Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Secretaria General

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
Núm. de l’expedient: IT-2017-1007
A. Objecte: Subministrament de vestuari i d’equipament per a la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments per al 2018, distribuït en 11 lots, d’acord amb el
Plec de prescripcions tècniques.
A1. Codi CPV: 35811100-3 Uniformes per al cos de Bombers; 18800000-7 Calçat;
35000000-4 Equip de seguretat, extinció d’incendis, policia i defensa.
A2. Necessitats a satisfer: Dotar els bombers de la Generalitat de vestuari bàsic de la
seva uniformitat per poder desenvolupar l’activitat operativa diària i complir la normativa
vigent.
A3. Lots: 11, distribuïts de la forma següent:
Lot
1

Concepte
Parells de botes forestals de tresc (trekking)

Quantitats
1.800

CPV
18800000-7 Calçat

500

18800000-7 Calçat

2

Parells de botes d'intervenció de cautxú

3

Parells de botes d'intervenció de cuir

1.000

18800000-7 Calçat

4

Parells de sabates de parc

5.000

18800000-7 Calçat

5

Folres polars
Samarretes tècniques
Camises d'intervenció
Botxins sotacasc

1.000
1.500
1.000
1.000

35811100-3
Uniformes per al cos
de Bombers

35000000-4 Equip de
seguretat, extinció
350
d’incendis, policia i
defensa

6

Equips d'alta visibilitat

7

Pantalons d'intervenció

3.000

Parells de guants forestals

1.500

8
Parells de guants d'intervenció

35811100-3
Uniformes per al cos
de Bombers

35000000-4 Equip de
seguretat, extinció
d’incendis, policia i
800
defensa

9

Jaquetes d'intervenció lleugera

500

35811100-3
Uniformes per al cos
de Bombers

10

Granotes Ajudant d'Ofici Forestal (AOF)

300

35811100-3
Uniformes per al cos
de Bombers

Cascs d'intervenció lleugers

35000000-4 Equip de
seguretat, extinció
300
d’incendis, policia i
defensa

11
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Es pot licitar per un, diversos o tots els lots.
B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu:
B2. Valor estimat del contracte (sense IVA):
B3. Pressupost de licitació sense IVA:
Import de l’IVA:
Total pressupost:

a tant alçat
1.196.101,00 €
1.196.101,00 €
251.181,21 €
1.447.282,21 €

Distribució pressupost per lots:
Lot

Concepte

1
2
3
4

Parells de botes forestals de tresc (trekking)
Parells de botes d'intervenció de cautxú
Parells de botes d'intervenció de cuir
Parells de sabates de parc
Folres polars
Samarretes tècniques
5
Camises d'intervenció
Botxins sotacasc
6 Equips d'alta visibilitat
7 Pantalons d'intervenció
Parells de guants forestals
8
Parells de guants d'intervenció
9 Jaquetes d'intervenció lleugera
10 Granotes Ajudant d'Ofici Forestal (AOF)
11 Cascs d'intervenció lleugers
Totals

Quantitats
1.800
500
1.000
5.000
1.000
1.500
1.000
1.000
350
3.000
1.500
800
500
300
300

Pressupost sense IVA i
valor estimat
135.000,00 €
40.000,00 €
138.000,00 €
185.000,00 €
143.500,00 €

94.500,00 €
201.000,00 €
94.601,00 €
85.000,00 €
39.000,00 €
40.500,00 €
1.196.101,00 €

C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària: IT03D/221000300/2230/0000
C2. Expedient d’abast pluriennal: No
D. Termini, condicions i lloc de lliurament:
D1.Terminis de lliurament: D’acord amb els terminis que s’indiquen seguidament a comptar
des de la signatura del contracte
Terminis de
Lot
Concepte
lliurament
1 Parells de botes forestals de tresc (trekking)
3 mesos
2 Parells de botes d'intervenció de cautxú
3 mesos
3 Parells de botes d'intervenció de cuir
3 mesos
4 Parells de sabates de parc
3 mesos
Folres polars
Samarretes tècniques
5
3 mesos
Camises d'intervenció
Botxins sotacasc
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6 Equips d'alta visibilitat
7 Pantalons d'intervenció
Parells de guants forestals
8
Parells de guants d'intervenció
9 Jaquetes d'intervenció lleugera
10 Granotes Ajudant d'Ofici Forestal (AOF)
11 Cascs d'intervenció lleugers

4 mesos
3 mesos
3 mesos
4 mesos
3 mesos
3 mesos

D2. Lloc de lliurament: Per a tots els lots centre de Logística de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (en endavant DGPEIS) situat al c/ Vapor, 5-7,
08760 Martorell.

D3. Condicions de lliurament.- Per a tots el lots veure apartat “embalatge i lliurament” del
Plec de prescripcions tècniques.
E. Tramitació de l’expedient: anticipada, mitjançant procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada, d’acord amb els articles 110, 157 i següents del text refós de la Llei de
contractes del sector públic, en endavant, TRLCSP.
L’adjudicació se sotmet a la condició suspensiva d’existència de crèdit suficient i adequat per
a atendre les obligacions derivades del contracte en l’exercici de 2018.
F. Solvència: d’acord amb l’annex 2 del plec de clàusules administratives particulars
G. Altra documentació a presentar pels licitadors: veure apartat U d’aquest quadre.
H. Garantia provisional: d’acord amb la previsió de l’article 103 del TRLCSP, no es requereix
la constitució de la garantia provisional per aquest contracte.
I. Garantia definitiva: en aplicació de l’article 95 del TRLCSP es requereix la constitució de
garantia definitiva per un import corresponent al 5% de l’import que resulti de l’adjudicació,
exclòs l’IVA.
J. Condicions especials d’execució: no s’estableixen.
K. Subcontractació: d’acord amb el que s’estableix a l’article 227 del TRLCSP.
L. Revisió de preus: atesa la naturalesa del contracte i d’acord amb el que s’estableix en
l’article 89 del TRLCSP, no és procedent preveure fórmules de revisió de preus.
M. Termini de garantia: per a tots els lots 2 anys a comptar des de la data de lliurament del
material
N. Modificacions del contracte:
N1. Segons el que s’estableix a l’article 105 del TRLCSP i l’article 9 del Decret Llei 3/2016,
de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, en aquest
contracte es preveuen les següents modificacions:
o Les prestacions addicionals que únicament pugui portar a terme el contractista
o La cessió del contracte es tramitarà com una modificació.
o La successió en la persona del contractista, per fusió, absorció, escissió, aportació
o transmissió d’empresa o branca d’activitat
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N2. D’acord amb la disposició addicional 3era de la Llei 3/2015, de l'11 de març, de
mesures fiscals, financeres i administratives es preveu la modificació següent:
o Aquest contracte podrà ser modificat, per raons d’interès públic relacionades amb
mesures d’estabilitat pressupostària, amb una baixa de fins al 20 % de l’objecte i el
preu del contracte.
O. Forma de Pagament: l’Administració abonarà el preu del contracte d’acord amb les
prescripcions de l’article 216 del TRLCSP. veure annex 9 de facturació.
P. Import màxim de les despeses de publicitat de la licitació: 2.000 €
Q. Admissibilitat de variants o millores:
Q1 Variants. S’admeten variants amb les regles següents:
1. Sobre la composició del teixit
2. Només als lots núm. 5, 6, 7, 8, 9 i 10.
3. Per cada peça de roba un màxim de 3 variants
4. En els lots 5 i 8, s’admet que es presenti variant d’un, diversos o tots els productes
del lot.
Instruccions sobre presentació de les ofertes en cas de variants.
- En el sobre A, els licitadors que presentin variants, poden presentar un únic
document en el sobre A.
-

En el sobre B els licitadors hauran de presentar la documentació i mostres en
sobres separats, indicant en l’exterior del sobre i en la documentació interior
sempre quina és la oferta base i quina la oferta variant.
En cas de més d’una variant, presentaran de forma separada cada variant i les
numeraran de l’1 al 3.
Ara bé, en els lots 5 i 8, si es presenten variants per alguna de les peces de roba,
només caldrà que aportin la mostra de la peça concreta sobre la que es presenta
una/es variant/s i la documentació corresponent a aquesta peça.

-

En els sobres C, presentaran tants models d’oferta com ofertes facin (base més
variant núm 1, 2...)
En els lots 5 i 8, si es presenten variants per alguna de les peces de roba, s’haurà
de fer una oferta completa i separada per cada variant que presentin i
complimentant sempre tots els preus del lot.
En la documentació tècnica del sobre C, els licitadors han d’indicar si és comuna a
les ofertes que presenten.

Q2 Millores. certificacions sobre la política ambiental que inclogui l’ecodisseny com a
objectiu
R. Penalitats: d’acord amb el que s’estableix a l’article 212 del TRLCSP.
S. Confidencialitat: d’acord amb el que s’estableix a l’article 140 del TRLCSP.
Informat per l’Assessoria Jurídica en data. Actualitzades les referències a la Llei 30/1992 seguint el criteri de
l’informe de l’Assessoria Jurídica de 25 d’octubre de 2016

4

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Secretaria General

T. Persona responsable del contracte: la personal que ocupa el lloc de Subdirector/a
General Tècnica de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
U. Documentació a aportar:
 Declaració responsable sobre aspectes de la licitació i sobre que en els
processos de fabricació s’han respectat les convencions fonamentals de
la Organització Internacional del Treball (OIT), d’acord amb l’Annex 1.

Sobre A:

 Per acreditar els requisits de capacitat i solvència, s’ha de presentar el
formulari normalitzat de document europeu únic de contractació de
l’Annex 1 Bis.
Si el licitador fos proposat adjudicatari haurà d’acreditar davant de l’òrgan
de contractació, prèviament a l’adjudicació del contracte, la possessió i
validesa dels documents exigits a la clàusula 9.4 d’aquest plec
Vegeu l’annex 1 i 1Bis del plec de clàusules administratives i, en el cas de
presentar variants, vegeu clàusula Q1 d’aquest quadre
 Mostres de cada un dels equipaments objecte de licitació, de la forma com
s’especifica a l’annex 3 del Plec de clàusules administratives
 Una memòria o fitxa tècnica del productes que acreditin el compliment del
plec tècnic

Sobre B:

 Certificat de la vida útil de cada producte.
 Proposta de material utilitzat per a l’embalatge i que contingui el mínim
embalatge possible, de material reciclat (plàstic o cartró) que descrigui la
forma, quantitat i tipologia
Vegeu l’annex 3 del plec de clàusules administratives i, en el cas de presentar
variants, vegeu clàusula Q1 d’aquest quadre
 Oferta econòmica. D’acord amb el model de l’annex 4 del Plec de
clàusules administratives.

Sobre C

 Certificació UNE 150.301 o ISO 14.006, o certificació ISO 14.001 i/o el
registre EMAS i la política ambiental que inclogui l’ecodisseny com a
objectiu, o equivalent
Vegeu l’annex 4 del plec de clàusules administratives i, en el cas de presentar
variants, vegeu clàusula Q1 d’aquest quadre

IMPORTANT:
- La presentació d’una documentació en un sobre que no correspon pot ser causa d’exclusió
- La no presentació de les mostres en el sobre B, serà motiu d’exclusió del procediment.
Barcelona, 21 de setembre de 2017
El cap del Servei de Contractació i Patrimoni
CPISR-1 Santiago Lewin-Richter VidalQuadras
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