitjançant escut flock.

•

Kit de pantaló i samarreta Lligues Universitàries (futbol/voleibol). Teixit 100%
polièster. Mínim de 12 colors diferents. Personalització mitjançant serigrafia i
dorsal lligues a samarreta i pantaló. Característiques del futbol 7 i voleibol:
escut de les lligues amb el dorsal dins de l'escut en la part posterior (numeració
de l'1 al 12) pantalons negres amb l'escut davant en el costat dret.
o Samarreta de màniga curta ranglan i coll rodó. Acabat de doble agulla.
Mínim de 12 colors diferents.. Teixit: Birdseye (niu d'abella) 100%
Polièster. Transpirable i d'assecat ràpid.
o Pantalons curts de cintura elàstica amb cordó. Teixit: Birdseye (niu
d'abella) 100% Polièster. Transpirable i d'assecat ràpid.

•

Kit de pantaló i samarreta Lligues Universitàries (bàsquet). Teixit 100% polièster.
Mínim de 8 colors diferents. Personalització mitjançant serigrafia i dorsal lligues
a samarreta i pantaló. Característiques del bàsquet: escut de les lligues amb el
dorsal dins de l'escut en la part posterior (numeració de l'1 al 12) pantalons
negres amb l'escut davant en el costat dret.
o Samarreta de bàsquet sense mànigues ranglan i coll rodó. Acabat de
doble agulla. Mínim de 12 colors diferents.. Teixit: Birdseye (niu
d'abella) 100% Polièster. Transpirable i d'assecat ràpid.
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Pantalons curts de cintura elàstica amb cordó. Teixit: Birdseye (niu
d'abella) 100% Polièster. Transpirable i d'assecat ràpid.

Mitjons curts, Teixit 80% cotó, 18% poliamida, 2% spandex. A joc amb les
equipacions.
Mitges de futbol. Teixit 70% polipropilè, 20% cotó, 10% spandex. A joc amb les
equipacions.
Productes sublimats:

•

Samarreta sublimada de Futbol; màniga curta, (patró unisex o femení) .
Samarreta de joc de màniga curta amb teixit multifilament 100% PES
150gr/m². coll canalé sublimat; tapacostures del coll en color blanc. Inclòs
sublimació de dorsal i nom en esquena.

•

Kit de pantaló i samarreta de porter (futbol). teixit 100% polièster.
Personalització mitjançant serigrafia UB i dorsal a samarreta i pantaló.

•

Samarreta de màniga llarga de porter (handbol). Teixit 100% polièster –
samarreta-.

•

Samarreta de joc (handbol i voleibol), teixit 100% polièster transpirable amb
màniga curta. Patronatge masculí i femení. Personalització mitjançant dorsal
numèric al davant i a l’esquena i serigrafia.

•

Samarreta de rugbi, teixit elàstic i resistent, Sublimada amb distintius de la
Universitat de Barcelona i dorsal a l’esquena.

•

Pantaló de rugbi, teixit elàstic i resistent, Sublimat amb distintius de la
Universitat de Barcelona.

•

Samarreta de joc (bàsquet). Teixit 100% polièster, transpirable. Patró masculí i
femení. Personalització mitjançant dorsal numèric al davant i a l’esquena i
serigrafia.

•

Pantaló curt de bàsquet, teixit 100% polièster, transpirable. Patró masculí i
femení. Personalització mitjançant serigrafia (1 color).
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•

Pantaló de joc (futbol), teixit 100% polièster. Sense slip interior. Cordó dins la
pretina. Patronatge masculí i femení. Personalització mitjançant serigrafia (1
color).

•

Pantaló de joc (handbol i voleibol), teixit 100% polièster, amb slip, cintura
elàstica amb cordó interior. Patronatge masculí i femení. Personalització
mitjançant serigrafia (1 color).

•

Samarreta sense mànigues per atletisme. Teixit 100% polièster transpirable.
Color blau/blanc.

•

Top de dona per atletisme. Teixit 100% polièster transpirable. Color
blau/blanc.

•

Samarreta de running de màniga curta, Teixit 100% polièster; Màniga curta
ranglan bicolor. Teixit d'assecat ràpid. Cos en teixit birdseye. Teixit de
mànigues de manera oval. Mànigues i costures a contrast. Costures i
tapacostures a contrast.

•

Pantaló curt de running. Teixit 100% polièster transpirable. Cintura elàstica
ajustable, slip interior, butxaca interior. Patró masculí i femení.

•

Malla curta de running (mitja cama). Teixit elàstic. Patró masculí. Cintura
elàstica ajustable. Color blau/blanc.

•

Malla curta de running (pota mínima). Teixit elàstic. Patró femení. Cintura
elàstica ajustable. Color blau/blanc.

•

Samarreta de Handbol/vòlei Platja, patró masculí 100% Poliester. Teixit
lleuger. Color blau/blanc.
Top de dona per Handbol/vòlei Platja. Teixit 100% polièster transpirable. Color
blau/blanc.

•

•

Bermuda de Handbol/Vòlei Platja, patró masculí 100% Poliester. Teixit lleuger.
Color a definir.
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Calceta de Handbol/vòlei Platja, patró femení 100% Polièster. Teixit lleuger.
Color a definir.

B) Línia d’accessoris
• Motxilla, 30 litres, Color negre/gris . Teixit 80% PES, 10% TPE, 10% EVA.
Personalitzada UB.
• Bossa missatger bandolera (transport pc o carpeta documents). 50,5% Lona, 49,5%
Poliéster. Personalitzada UB.
• Bossa de viatge. Tipus tròlei. Teixit 93,5% Lona, 6,5% Poliéster. Personalitzada UB.
El mostrari de peces físiques de la línia d’accessoris haurà de personalitzar-se amb
distintius de la marca Universitat de Barcelona, essent possible utilitzar diferents tipus
d'aplicacions de personalització (justificant els seus mapes de procés de fabricació i/o
manipulació).
3.- Disseny i color de les peces.
Se seguiran els pantone que proposen el manual de normes gràfiques de la Universitat
de Barcelona aprovat al març de 2013, així com la correcta aplicació i ús dels logos, nom
i marca de la Universitat de Barcelona, d’Esports UB i/o Lligues Universitàries i la seva
convivència cromàtica en les diferents peces.
El mostrari de peces físiques de la línia de productes tèxtils haurà de personalitzar-se
amb distintius de la marca Universitat de Barcelona, essent possible utilitzar diferents
tipus d'aplicacions de personalització, segons es detalla al llistat anterior
Les peces de joc hauran de garantir, en la mesura del possible, la continuïtat de la línia
estètica que s’està fent servir actualment. Les persones físiques o jurídiques que optin
al contracte podran accedir a les peces que s’utilitzen actualment contactant amb l’Àrea
de Competicions del Servei d’Esports UB al correu: competicions@ub.edu
4.- Llicència d’ús de la marca.
L’execució del contracte comporta una llicència d’ús de marca gratuïta i no exclusiva de
les marques de la UB (logo de la Universitat de Barcelona i de les lligues universitàries
de Barcelona).
5.-Distribució i comercialització.L’oferent ha de disposar d’un sistema de venda per internet/botiga on line que permeti
sol·licitar els productes i els haurà de lliurar al domicili que indiqui en aquesta comanda
online l’usuari final (que variarà en funció de l’equip).El delegat de cada equip facilitarà
a l’empresa l’adreça per al lliurament de les equipacions de tots els membres de l’equip
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El licitador es compromet a realitzar, sense cost, el transport i la distribució de les
comandes dels productes en un màxim de 10 dies naturals. )
El contractista s’obliga, a tenir un mínim de 200 “ packs Seleccions esportives”, format
per peces descrites en el punt 2., disponibles a través del sistema de distribució i
comercialització al preu pactat en el contracte, que es posaran a la venda als membres
de les Seleccions UB. Aquest pack estarà format per:
1 Polo unisex; 1 Pantaló unisex llarg amb butxaques laterals, 1 Pantaló Bermuda ; 1 Dessuadora i
1 Motxilla.

6.- Devolucions.En cas de lliurament d’un producte defectuós, l’oferent assumirà tots els costos de la
devolució i reposició del producte en un màxim de 20 dies naturals.
7.- Mesures de gestió mediambiental .El contractista haurà de garantir material d’embalatge reciclat i reciclable en el sistema
d’enviament.

Gerard Ferragut i Muxí
Director d’Esports UB
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