PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL
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1.- Objecte
L’objecte d’aquest contracte és el subministrament de les peces de roba i complements que
conformen la uniformitat bàsica del personal d’oficis del Servei d’Espais Públics, relacionades
en l’annex 1 d’aquest Plec. Així com la seva preparació i condicionament pel seu repartiment.

2.- Articles
Els articles objecte d’aquest contracte i que conformen el vestuari del personal d’oficis son els
següents:

Roba d’estiu:
Polo de màniga curta
Gorra

Roba d’hivern:
Polo de màniga llarga
Armilla d’abric
Gorro
Guants
Buf
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La descripció, definició i característiques dels articles objecte del contracte es descriuen en
cada una de les fitxes relacionades en l’annex 1.

3.- Lots
Atenen a la funcionalitat de les peces i a les qualitats de les mateixes, es possible i necessària
la divisió per lots per tal de facilitar la participació de totes les empreses, indistintament ja
siguin fabricants o comercials de roba i/o complements, del tamany de l’empresa, i de la
especialitat. .
El número de lots que es preveuen son 2, el LOT nº 3 i el LOT nº 5 i amb la següent distribució
d’articles:
Polar blanc
Polar blau
Polar verd
Polo de màniga curta en blanc
Polo de màniga curta en blau

LOT 3

Polo de màniga curta en verd
Polo de màniga llarga en blanc
Polo de màniga llarga en blau
Polo de màniga llarga en verd

Gorra de color blau
Gorra de color verd
Gorra de color blanc

LOT 5

Buff color negre
Gorro color negre
Guants color negre
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4.- Temporades
Atenen a les estacions climatològiques, el conveni laboral municipal preveu dues temporades
per a l’entrega de la roba: La temporada d’estiu i la temporada d’hivern
Els articles objecte d’aquest contracte que composen cada temporada son els següents:
Temporada d’estiu:
ROBA D'ESTIU
POLOS
Polo màniga curta color verd (lot 3)
Polo màniga curta color blau (lot 3)
Polo màniga curta color blanc (lot 3)
COMPLEMENTS
Gorra verda amb reixeta (lot 5)
Gorra blava amb reixeta (lot 5)
Gorra blanca amb reixeta (lot 5)
Temporada d’hivern:
ROBA D’HIVERN
POLOS
Polo màniga llarga color verd (lot 3)
Polo màniga llarga color blau (lot 3)
Polo màniga llarga color blanc (lot 3)
POLAR
Polar de color ver (lot 3)
Polar de color blanc (lot 3)
Polar de color blau (lot 3)
COMPLEMENTS
Gorro (lot 5)
Buf (lot 5)
Guants (lot 5)
5.- Terminis d’entrega
El termini d’entrega del material s’estableix en un període de 30 dies, a comptar de la data de la
comanda.
Atenen a les temporades, el termini de lliurament de la uniformitat s’estableix en el mes de
maig el vestuari de la temporada d’estiu i el mes d’octubre el corresponent a la temporada
d’hivern.
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Fora de temporada l’Ajuntament podrà demanar entrega de qualsevol dels articles objecte del
contracte, essent també el termini d’entrega del material de 30 dies des de la data de la
comanda.
6.- Mostrari a disposició dels ofertants
El Servei d’Espais Públics tindrà a disposició de les empreses interessades les mostres de tot
el vestuari i dels complements per tal que puguin prendre les dades que creguin convenients en
quan al tipus de teixit, confecció, disseny, colors, models, etc, de cara a facilitar-li la descripció
de les característiques tècniques descrites en les fitxes annexes.
7.- Mostrari a presentar en l’oferta
Les empreses hauran de presentar en la oferta una mostra de cada una de les peces dels lots
que ofertin, les quals hauran d’ajustar-se en tot detall a les característiques de les fitxes de
l’annex 1 i a les mostres que amb anterioritat estaran a la seva disposició en el Servei d'Espais
Públics. Per a tal fi, els ofertants hauran de presentar els certificats de qualitat dels teixits.
Les mostres de les peces que no s’ajustin al establert en les fitxes de l’annex 1 i/o a les
mostres que prèviament estaran a disposició dels ofertants en el Servei d’Espais Públics, al
igual que la “no” presentació d’alguna d’elles, comportarà la exclusió del procés de la oferta
d’aquella peça.
8.- Presa de mides
L’adjudicatari haurà de prendre les mides a tot el personal en les dependències del Servei
d’Espais Públics, amb personal i disponibilitat horària suficient per tenir el llistat personalitzat de
les talles en un màxim de 5 dies hàbils (una setmana). Aquesta feina podrà iniciar-se a
requeriment del Servei d’Espais Públics i/o a iniciativa del contractista, però amb l’antelació
suficient per poder efectuar la comanda i complir amb els terminis i plaços d’entrega establerts
en aquests Plecs.
9.- Entrega de les peces
El lliurament de la comanda es farà en caixes i bosses nominals i etiquetades segons
comanda.
El contractista haurà de garantir un estoc de totes les peces contemplades en el contracte per
fer lliuraments puntuals a petició del Servei d’Espais Públics, durant tot el contracte.
L’entrega de les prendes de les comandes puntuals es realitzarà en un termini màxim de 48
hores.
10.- Servei Post venda
Les reposicions de les peces defectuoses o que no s’ajustin a les talles del personal es faran
dins del cinc dies següents al comunicat de la devolució.

CSV (Codi segur de verificació)
Normativa
Signat per
URL de verificació

IV6QGCLTN3VCXWEIAYM4CEJB54

Data i hora

25/09/2019 14:21:27

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica
JOAN CAMPMAJÓ SEBASTIÀ (CAP DEL SERVEI D'ESPAIS PÚBLICS)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6QGCLTN3VCXWEIAYM4CEJB54

Pàgina

6/10

11.- Durada del contracte
El contracte tindrà una durada prevista de dos anys amb possibilitat de pròrroga d’un més un .
12.- Modificació del contracte
El contracte es podrà modificar per un màxim del 20% del seu preu pels conceptes següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Increment de les unitats de les peces a entregar en funció del nombre de personal
Millora de les qualitats dels teixits de les peces de vestir
Millores en la confecció de les peces de vestir
Millores en la qualitat de les botes i sabates de seguretat
Millora en la qualitat dels complements

13.- Pressupost de licitació. Valor estimat del contracte
TREBALLADORS TREBALLADPORS
PLANTILLA
PPOO

UITATS
PER
PERSONA

LOT

PRENDES

UNITATS Preu/ut

TOTAL

ROBA D'ESTIU
POLOS
30

2

2

2

8

2

LOT
3
LOT
3
LOT
3

Polo màniga curta color verd

60

17,00

1.020,00

Polo màniga curta color blau

4

17,00

68,00

Polo màniga curta color blanc

16

17,00

272,00

Gorra verda amb reixeta

57

2,80

159,60

Gorra blava amb reixeta

3

2,80

8,40

Gorra blanca amb reixeta

1

2,80

2,80

Gorra verda amb reixeta

30

2,80

84,00

Gorra blava amb reixeta

2

2,80

5,60

Gorra blanca amb reixeta

8

2,80

22,40

COMPLEMENTS
57

1

3

1

1

1
30

1

2

1

8

1

LOT
5
LOT
5
LOT
5
LOT
5
LOT
5
LOT
5

LOT 3
LOT 5
TOTAL
21% IVA
TOTAL ROBA ESTIU

CSV (Codi segur de verificació)
Normativa
Signat per
URL de verificació

IV6QGCLTN3VCXWEIAYM4CEJB54

Data i hora

1.360,00
282,80
1.642,80
344,99
1.987,79

25/09/2019 14:21:27

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica
JOAN CAMPMAJÓ SEBASTIÀ (CAP DEL SERVEI D'ESPAIS PÚBLICS)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6QGCLTN3VCXWEIAYM4CEJB54

Pàgina

7/10

ROBA D'HIVERN
POLOS
30

2

2

2

8

2

30

1

2

1

8

1

LOT
3
LOT
3
LOT
3

Polo màniga llarga color verd

60

25,00

1.500,00

Polo màniga llarga color blau

4

25,00

100,00

Polo màniga llarga color blanc

16

25,00

400,00

Polar color verd

30

18,75

562,50

Polar color blau

2

18,75

37,50

Polar color blanc

8

18,75

150,00

COMPLEMENTS
Gorro

61

2,25

137,25

Gorro

50

2,25

112,50

Buf

61

2,20

134,20

Buf

50

2,20

110,00

Guants

61

2,00

122,00

Guants

50

2,00

100,00

POLAR

61

1
40

61

1
1

40
61

1
1

40

1

LOT
3
LOT
3
LOT
3

LOT
5
LOT
5
LOT
5
LOT
5
LOT
5
LOT
5

LOT 3
LOT 5
TOTAL
21% IVA
TOTAL ROBA HIVERN

2.750,00
715,95
3.465,95
727,85
4.193,80

TOTAL PRESSUPOST
LOT 3
LOT 5
TOTAL
21% IVA
TOTAL PRESSUPOST ANNUAL
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Periodificació del contracte
ANY
2019
2020
2021

COST (sense IVA)
3.465,95
5.108,75
1.642,80

COST (amb IVA)
4.193,80
6.181,59
1.987,79

PARTIDA
310400.153020.22104
310400.153020.22104
310400.153020.22104

Valor estimat del contracte:

El valor estimat del contracte es de 22.478,50 € sense IVA i 27.198,99 € amb IVA
14.- Criteris de valoració
- Criteris objectius
La valoració es farà per cada un dels lots definits en els plecs i atenent als següents criteris:
a)

Oferta econòmica fins a un màxim de 70 punts.
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu mes baix i els punts
corresponents a la resta d’ofertes d’acord amb la següent formula:
Puntuació = (oferta més econòmica / oferta considerada) x 70
b) Termini de lliurament fins a un màxim de 30 punts
El termini màxim de lliurament de les prendes i complements és de 30 dies naturals
comptats des de la data de la comanda.
S’atorgarà la màxima puntuació a la millor oferta de lliurament, i a la resta de forma
proporcional, mitjançant la fórmula següent:
Puntuació = (millor termini ofertat / termini ofertat considerat) x 30

15.- Termini de garantia
El termini de garantia de les peces es fixa en dos anys a comptar de la data de lliurament del
material.
16.- Normativa de seguretat
El vestuari ha de complir amb la normativa EN-340 exigències generals norma CE Europea i
EN ISO 2017/2013 roba de senyalització d’alta visibilitat.
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17.- Sancions
Incompliment en el termini d’entrega
Quan el contractista incompleixi el termini de lliurament màxim de 30 dies establert en els Plecs
o l’ofertat per ell mateix, es penalitzarà amb un import corresponent al 5% del valor del material
objecte de la demora per cada dia de retràs, fins al màxim del 100% de l’import del material .
Arribat a aquest punt, es rescindirà el contracte automàticament.

El Cap del Servei d’Espais Públics

Joan Campmajó i Sebastià
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