QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
Núm. de l’expedient: IT-2021-59
A. Objecte del contracte: Subministrament de granotes ignífugues d’estiu per a la
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, 1.380 granotes ignífugues d’estiu per a les
Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) i 700 granotes ignífugues d’estiu per a
l´Àrea de Brigada Mòbil (BRIMO) d’acord amb el plec de prescripcions tècniques (PPT).
A1. Lots: No. Les peces de vestuari que s’adquireixen són fabricades amb el mateix material,
característiques i prestacions, per la qual cosa no es considera adient dividir en lots el
subministrament.
A2. Codi CPV: 35811200-4 Uniformes de policia
B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu:
A tant alçat
Preus unitaris
B2. Valor estimat del contracte: 958.344,00 €, d’acord amb el detall següent:
Pressupost sense IVA contracte inicial
Import de la modificació (20%)
Import de la pròrroga 2022
Import de la modificació a la pròrroga 2022 (20%)
Total valor estimat

399.310,00 €
79.862,00 €
399.310,00 €
79.862,00 €
958.344,00 €

B3. Pressupost base de la licitació, d’acord amb el detall següent:
Pressupost base
Import de l’IVA
Total pressupost base de licitació
B4. Revisió de preus

Sí

399.310,00 €
83.855,10 €
483.165,10 €

No

C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària: IT04 D/221000300/2210/0000
C2. Expedient d’abast plurianual: Sí
No
D. Termini, condicions i lloc de lliurament:
D1. Termini de lliurament: màxim 100 dies des de la signatura del contracte
La Direcció General de la Policia (DGP) facilitarà les talles com a màxim 5 dies
naturals des de la signatura del contracte
La DGP podrà valorar i autoritzar la modificació del termini de lliurament fixat per als
productes objecte d’aquest contracte establint lliuraments parcials que s’hauran de
subministrar prèvia comanda de la DGP.
D2. Condicions i lloc de lliurament: Magatzem central de la DGP, carrer Bolívia, 30-32
de Barcelona.
D3. Prorrogable

Sí

No

D4. Termini màxim de pròrroga: es podrà prorrogar durant 1 any.
E. Variants:

Sí

No

S’admet una variant pel que fa als teixits principals: es valoraran teixits alternatius que
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mantinguin el nivell de protecció i prestacions mecàniques especificats en el plec i
ofereixin propietats elàstiques millorant el confort a l’usuari i eliminant el teixit de canalé
del disseny de les peces.
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
F1. Forma de tramitació:
Ordinària
Urgent
Anticipada (condicionada a l’existència de
crèdit adequat i suficient de l’exercici 2021
F2. Procediment d’adjudicació: Obert de regulació harmonitzada.
F3. Presentació d’ofertes mitjançant sobre digital:
Sí
No
Tot i que la resta de documentació es presentarà digitalment, les mostres del sobre B s’han de
presentar físicament al registre del Departament d’Interior (C/Diputació, 355).
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.
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

H. Criteris d’adjudicació D’acord amb l’annex 4 del Plec de clàusules administratives
particulars (PCAP)
I. Millores Les que s’identifiquen i valoren com a tal a l’annex 4 del PCAP
J. Criteris per a la determinació d’ofertes anormalment baixes: es considerarà baixa
anormal una oferta que d’un 40% més baixa que l’import de licitació.
K. Documentació a presentar per les empreses licitadores
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 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
Model del Ministerio de Hacienda: (enllaç generació document)
*A la Part IV, Criteris de selecció, només cal respondre la primera
pregunta, la resta de la Part no cal completar-la.
 Declaració responsable de l’annex 1
Sobre A
Vegeu annex 1 del PCAP
En el supòsit que l’empresa licitadora acrediti la seva solvència mitjançant la integració de la
solvència amb altres empreses o entitats alienes, haurà de presentar un DEUC separat per
cadascuna de les empreses amb qui concorri a la licitació. En cas de resultar proposada com
a adjudicatària, haurà de presentar un compromís signat per les parts conforme es disposarà
dels mitjans i solvència durant tota la vigència del contracte.
Altrament, si la integració de solvències es produeix amb empreses del mateix grup
empresarial, s’haurà d’indicar aquesta circumstància en el DEUC del licitador però no caldrà
presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses.

Sobre B Entrega física de les mostres: al registre del Departament
d’Interior (C/Diputació, 355)

Sobre B

 Les mostres de la forma com s’especifica a l’annex 2 del Plec de
clàusules administratives
 1 (una) Granota ignífuga d’estiu (ARRO) de la talla 52
 1 (una) Granota ignífuga d’estiu (BRIMO) de la talla 52

Sobre B documentació a presentar mitjançant sobre digital
 Comprovant segellat del registre del Departament d’Interior conforme s’ha
fet l’entrega de les mostres.

Vegeu annexos 2 i 4 del PCAP
 Oferta econòmica i altres criteris valorables automàticament d’acord amb
el model de l’annex 3 del PCAP
 Els informes d’assajos dels aspectes que es valoren automàticament en
criteris d’adjudicació emesos per Laboratoris homologats en què s’acreditin
Sobre C índexs o valors superiors de les característiques següents:
o
o

L’allargament sota càrrega per tracció i recuperat del teixit principal
La resistència a la tracció del teixit principal

Vegeu annexos 2, 3 i 4 del PCAP
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Important:
La presentació de documentació en un sobre que no correspongui, quan afecti a la
valoració, serà causa d’exclusió.
La manca de presentació de mostres o la presentació de mostres que no compleixin amb
les característiques requerides al PPT, serà motiu d’exclusió.
L. Garanties
L1. Garantia provisional:
Sí
No
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 material.
M. Condicions especials d’execució: d’acord amb l’apartat f) de la clàusula vint-ivuitena i trenta-tresena del Plec de clàusules administratives.
N. Obligacions contractuals essencials: no s’estableixen
O. Modificacions del contracte: Es preveu una modificació del 20% a l’alça de tots els lots,
durant l’execució del contracte, per si es produís un increment de necessitats de les peces de
vestuari, tant per increment d’efectius com per reposicions extraordinàries ja que aquesta
uniformitat, e n tractar-se del vestuari de treball operatiu dels mossos d’esquadra pateix un
desgast important pel seu ús diari continuat. Així mateix, es preveu una baixa de fins el 20% de
l’objecte i el preu del contracte en cada lot.
P. S’admet subcontractació

Sí

No

Q. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o
empreses adjudicatàries: no s’estableixen.
R. Penalitats: d’acord amb l’article 193.3 de la Llei de Contractes del sector públic
(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-sisena del PCA, els codis específics que identifiquen
el contracte són:
Centre gestor destinatari
Codi d’expedient

IT04 Direcció General de la Policia
IT-2021-59

S2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent:
Termini únic per lot/sublot i centre gestor, quan s'hagi executat la totalitat de
X
l'objecte del contracte. Una única factura per cada lliurament.
S3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:
X Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades.
S4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: la persona que ostenta el càrrec del
sub-director/a d’Administració i Serveis de la DGP.
T. Responsable del contracte: la persona que ocupa el lloc de Sots-cap de la Divisió
Tècnica de Planificació de la Seguretat.
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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. Comitè d’experts: No es preveu
W. Documentació a presentar per les empreses adjudicatàries:






CERTIFICACIÓ de les granotes d’acord amb la normativa UNE EN 340/94
CERTIFICACIÓ de les granotes d’acord amb la normativa UNE EN 11612/08
CERTIFICACIÓ de les granotes d’acord amb la normativa UNE EN 1149-5/08 00
CERTIFICACIÓ de les granotes d’acord amb la normativa UNE EN 388/94 apartat 6.2:
nivell 2
CERTIFICACIÓ de les granotes d’acord amb la normativa UNE EN 388/04 apartat 6.4:
nivell 4

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.
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