Plec de clàusules

Núm. Referència:
Núm. Expedient

X2021025298
CCS12021000043

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES
Objecte del contracte:
Subministrament per la compra d’una part de la uniformitat i complements de vestuari de la Policia
Municipal d’Olot, per als exercicis 2021 a 2022, amb possibilitat de dues pròrrogues d’un any
cadascuna.

Lot: 1 Vestuari bàsic
Lot: 2 Complements

CPV
35811200-4 Uniformes de Policia Local
35000000-4
Equips de seguretat, extinció d’incendis,
policia i defensa.

Núm. expedient:
Tipus de contracte:

Procediment: OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT

SUBMINISTRAMENT

Tramitació:

ORDINÀRIA

Valor estimat del contracte:
41.456,80 €, IVA exclòs

Vigència: 2 anys, amb possibilitat de dues pròrrogues d’un
any cadascuna.

Pressupost base de licitació:
Lot: 1 21.927,62 €, IVA inclòs per dos
anys del contracte.
Lot: 2 873,62 €, IVA inclòs per dos anys
del contracte.

Pròrroga: dues pròrrogues d’un any cadascuna.
Modificació: Sí, del 10%

TOTAL amb IVA: 22.801,24 €
Departament promotor:

Departament gestor:

Departament de la Policia Municipal

Àrea de Contractació
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1.- OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ.

Aquest plec tècnic té per objecte definir les característiques tècniques de les diferents peces de
roba i complements de subministrament per al vestuari dels agents de la Policia Municipal
d’Olot. Les característiques de disseny bàsiques són aquelles que es descriuen en la resolució
INT/1431/2017, de 15 de juny, d’uniformitat de les Policies Locals de Catalunya, si bé amb les
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especificitats i particularitats que es descriuen en cadascuna de les peces dins de l’apartat
corresponent d’aquest document. Qualsevol referència a fabricants, comercialitzadors o
marques que es pugui deduir de les descripcions o de les imatges contingudes en aquest
document no té caràcter vinculant i s’ha d’entendre com a mostres genèriques. Es podran
proposar, per tant, propostes similars o equivalents sempre que les característiques tècniques
dels teixits s’ajustin a les descripcions de cada peça.
L’objecte del contracte es divideix en els lots següents:
-

Lot 1: vestuari policial
Lot 2: complements

Per a l’acceptació de les ofertes serà necessària la presentació simultània, juntament amb tota
la documentació requerida en el plec de condicions administratives, de la fitxa tècnica de
cadascuna de les peces i/o complements d’acord amb el que queda reflectit en les
característiques tècniques de cadascun dels elements.


2.- PRESENTACIÓ DEL DISSENY I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Les característiques del disseny de les peces es descriuen en la RESOLUCIÓ INT/1431/2017,
de 15 de juny, per la qual es dona publicitat a les característiques de la nova uniformitat de les
policies locals de Catalunya, EXCEPTE els següents punts:
2.1- Els polos d’estiu i hivern, l’anorac i la jaqueta portaran a l’esquena, centrat, la paraula
“POLICIA” (amb una amplada de 240 mm i alçada de 46 mm), i immediatament per sota el
text “MUNICIPAL OLOT” (amb una amplada total de 240 mm i alçada proporcional), de
mida més reduïda per coincidir amb l’amplada de la paraula POLICIA del damunt. A sota
de tot hi haurà quatre quadres de 24x24 mm. La descripció detallada és la que es descriu
al punts 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 d’aquest plec tècnic.
2.3 L’escut de pit tindrà el disseny que es pot obervar en la imatge 2.3.
2.4 L’escut de la gorra operativa tindrà el disseny que es pot obervar a la imatge 2.4. La
descrpció de la gorra operativa d’estiu i d’hivern és la que es descriu als punts 4.5 i 4.6
d’aquest plec tècnic.

IMATGES DE MOSTRA
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2.1 Imatge part posterior

2.3 Imatge de l’escut de pit

2.1 imatge part davantera

2.4 Mostra escut de la gorra.




3.- GESTIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

L'Ajuntament facilitarà a l'empresa adjudicatària una relació nominal del personal amb el
conjunt del vestuari i complements d'uniformitat que s’ha de lliurar a cadascú, per tal que se li
prengui les mides i es determinin les talles necessàries per a la confecció del vestuari.
1.

D'acord amb l'adjudicatari, es fixaran tres dies per efectuar la presa de mides i per
fer les proves de vestuari a cadascun dels agents, a la prefectura de la Policia Municipal
d’Olot. El termini per concretar aquestes dates serà dins els 5 dies hàbils següents a la
data de notificació de l’adjudicació.

2.

Pel que fa al termini de lliurament s’estarà al que es disposa a la clàusula 3.3 del
Plec de clàusules administratives particulars o els terminis millorats proposats per
l’empresa licitadora.

3.

Per evitar situacions de confusió i desorientació en el manteniment i conservació
dels articles i productes tèxtils de confecció, l'industrial o l'empresa adjudicatària informarà
mitjançant l'etiquetatge de les peces d'uniformitat de les dades del fabricant i de la
identificació, composició i conservació del material.

4.

Els fabricants o comerciants han de detallar, entre altres dades, el nom o la raó
social, denominació, adreça i el seu número d'identificació fiscal.

5.

Amb l'etiquetatge de composició s'identificarà les matèries que componen els
productes tèxtils.

6.

L'etiquetatge de conservació donarà instruccions sobre com cal tractar els articles
tèxtils per al seu manteniment i conservació, i farà referència a la rentada, al tractament
amb lleixiu, a la planxa, a la neteja en sec i a l'eixugada.

7.

En cas que alguna de les persones destinatàries de les peces de vestuari presenti
intolerància o al·lèrgia a algun component del teixit emprat, l'empresa adjudicatària haurà
de substituir el teixit per un altre que no causi inconvenients a la persona a qui va destinat.

8.

L’empresa adjudicatària col·laborarà a buscar la solució més adequada per a
aquells agents concrets que per raons mèdiques necessitin un calçat amb característiques
diferents als models generals.
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9.



El lliurament es farà de forma individualitzada i diferenciada per a cada agent, de
manera que la paqueteria on es traslladin els productes a subministrar tindrà aquesta
identificació individualitzada.
4.- CARACTERÍSTIQUES DELS PRODUCTES SUBMINISTRATS

LOT 1: VESTUARI BÀSIC
LOT 1: VESTUARI BÀSIC
LOT

2:

Polo estiu
Polo hivern
Anorac 2/4
Jaqueta operativa
Gorra operativa ESTIU esc. bàsica
Gorra operativa HIVERN – esc. bàsica
Pantaló impermeable
Jaqueta impermeable
Gorra plat escala bàsica
Gorra plat escala intermedia
Números identificadors agent
Guants gala
COMPLEMENTS
Vestuari bàsic
Placa metàl·lica de cartera
Placa metàl·lica escut PM - gala
Xarreteres (galons) caporal
Xarreteres (galos) sergent
Xarreteres (sotsinspector a/escut Olot)

Característiques
índex
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
Característiques
índex
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17

4.1 POLO
D’ESTIU
Polo
de
màniga
curta, confeccionat amb teixit polièster 100%, transpirables i efecte antimicrobià permanent,
fabricat amb teixit ecologic lliure de PTFE (politetrafluoroetilè).
El polo de màniga curta d’estiu estarà compost per davanter, esquena, coll i mànigues de color
blau nit, i espatlles de color groc d’alta visibilitat, amb coll de solapes tipus camiser semidur i
botons amagats de color negre. La part central simularà una camisa amb botons de color
negre. Portarà dues butxaques sobre el pit, tancades amb tapa i botó de color negre.
El polo simularà una obertura mitjançant botons i tapeta muntada, tipus camisa, que permetrà
botonar els dos primers superiors i els dos últims inferiors, essent la resta simulats. Tancarà
mitjançant botons de color negre. La cara interior de la botonera serà del mateix color blau nit.
Hi haurà tallatge diferenciat d’home i dona.
Davanter i esquena: sobre les espatlles portarà un canesú en forma de trapezi a ambdós
costats, en color groc, d’alta visibilitat. La separació d’ambdós teixits portarà un viu de color
blanc.
A la unió superior del davanter i l’esquena, a l’alçada de les espatlles, s’inclouran un suport o
travetes porta divises amb botó per al seu tancament de color blau nit, i l’extrem restarà solt
i finalitzarà en pic.
Sobre el pit, a cada costat, portarà una butxaca tipus manxa central tancada amb travetes i
botó de niló de color negre.
El polo portarà al pit la paraula POLICIA. A l’esquena, centrat, la paraula “POLICIA” (amb
una amplada de 240 mm i alçada de 46 mm), i immediatament per sota el text “MUNICIPAL
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OLOT” (amb una amplada total de 240 mm i alçada proporcional), de mida més reduïda per
coincidir amb l’amplada de la paraula POLICIA del damunt. A sota de tot hi haurà quatre
quadres de 24x24 mm. Per sota del mòdul del pit, a la part dreta, portarà un velcro (femella)
per fixar el número d’identificació professional de l’agent. Al pit, part esquerra, l’escut de la
Policia Municipal d’Olot, de material flexible PVC, de color, i a la màniga esquerra la bandera de
Catalunya en posició horitzontal.
Coll: amb peu de coll, la peça interior del teixit serà de color blau nit. A la punta de cada costat
del coll portarà una peça triangular que es cordarà amb els botons col·locats al davanter del
polo.
Mànigues: al polo operatiu d’estiu les mànigues seran curtes, amb butxaques superiors
ocultes porta bolígraf. El puny finalitzarà doblegat, i portarà una altre viu de les mateixes
característiques que les de separació del canesú. En ambdues mànigues portarà butxaques
invisibles amb vius. Hi haurà tallatge diferenciat d’home i dona, i disponibilitat de talles de la
XXS fins a la 4XL,
TRACTAMENT: antibacterià i acabat amb tefló “sanitized”, cotó orgànic amb certificat OCS i
RCs del fabricant
COMPOSICIÓ (± 5%): polièster 83 %, elastomultiester 17 %
MASSA LAMINAR (± 5%): 180 gr/m2
Criteris de prova
Normativa
Resultats
Resistència a la formació de pilling
UNE EN ISO 12945-1:2000
5, després de 3000 cicles.
Determinació factor protecció
AS/NZS 4399:1996
UPF 50+
ultravioleta



4.2 POLO D’HIVERN
Polo de màniga curta, confeccionat amb teixit polièster 100%, transpirable i efecte antimicrobià
permanent, fabricat amb teixit ecologic lliure de PTFE (politetrafluoroetilè)
El polo de màniga l l a r g a d ’ h i v e r n estarà compost per davanter, esquena, coll i
mànigues de color blau nit, i espatlles de color groc d’alta visibilitat, amb coll de solapes tipus
camiser semidur i botons amagats de color negre. La part central simularà una camisa amb
botons de color negre. Portarà dues butxaques sobre el pit, tancats amb tapa i botó de color
negre.
El polo simularà una obertura mitjançant botons i tapeta muntada, tipus camisa, que
permetrà botonar els dos primers superiors i els dos últims inferiors, essent la resta simulats.
Tancarà mitjançant botons de color negre. La cara interior de la botonera serà del mateix color
blau nit. Hi haurà tallatge diferenciat d’home i dona
Davanter i esquena: sobre les espatlles portarà un canesú en forma de trapezi a ambdós
costats, en color groc d’alta visibilitat. La separació d’ambdós teixits portarà un viu de color blanc.
A la unió superior del davanter i l’esquena, a l’alçada de les espatlles, s’inclouran uns suports o
travetes porta divises amb botó per al seu tancament de color blau nit, i l’extrem restarà solt
i finalitzarà en pic.
Sobre el pit, a cada costat, portarà una butxaca tipus manxa central tancada amb travetes i
botó de niló de color negre.
El polo portarà al pit la paraula POLICIA. A l’esquena, centrat, la paraula “POLICIA” (amb
una amplada de 240 mm i alçada de 46 mm), i immediatament per sota el text “MUNICIPAL
OLOT” (amb una amplada total de 240 mm i alçada proporcional), de mida més reduïda per
coincidir amb l’amplada de la paraula POLICIA del damunt. A sota de tot hi haurà quatre
quadres de 24x24 mm. Per sota del mòdul del pit, a la part dreta, portarà un velcro (femella)
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per fixar el número d’identificació professional de l’agent. Al pit, part esquerra, l’escut de la
Policia Municipal d’Olot, de material flexible PVC, de color, i a la màniga esquerra la bandera de
Catalunya en posició horitzontal.
Coll: amb peu de coll, la peça interior del teixit serà de color blau nit. A la punta de cada costat
del coll portarà una peça triangular que es cordarà amb els botons col·locats al davanter del
polo.
Mànigues: al polo operatiu d’hivern les mànigues seran llargues amb butxaques superiors
ocultes porta bolígraf. Les mànigues finalitzaran amb puny de 50 mm d’ample que es cordarà
amb botó i trau. Delimitant el puny portarà una altre viu de les mateixes característiques que
les de separació del canesú. A ambdues mànigues portarà butxaques invisibles amb vius. Hi
haurà tallatge diferenciat d’home i dona, i disponibilitat de talles de la XXS fins a la 4XL, amb
disponilitat per a talles especials.
Tractament: antibacterià i acabat amb tefló “sanitized”, cotó orgànic amb certificat OCS i RCs
del fabricant
Composició (± 5%): polièster 83 %, elastomultiester 17 %
Massa laminar (± 5%): 178 gr/m2
Criteris de prova
Normativa
Resultats
Resistència a la formació de
UNE EN ISO 12945-1:2000
5, després de 3000 cicles.
pilling
Determinació factor protecció
AS/NZS 4399:1996
UPF 50+
ultravioleta



4.3 ANORAC 2/4
Anorac de dos quarts confeccionat amb teixit 100% polièster, amb propietats bielàstiques,
laminat amb membrana de polièster hidrofilica i compacta, lliure de PTFE, tallavents,
impermeable i transpirable.
Seguint el disseny bàsic de la resolució INT/1431/2017, de 15 de juny, d’uniformitat de les
Policies Locals de Catalunya, amb les següents especifitats:
Anorac de color blau nit amb prestacions d’impermeabilitat, amb espatlles de color groc d’alta
visibilitat, amb ribet blanc que el separa de la resta de la peça. A les espatlles haurà de dur
porta divises, en color blau nit, amb traveta a pressió per al tancament. Amb dispositiu per
penjar micròfon de l’emissora en els dos costas del pit.
L’anorac portarà al pit la paraula POLICIA. A l’esquena, centrat, la paraula “POLICIA” (amb
una amplada de 240 mm i alçada de 46 mm), i immediatament per sota el text “MUNICIPAL
OLOT” (amb una amplada total de 240 mm i alçada proporcional), de mida més reduïda per
coincidir amb l’amplada de la paraula POLICIA del damunt. A sota de tot hi haurà quatre
quadres de 24x24 mm. Les lletres i els quadres seran de material blanc o plata reflector
termosegellat. Per sota del mòdul del pit, a la part dreta, portarà un velcro (femella) per fixar el
número d’identificació professional de l’agent. Al pit, part esquerra, l’escut de la Policia
Municipal d’Olot, de material flexible PVC, de color, i a la màniga esquerra la bandera de
Catalunya en posició horitzontal.
Amb dues butxaques laterals en la part inferior amb cremellara interior oculta amb una tapeta.
Amb doble tancament central mitjançant cremallera i tapeta de color blau nit, amb botns de
tancament a pressió.
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Amb obertura lateral amb tancament de cremallera de color blau nit.
Coll: amb coll alt de color blau nit i una caputxa oculta a la zona del coll, unida a la peça amb
botons de pressió.
Folre interior: la part interior comptarà amb teixit tipus reixeta, resistència al trencament, amb
butxaques per poder incorporar proteccions en colzes, espatlla i esquena. A l’interior del pit,
part esquerra, portarà una butxaca amb tancament de cremallera.
Mànigues: mànigues rectes amb punt amb tancament amb velcro, i ribet blanc per sobre del
puny. Amb l’escut de Catalunya de forma horitzontal en la part superior.
Folre desmuntable: amb folre interior, polar, desmuntable, subjectat amb cremallera i botons
de pressió, amb prestaciones en relació al calor/pes i la transpirabilitat.
A sota de la zona de l’aixella portarà una obertura tancada amb cremallera de 160 mm, per
facilitar la ventilació.
Hi haurà tallatge diferenciat d’home i dona, i disponibilitat de talles: MXS fins a MXL per a
dones, i S fins a 4XL per a homes.
Amb disponibilitat de talles especials.
COMPOSICIÓ: teixit de polièster 100%, i membrana de 100% polièster.
ESTRUCTURA: laminat bicapa: 1a capa de teixit microripstop, 2a capa de membrana
TEIXIT EXTERIOR:
Criteris de prova
Normativa
Resultats
Allargament al
UNE EN ISO 1421:1999
Ordit: entre 38 % i 41 %
trencament
Trama: entre 48 % i 50 %
Resistència a la
UNE EN 343:2004
100 Kpa
penetració d’aigua
+A1:2008/AC:2010
85 Pa
UNE EN 343:2004
5 rentats 40ºC > 100 Kpa
+A1:2008/AC:2010 (costures)
5 rentats en sec > 55 >Kpa
EN ISO 6330:2012
abrasió > 100 Kpa
EN ISO 3175-2:1999
9000 cicles > 88 Kpa
UNE EN 343:2004
fuel > 100 Kpa
+A1:2008/AC:2010 5.1.3.3
oli > 100 Kpa
UNE EN ISO 7854:1997
UNE EN 343:2004
+A1:2008/AC:2010 5.1.3.5

FOLRE INTERIOR REIXETA
Composició
Pes

100 % polièster
115 ( ±5 % g/m²)

FOLRE POLAR DESMUNTABLE
Composició
Pes
Ample
CRITERIS DE PROVA
Resistència al pilling

NORMA
ISO 12945/2

100 % polièster micro
300 ( ±5 % g/m²)
160 ±5 cm
Condicions pre-tractament
2000 cicles

Resultats
Entre 4 i 5
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4.4 JAQUETA OPERATIVA


Jaqueta de polièster en la seva part exterior, amb una membrana impermeable i
transpirable intermitja, amb fibra al seu interior, seguint el disseny bàsic de la resolució
INT/1431/2017, de 15 de juny, d’uniformitat de les Policies Locals de Catalunya, amb les
següents especifitats:
La jaqueta portarà al pit la paraula POLICIA. A l’esquena, centrat, la paraula “POLICIA” (amb
una amplada de 240 mm i alçada de 46 mm), i immediatament per sota el text “MUNICIPAL
OLOT” (amb una amplada total de 240 mm i alçada proporcional), de mida més reduïda per
coincidir amb l’amplada de la paraula POLICIA del damunt. A sota de tot hi haurà quatre
quadres de 24x24 mm. Les lletres i els quadres seran de material blanc o plata reflector
termosegellat. Per sota del mòdul del pit, a la part dreta, portarà un velcro (femella) per fixar el
número d’identificació professional de l’agent. Al pit, part esquerra, l’escut de la Policia
Municipal d’Olot, de material flexible PVC, de color, i a la màniga esquerra la bandera de
Catalunya en posició horitzontal.
Composta per part davantera, esquena, coll, mànigues i folre de color blau nit llevat de les
espatlles, que porten una peça de color groc d’alta visibilitat.
Sobre les espatlles portarà, en forma cònica, teixit de color groc d’alta visibilitat, amb un ribet
blanc que el separa de la part de color blau nit de la peça.
En aquestes espatlles portarà portadivides a cada costat, de color blau nit, amb tancament a
pressió. També portarà, a cada costat del pit, per sota de les espatlles, un dispositiu per
subjectar el micròfon de l’emissora.
El tancament central serà amb una cremallera termosegellada amb tapeta interior per evitar la
penetració de l’aigua.
Cintura: la zona de la cintura estarà confeccionada amb un teixit més lleuger, tipus sympatex,
amb membrana hidrofilica compacta lliure de PTFE, tallavents, impermeable i transpirable, i
amb costures termosegellades.
Folre: la part interior de la jaqueta estarà forrada de teixit tipus reixat, resistent l’esquinçament i
amb una butxaca amb tanca de cremallera.
Coll: coll tancat mitjançant el sistema cremallera, amb un tapaboques al costat per evitar
fregaments de la cremallera.
Mànigues: mànigues rectes amb butxaques porta bolígraf ocultes, acabades amb puny
ajustable amb velcro, i un ribet a la part superior del puny. A la part de l’aixella portarà una reixa
transpirable amb tancament amb cremallera per facilitar la ventilació. Cada màniga disposarà
de dues butxaques interiors amb tancament amb cremallera termosegellada.
A la part superior esquerra de la màniga esquerra portarà la bandera de Catalunya en posició
horitzontal.
Folre desmuntable: portarà en la part interior un folre desmuntable, que anirà unit a la
caçadora amb una cremallera.
Hi haurà tallatge diferenciat d’home i dona, i disponibilitat de talles: MXS fins a MXL per a
dones, i S fins a 4XL per a homes.
Amb disponibilitat per a talles especials.
COMPOSICIÓ JAQUETA (± 5%): teixit de polièster 86%, i poliuretà 14% polièster.
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JAQUETA
Criteris de prova
Resistència a l’esclat

TEIXIT ZONA INFERIOR
Composició
Massa laminar
Funcions i ús
Criteris de prova
Resistència a la tracció

Normativa
UNE EN ISO 13931:2000

Resultats
Deformació: entre 45 i 50 mm
Resistència: entre 505 i 515 Kpa

100 % polièster reciclat i membrana 100% polièster
135 g/m² (± 5%)
Impermeable, tallavents i transpirable.
Amb possibilitat d’anar per la part interior dels pantalons.
Norma
Resultats
UNE EN ISO 1421:1999
Ordit: entre 750 N i 760 N
Trama: entre 630N

FOLRE POLAR DESMUNTABLE
Composició
Pes

100 % polièster
65 ( ±5 % g/m²)


4.5 GORRA OPERATIVA D’ESTIU
De material cotó orgànic/poliester amb propietats hidrorepelents en el seu exterior, composada
per casquet, visera i galeta amb escut. El teixit orgànic ha de comptar amb certificat OCS i
RCS del fabricant.
Casquet: format per una peça frontal, dues laterals rectangulars i arquejades. En la part
superior hi ha reixeta per a una millor ventilació. En la part interior portarà banda per absorvir la
suor. La part posterior porta una finestra amb cinta ajustable tipus cremallera. Bordejant el
casquet en la seva part inferior, una cinta cosida composada per dues files de nquadres blancs
i blau nit alternats, rodejan la peça excepte la part frontal.
Visera: de plàstic folrada de teixit de cotó/poliester, de forma semicircular. Per a les diferents
escales, excepte escala bàsica, portarà un cordó d eplata a dos centímetres de la vora, amb un
gruix diferent depenent de la categoria.
Emblema: Escut de gorra de la Policia Municipal d’Olot.

Composició (± 5%)
Masa laminar EN
12127
Criteris de prova
Resistència al pilling


48 % COTÓ ORGÀNIC , 52% POLIÈSTER
315 g/m² (± 5%)
Norma
UNE EN ISO 12945-2

Resultats
Als 2000 cilces 4 graus

4.6 GORRA OPERATIVA D’HIVERN

De material cotó orgànic/poliester amb propietats hidrorepelents en el seu exterior, composada
per casquet, visera i galeta amb escut. El teixit orgànic ha de comptar amb certificat OCS i
RCS del fabricant.
Casquet: format per una peça frontal, dues laterals rectangulars i arquejades. En la part interior
portarà banda per absorvir la suor. La part posterior porta una finestra amb cinta ajustable tipus
cremallera. Bordejant el casquet en la seva part inferior, una cinta cosida composada per dues
files de nquadres blancs i blau nit alternats, rodejan la peça excepte la part frontal.
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Visera: de plàstic folrada de teixit de cotó/poliester, de forma semicircular. Per a les diferents
escales, excepte escala bàsica, portarà un cordó d eplata a dos centímetres de la vora, amb un
gruix diferent depenent de la categoria.
Emblema: Escut de gorra de la Policia Municipal d’Olot.

Composició (± 5%)
Masa laminar EN
12127
Criteris de prova
Resistència al pilling

48 % COTÓ ORGÀNIC , 52% POLIÈSTER
315 g/m² (± 5%)
Norma
UNE EN ISO 12945-2

Resultats
Als 2000 cilces 4 graus




4.7 PANTALÓ IMPERMEABLE

Pantaló impermeable per a la protecció de la pluja, de color blau nit i bandes reflectores
termosellades a cada camal.
Han de dur cremallera en la part inferior per poder posar-lo sense descalçar-se, així com
sistema per evitar l’entrada d’aigua per la zona de la cremallera. També a la cintura ha de dur
cremallera vertical a cada costat per poder accedir al pantaló.
Amb les següents característiques tècniques:

Composició

Polamida : entre 55 % i 65 %
Poliuretà : entre 35 % i 45 %

Gramatge
CRITERIS DE
PROVA
Columna d’aigua

170 ( ±5 % g/m²)
NORMA

Condicions
pre-tractament
Resultats

UNE EN ISO 811


Resistència a
l’esquinçat
Resistència al
trencament

UNE EN ISO 4674-1:2004
UNE EN ISO 13934-1

Entre 290 i 310 mt
Ordit entre 35N i 40N
Trama entre 25N i 30N
Ordit entre 65N i 75N
Trama entre 145N i 155N

4.8 JAQUETA IMPERMEABLE
Jaqueta impermeable per a una alta protecció de la pluja, de color blau nit i amb les espatlleres
de color groc d’alta visibilitat., amb caputxa també de color blau nit, que va unida al coll amb
“broches”.
Ha de tenir doble tancament amb cremallera i tapeta amb botons de tancament a pressió, així
com xarreteres (porta galons) de color blau nit en ambdues espatlles i amb un tancament de
botó a pressió.
Amb mànigues acabades en recte amb puny inferior.
La jaqueta impermeable portarà al pit la paraula POLICIA. A l’esquena, centrat, la paraula
“POLICIA” (amb una amplada de 240 mm i alçada de 46 mm), i immediatament per sota el text
“MUNICIPAL OLOT” (amb una amplada total de 240 mm i alçada proporcional), de mida més
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reduïda per coincidir amb l’amplada de la paraula POLICIA del damunt. A sota de tot hi haurà
quatre quadres de 24x24 mm

Amb les següents catacterístiques tècniques.
Composició

Polamida : entre 55 % i 65 %
Poliuretà : entre 35 % i 45 %

Gramatge
CRITERIS DE
PROVA
Columna d’aigua

170 ( ±5 % g/m²)
NORMA

Condicions
pre-tractament
Resultats

UNE EN ISO 811


Resistència a
l’esquinçat
Resistència al
trencament

UNE EN ISO 4674-1:2004
UNE EN ISO 13934-1

Entre 290 i 310 mt
Ordit entre 35N i 40N
Trama entre 25N i 30N
Ordit entre 65N i 75N
Trama entre 145N i 155N


4.9 GORRA DE PLAT
Gorra de plat confeccionada en teixit tergal per a la uniformitat de gala, amb l’escut d’Olot en la
zona frontal.

4.10 ESCALA BÀSICA
Components: Plat, escaquer, barballera, visera, llista i botons.
Plat: de model italià. En la unió amb la llista porta un cordó del mateix gènere que la gorra.
Escaquer: de drap negre. Porta, alternativament, uns quadrats d’11 mm de color blanc en tot
l’escaquer, repartits en 3 fileres.
Barballera: de plàstic negre de 12 mm.
Visera: de xarol negre.
Llista: llista del mateix gènere. En la unió amb l’escaquer porta un cordonet de 3mm en
daurat. Porta cosit l’escut de feltre d’Olot.
Botons: Botons metàl·lics daurats amb l’escut de la Generalitat de 16 mm de diàmetre.
El cosit dels escuts i el velcro utilitzats anirà inclòs al preu de la peça.

4.11 ESCALA INTERMEDIA
Components: Plat, escaquer, barballera, visera, llista i botons.
Plat: de model italià. En la unió amb la llista porta un cordó del mateix gènere que la gorra.
Escaquer: de drap negre. Porta, alternativament, uns quadrats d’11 mm de color blanc en
tot l’escaquer, repartits en 3 fileres.
Barballera: en galó daurat de 14 mm.
Visera: de roba i brodada amb una caramanya daurada.
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Llista: llista del mateix gènere. En la unió amb l’escaquer porta un cordonet de 3 mm en
daurat. Porta cosit l’escut brodat d’Olot.
Botons: Botons metàl·lics daurats amb l’escut de la Generalitat de Catalunya de 16 mm de
diàmetre.
El cosit dels escuts i el velcro utilitzats anirà inclòs al preu de la peça.
4.12 NÚMEROS IDENTIFICADORS AGENT
Característiques tècniques: Número d’identificació de feltre PVC amb forma rectangular
amb cantonades rodones, amb mides de 55 mm de llargada i 23mm d’amplada, amb orla de
color daurat de 2mm d’amplada.
Aquests números, quan no estan incorporats en una peça de roba, portaran adherit velcro
(mascle)
4.13 GUANTS GALA
Guants de cotó, de color blanc, tancats i cosits amb costures interiors amb vora i entredits.
4.14 PLACA METÀL·LICA DE CARTERA
Fabricada en metall de color daurat amb l’escut de la Policia Municipal d’Olot en color i amb el
número TIP gravat.
4.15 PLACA METÀL·LICA ESCUT PM GALA
Placa metàl·lica de color daurat model PL 04, amb mides aproximades de 7 cm de llargada per
5.5 cm d’amplada amb l’escut d’Olot al centre plastificat i amb agulla al revers per penjar a
l’uniforme. Portarà gravat el TIP de l’agent.
4.16 XARRETERES CAPORAL
De forma tubular rectangular amb una amplada de 5’5 centímetres i llargada de 9’5
centímetres aproximadament. Van emmarcats amb un viu en color daurat sobre un feltre
vulcanitzat de color negre. Porten un requadre en color daurat que envolta el nombre
d’angles de la categoria professional de caporal.
4.17 XARRETERES SERGENT
De forma tubular rectangular amb una amplada de 5’5 centímetres i llargada de 9’5
centímetres aproximadament. Van emmarcats amb un viu en color daurat sobre un feltre
vulcanitzat de color negre. Porten un requadre en color daurat que envolta el nombre
d’angles de la categoria professional de sergent.
4.18 XARRETERES SOTSINSPECTOR EN CAP
De forma tubular rectangular amb una amplada de 5’5 centímetres i llargada de 9’5
centímetres aproximadament. Van emmarcats amb un viu en color daurat sobre un feltre
vulcanitzat de color negre. Porten un requadre en color daurat que envolta el nombre
d’angles de la categoria professional de sotsinspector en color daurat. A més, en aquest
cas, com a c ap de la Policia portarà l’escut del municipi a color.
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5.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
ANYS
LOTS
Pressup.
Any 2021
Lot 1: vestuari bàsic
9.061,00 €
Lot 2: complements
361,00 €
Any 2022
Lot 1: vestuari bàsic
9.061,00 €
Lot 2: complements
361,00 €
Any 2023
Lot 1: vestuari bàsic
9.061,00 €
(pròrroga)
Lot 2: complements
361,00 €
Any 2024
Lot 1: vestuari bàsic
9.061,00 €
(pròrroga)
Lot 2: complements
361,00 €
Modificació Lot 1: vestuari bàsic
906,10 €
10%
Lot 2: complements
36,10 €
37.688,00 €
TOTAL

Modif.10%
906,10 €
36,10 €
906,10 €
36,10 €
906,10 €
36,10 €
906,10 €
36,10 €
906,10 €
36,10 €
3.768,80 €

Total (Iva exclòs)
9.967,10 €
397,10 €
9.967,10 €
397,10 €
9.967,10 €
397,10 €
9.967,10 €
397,10 €
9.967,10 €
397,10 €
41.456,80 €

6.- ESTIMACIÓ ANUAL D’UNITATS.
LOT 1: VESTUARI BÀSIC
LOT 1: VESTUARI BÀSIC

Preu
unitat
(s/IVA)

Estim
ació
unitat
s
33

Polo estiu

60,00 €

Polo hivern

62,00 €

28

Anorac 2/4

310,00 €

7

Jaqueta operativa

255,00 €

7

35,00 €
40,00 €

4
4

53,00 €
100,00 €
4,00 €
10,00 €
39,00 €
65,00 €

8
5
39
1
0
0
136

Gorra operativa ESTIU esc. bàsica
Gorra operativa HIVERN – esc.
bàsica
Pantaló impermeable
Jaqueta impermeable
Números identificadors agent
Guants gala
Gorra plat escala bàsica
Gorra plat escala intermedia
TOTAL

Preu
total
s/IVA
1.980,00
€
1.736,00
€
2.170,00
€
1.785,00
€
140,00 €
160,00 €
424,00 €
500,00 €
156,00 €
10,00 €
0
0
9.061,00
€

IVA

TOTAL

415,8 €

2.395,80 €

364,56 €

2.100,56 €

455,70 €

2.625,70 €

374,85 €

2.159,85 €

29,40 €
33,60 €

169,40 €
193,60 €

89,04 €
105,00 €
32,76 €
2,10 €
0
0
1.902,81
€

513,04 €
605,00 €
188,76 €
12,10 €
0
0
10.963,81 €

LOT 2: COMPLEMENTS
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Vestuari bàsic

Preu
unitat
(s/IVA)

Placa metàl·lica de cartera

28,00 €

Estim
ació
unitat
s
8

Placa metàl·lica escut PM - gala

35,00 €

3

Xarreteres (galons) caporal
Xarreteres (galos) sergent
Xarreteres (sotsinspector a/escut
Olot)
TOTAL

12,00 €
12,00 €
20,00 €

0
1
1
13

Preu
total
s/IVA

IVA

TOTAL

224,00
€
105,00
€
0
12,00 €
20,00 €

47,04 €

271,04 €

22,05 €

127,05 €

0
2,52 €
4,20 €

0
14,52 €
24,20 €

361,00
€

75,81 €

436,81 €

7.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

LOT 1:
Puntuació màxima de 100, que resultarà de la suma dels següents 4 criteris
 Criteri 1.- Proposta Econòmica .....................................................................Màx. 70 punts.
Per valorar la millor oferta econòmica es calcularà sobre el Pressupost Base de Licitació
(PBL) de cada un dels lots que es presenta a l’oferta, calculant amb els preus sense Iva. El
càlcul per a la millor oferta econòmica partirà del valor unitari de cada unitat de peça de
vestuari i/o complement, fent una suma del total del lot.
P= OE x 70/ O
On:
P és la puntuació de 0 a 70
O és l’oferta econòmica a valorar
OE és l’oferta més econòmica
 Criteri 2.- Propostes alternatives a talles no estàndard..............................Màx. 10 punts.
Compromís d’adaptació de les peces de vestuari en els cassos en què no s’ajustin a les
talles estàndard. Per un màxim de 10 agents.
 Criteri 3.- Reducció de termini de lliurament............................................... Màx. 10 punts.
Ofertes que garanteixin el lliurament dels subministraments en un termini inferior als 60 dies
naturals.
- En menys de 45 dies naturals posteriors a la comanda:
5 punts.
- En menys de 30 dies naturals posteriors a la comanda:
10 punts.
 Criteri 4.- Increment de terminis de garantia ............................................. Màx. 10 punts.
Ofertes que presentin una garantia superior a 15 dies des de la recepció dels productes
subministrats.
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-

1 mes addicional de garantia:
2 mesos addicionals de garantia:
3 mesos addicionals de garantia:
Més de tres mesos addicional de garantia_

2 punts.
4 punts.
8 punts.
10 punts.

LOT 2:
Puntuació màxima de 100, que resultarà de la suma dels següents 3 criteris
 Criteri 1.- Proposta Econòmica .....................................................................Màx. 70 punts.

Per valorar la millor oferta econòmica es calcularà sobre el Pressupost Base de Licitació
(PBL) de cada un dels lots que es presenta a l’oferta, calculant amb els preus sense Iva. El
càlcul per a la millor oferta econòmica partirà del valor unitari de cada unitat de peça de
vestuari i/o complement, fent una suma del total del lot.
P= OE x 70/ O
On:
P és la puntuació de 0 a 70
O és l’oferta econòmica a valorar
OE és l’oferta més econòmica
 Criteri 2.- Reducció de termini de lliurament............................................... Màx. 15 punts.
Ofertes que garanteixin el lliurament dels subministraments en un termini inferior als 60 dies
naturals.
- En menys de 50 dies naturals posteriors a la comanda:
5 punts.
- En menys de 45 dies naturals posteriors a la comanda:
10 punts
- En menys de 30 dies naturals posteriors a la comanda:
15 punts.
 Criteri 3.- Increment de terminis de garantia ............................................. Màx. 15 punts.
Ofertes que presentin una garantia dels productes subministrats des de la data de recepció.
-

1 mes addicional de garantia:
2 mesos addicionals de garantia:
3 mesos addicionals de garantia:
4 mesos addicional de garantia:
Més de 4 mesos addicionals de garantia:

Olot, 1 de juny de 2021
}
[Firma01-01]

2 punts
4 punts
8 punts
10 punts
15 punts

[Firma02-01]
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