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Contractació
ANUNCI PREVI DE LICITACIÓ
1. Poder Adjudicador
Nom oficial: Ajuntament de Premià de Mar. Departament de Contractació i
Compres
Adreça: Carrer del Nord, 60
Codi Postal: 08330
Punt de contacte: Unitat de Contractació
Telèfon: 93 741 74 17
Fax: 93 741 74 18
Correu electrònic: compres@premiademar.cat
Perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=
viewDetail&keyword=Ajuntament+de+Premià+de+Mar&idCap=7854566&ambit
=&
Expedient C175-2021-1729
2. Objecte del contracte
La contractació del subministrament de vestuari per a diferents cossos de
treballadors, adscrits a àrees.
3. Tipus de contracte. Lloc d’execució del contracte
Obert
Subministraments
NUTS ES51
4. Durada: Quatre anys
5. Descripció breu de la naturalesa de l’objecte a contractar
El subministrament de vestuari en diferents lots: brigada d’obres i serveis, brigada
de jardineria, conserges del pavelló d’esports, conserges de manteniment a les
escoles, i mestres de l’escola bressol, així com vestuari per a Plans d’ocupació i
Agents cívics
6. Lots

1.-Lot vestuari brigades d’obres i serveis, amb una previsió de despesa de
17.000, sense IVA, en quatre anys
2.-Lot de vestuari de jardineria, amb una previsió de despesa de 10.000 euros
en quatre anys, sense IVA
3.-Lot de vestuari del personal de manteniment d’escoles, amb una previsió
de despesa de 11.500 euros en quatre anys sense IVA
4.-Lot de vestuari de l’escola bressol, amb una previsió de despesa de 9.000
euros, sense IVA
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Hi hauran sis lots
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5.-Lot de vestuari del pavelló d’esports i conserges, amb una previsió de
despesa de 11.570 euros, en quatre anys sense IVA
6.-Lot de vestuari de Plans d’ocupació, amb una previsió de despesa de
16.528 euros, en quatre anys sense IVA
7. Vocabulari (CPV)
18100000-0
18110000-3
18140000-2
18143000-3
18800000-7
18830000-6

Roba de treball, roba de treball especial i accessoris
indumentària de treball
accessoris de roba de treball
indumentària de protecció
calçat
calçat de protecció

8. Data prevista per a l’inici de la licitació: 1 d’octubre del 2021
9. Consultes Preliminars
Es realitzarà una ronda de consultes preliminars amb les empreses del ram, per
conèixer la situació del mercat, amb les innvacions existents respecte al vestuari
laboral.
10.Confidencialitat estudis
Les empreses podran realitzar estudis interns amb l’objectiu de presentar les seves
ofertes, que seran confidencials
11.Presentació ofertes i forma de valoració
La valoració de les ofertes obeirà especialment a criteris econòmics, tècnics i criteris
subjectius (judicis de valor), com son la qualitat i la comoditat d’ús.
Les empreses disposaran d’un mes per presentar les seves ofertes, des de l’endemà
de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant o a la plataforma
Pixelware
12.Solvència econòmica
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D’acord amb l’article 74, 75 i 76 de la LCSP s’exigirà que els licitadors tinguin una
solvència econòmica de finançament, per mitjans propis, o interns o per mitjà d’unions
temporals d’empreses, en cas que hagin de recórrer a finançament extern, per a la
prestació del servei del subministrament de vestuari.
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