QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
Núm. de l’expedient: IT-2018-564
A. Objecte del contracte: subministrament de vestuari de paisà per a la Direcció
General de la Policia mitjançant un sistema de bescanvi, distribuït en 4 lots, d’acord amb
el Plec de prescripcions tècniques, (PPT).
A1. Lots: 4, d’acord amb el detall següent:
Lot
1
2
3
4

Objecte
Unitats de bescanvi per als membres de la PG-ME destinats a la província de Barcelona
Unitats de bescanvi per als membres de la PG-ME destinats a la província de Girona
Unitats de bescanvi per als membres de la PG-ME destinats a la província de Lleida
Unitats de bescanvi per als membres de la PG-ME destinats a la província de Tarragona

Es pot licitar per un, varis o tots els lots.
A2. Codi CPV: 18000000-9 peces de vestir.
B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu:
A tant alçat
Preus unitaris
B2. Valor estimat del contracte: 652.793,39 €
B3. Pressupost base i valor estimat per lots, d’acord amb el detall següent:
Lot
1
2
3
4
TOTALS

Pressupost sense IVA i
valor estimat del contracte €
463.586,78
69.801,65
50.611,57
68.793,39
652.793,39

B4. Revisió de preus

Sí

IVA €

Pressupost base €

97.353,22
14.658,35
10.628,43
14.446,61
137.086,61

560.940,00
84.460,00
61.240,00
83.240,00
789.880,00

No

C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària: IT04D/221000300/2210/0000
C2. Expedient d’abast plurianual: Sí
No
D. Termini, condicions i lloc de lliurament
D1. Termini de lliurament de les unitats de bescanvi: màxim 15 dies a comptar des de la
data de la formalització del contracte.
D2. Terminis de vigència de les unitats de bescanvi: fins al 15 de desembre de 2018.
D3. Lloc de lliurament de les unitats de bescanvi: dependències de la Direcció General
de la Policia, Travessera de les Corts, 319-321, de Barcelona.
D4. Prorrogable
Sí
No
E. Variants:

Sí

No

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
F1. Forma de tramitació:
Ordinària
Urgent
Anticipada
F2. Procediment d’adjudicació: obert de regulació harmonitzada.
F3. Presentació d’ofertes mitjançant sobre digital:
Sí
No
G. Mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica
G1. Solvència econòmica i financera: volum anual de negocis dels tres darrers
conclosos.
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Requisit mínim: l’any de més volum ha de ser igual o superior a 1,5 vegades el
pressupost del contracte.
Forma d’acreditació.- Comptes anuals aprovats i dipositats al registre mercantil, si
l’empresari està inscrit en aquell registre i, en cas contrari, pels dipositats en el registre
oficial en el qual ha d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el registre
mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel registre mercantil o en cas de no estar
obligats podran acreditar la solvència amb una declaració indicant el volum de negocis
global de l’empresa en cada anualitat.
G2. Solvència tècnica: principals contractes realitzats, els darrers tres anys, de
naturalesa igual o similar als que constitueixen l’objecte del contracte.
Requisit mínim: l’import anual acumulat l’any de més volum d’execució ha de ser igual o
superior al 70% de l’anualitat del contracte.
Forma d’acreditació: certificat que indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat,
del contracte, expedit per l’òrgan o entitat competent o, si no hi ha certificat, mitjançant
una declaració de l’empresari acompanyada dels documents en poder d'aquest que
acreditin la realització del contracte.
G3. Adscripció de mitjans materials o personals a l’execució del contracte:

Sí

No

G4. Certificats acreditatius de la conformitat dels productes expedits pels instituts o
serveis oficials encarregats del control de qualitat: Si
No
H. Criteris d’adjudicació: amb aplicació de fórmules automàtiques, 100 punts, i els
criteris que són iguals per a cada lot són els següents:
H1. El % de descompte que s’apliqui sobre els PVP dels articles es valorarà amb un
màxim de 56 punts, a raó de 2 punts per cada punt de descompte.
H2. Es valorarà amb un màxim de 10 punts el número de marques ofertes a raó de:
a) un (1) punt per marca d’home amb un màxim de 5
b) un (1) punt per marca de dona fins a un màxim de 5
En cas que les empreses presentin catàleg presencial i catàleg on-line, la
valoració es farà en base al catàleg que tingui una major varietat de marques.
H3. Es valorarà amb un màxim de 10 punts els conjunts formats per 3 marques
diferents d’un mateix article (americana/jaqueta, camisa, brusa/polo, sabata i
pantaló). No es valoraran en aquest apartat les col·leccions fabricades i
etiquetades per la marca principal.
a) un (1) punt per a cada conjunt per a homes fins a un màxim de 5
b) un (1) punt per a cada conjunt per a dones fins a un màxim de 5
H4. El nombre de botigues presencials dins de la província de cada lot es valorarà
amb un màxim de 9 punts a raó de un (1) punt per cada establiment en diferents
localitats fins a un màxim de 9 punts
En els lots 2, 3 i 4, no es valorarà la primera botiga ja que és el mínim obligatori.
En el lot 1 no es valoraran els cinc primers establiments.
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H5. Es valorarà amb un màxim de 15 punts l’empresa que ofereixi un servei de
compra on-line d’acord amb el desglossament següent:
a) 5 punts si s’ofereix el servei sense despeses de transport per comandes
iguals o inferiors a 20,00 € (IVA inclòs).
b) 5 punts si es garanteix que el lliurament es farà a l’adreça que indiqui
l’usuari.
c) 5 punts si es garanteix que el dret a devolució no comporta despeses. (En
cas contrari, la despesa l’assumirà la persona que posseeixi el val)
I. Millores

Sí

No Servei de compra on-line

J. Criteris per a la determinació d’ofertes anormalment baixes : no s’estableixen
K. Documentació a presentar per les empreses licitadores
 Formulari normalitzat del Document europeu únic de contractació. Es
pot utilitzar una d’aquestes dues versions del document.
Model DEUC de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Sobre A

Model de la Comissió Europea

 Declaració responsable de l’annex 1
Vegeu annex 1 del PCAP
 Oferta econòmica, d’acord amb el model de l’annex 3 del PCAP
 Un catàleg i/o una descripció de la varietat d’estils i marques de roba de
què es disposa sobre cada una de les tres tipologies de roba exigides
en el PPT.
 En cas de presentar també oferta per botiga on-line, caldrà adjuntar un
catàleg i/o descripció de la varietat d’estils i marques diferenciat del
primer catàleg i/o descripció.
Sobre B

 Una relació de les botigues de què es disposa arreu de Catalunya,
indicant-ne la localitat i l’adreça.
 En el cas d’oferir-se servei on-line, caldrà detallar, en una memòria
tècnica, el funcionament del servei de botiga on-line, amb un usuari i
contrasenya. A la memòria s’ha de detallar el sistema de paqueteria que
es farà servir per a la distribució del vestuari, així com el sistema que
l’empresa té establert per garantir la confidencialitat i la protecció de
dades.
Vegeu annex 3 del PCAP

Important:
La presentació de documentació en un sobre que no correspongui pot ser causa
d’exclusió.
L. Garanties
L1. Garantia provisional:

Sí

No
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L2. Garantia definitiva:
Sí
No Import: 5% de l’import d’adjudicació, IVA no inclòs
L3. Termini de garantia: 6 mesos a comptar des de la data de recepció del vestuari.
M. Condicions especials d’execució: d’acord amb l’apartat f) de la clàusula vint-ivuitena del PCAP.
N. Obligacions contractuals essencials: no se n’estableixen.
O. Modificacions del contracte: no se’n preveuen.
P. Subcontractació

Sí

No

Q. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o
empreses adjudicatàries: no se’n preveuen.
R. Penalitats: d’acord amb l’article 193.3 de la LCSP.
S. Tramitació i pagament de les factures: les dades rellevants als efectes de tramitació
de la facturació són les següents:
S1. A banda dels codis que identifiquen les unitats que han de tramitar la factura (codis
DIR3) establerts a la clàusula vint-i-setena del PCAP, els codis específics que
identifiquen el contracte són:
Centre gestor destinatari
Codi d’expedient

IT04 Direcció General de la Policia
IT-2018-564

S2. Presentació de la factura:
Factura mensual per lot, que reculli el consum efectuat durant el període del mes
i que reflecteixi el percentatge de descompte, si s’escau.
Codi de lot per a la facturació electrònica:
Lot
1
2
3
4

Codi
IT-2018-564-01
IT-2018-564-02
IT-2018-564-03
IT-2018-564-04

S3. Documentació a presentar juntament amb la factura:
Llistat amb el detall de les compres efectuades pels usuaris. En aquest llistat s’hi
hauran de relacionar les peces adquirides, que hauran d’estar clarament
identificades i relacionades per unitats de bescanvi.
Així mateix, en aquest llistat hi haurà de constar l’import unitari i total de venda al
públic.
L’empresa adjudicatària només podrà facturar les unitats de bescanvi que realment
s’hagin estat utilitzades i que figurin degudament identificades al llistat annex a la factura.
S4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: el sub-director general
d’Administració i Serveis de la Direcció General de la Policia.
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T. Responsable del contracte: el cap del Servei de Gestió Econòmica i Logística de la
Direcció General de la Policia.
U. Òrgan a qui es poden adreçar consultes relacionades amb la licitació: Servei de
Contractació i Patrimoni, a l’adreça electrònica, contractacio.interior@gencat.cat
V. Xerrada informativa.- A petició dels licitadors feta els primers 5 dies des de la
publicació de la licitació, es podrà realitzar una xerrada informativa sobre la formulació
d’ofertes mitjançant sobre digital. La xerrada tindria lloc fins a 4 dies abans de la data en
que finalitza el termini per presentar proposicions i es convocaria a través del perfil del
contractant
Els licitadors interessats a rebre comunicacions automàtiques mitjançant correu
electrònic de totes les publicacions que es facin sobre aquest expedient en el perfil del
contractant s'hi han de subscriure accedint a l’enllaç “Voleu que us informem de les
novetats?”, que trobaran a la pàgina corresponent a l’anunci de licitació que es publiqui
en el perfil.
Barcelona, 16 de maig de 2018
El cap del Servei de Contractació i Patrimoni

CPISR-1 Santiago Lewin-Richter VidalQuadras
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