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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT DE CADIRES D’OFICINA (EXPEDIENT NÚM.
179/2021/eCONT)

Clàusula 1. Objecte del contracte
L’objecte de la present contractació és el subministrament de cadires, de tipus
operativa, destinades a diversos llocs de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Clàusula 2. Característiques tècniques
Les noves cadires que s’han de subministrar han de complir la normativa vigent i les
característiques següents:
- La cadira ha d’ésser giratòria, amb cinc punts de recolzament i rodes amb sistema
d’autofrenada, elevació pneumàtica mitjançant una columna de gas. La base ha de ser
de color negre.
- El seient de la cadira ha de tenir un disseny ergonòmic amb una curvatura davantera
que eviti la pressió a les cames i afavoreixi la circulació sanguínia i una forma central
no plana. L’encoixinat del seient ha d’ésser consistent, de manera que quan es
pressiona amb el dit no es toqui el pla de suport. A més, l’altura dels seients ha d’ésser
regulable. El seient ha de ser de color negre.
- El respatller ha de ser de malla tensada transpirable, de fàcil neteja i que permeti la
dissipació de la calor i la humitat.. Ha d’assegurar una correcta adaptació lumbar i
vertebral. La malla ha de ser de color negre. El respatller cal que tingui una
prominència suau per a recolzar la zona lumbar i se n’ha de poder ajustar tant l’altura
com la inclinació, i també és recomanable que se’n pugui regular la profunditat, de
manera que s’adapti eficaçment a l’usuari.
Respatller lumbar regulable en altura i profunditat
L’alçada mínima del respatller serà de 500 mm (mesurat des de la part superior del
seient fins la par superior del respatller, amb el respatller en la seva posició més baixa,
segons la normativa UNE EN 1335).
- Reposabraços regulable horitzontalment i en altura i abatible o desmuntable, de color
negre.
Els components d’aquestes cadires han d’haver estat testats per laboratoris externs
segons la normativa vigent.
Clàusula 3. Lliurament
L’empresa adjudicatària haurà de dur a terme, amb mitjans propis o aliens, la logística i
la distribució del lliurament de l’article objecte de la licitació fins a l’adreça que se li
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indicarà en el moment de fer-li la comanda. Les adreces poden ser diverses, depenent
de l’equipament on es trobi ell lloc de treball on s’hagi de substituir la cadira.
Les cadires es podran demanar en una o diverses comandes anuals. S’aniran
demanant a mesura que l’Ajuntament hagi d’anar renovant les cadires existents, o en
cas de noves incorporacions a la plantilla.
Les unitats indicades és una estimació màxima de la despesa i no hi ha l’obligació
contractual per part de l’Ajuntament de demanar-les totes.
El termini de lliurament màxim serà de 15 dies a partir de la comanda, independent del
volum de cadires a subministrar. Igualment, aquest mateix termini serà vàlid per al
lliurament de peces i/o recanvis dels mecanismes per a realitzar tasques de reparació
i/o manteniment.
El contractista lliurarà un albarà per cada subministrament efectuat amb la descripció i
el número dels productes.
Clàusula 4. Muntatge i servei postvenda
L’empresa adjudicatària haurà d’entregar les cadires ja muntades, o bé realitzar el
muntatge final en el moment de l’entrega, per deixar-les operatives per a l’ús immediat.
El contractista respondrà de tots els danys i desperfectes que voluntària o
involuntàriament causi el personal durant el transport, descàrrega, trasllat i muntatge.
Cas de no fer-ho, es descomptarà el cost d’aquests desperfectes en la facturació
corresponent.
Durant el període de garantia, l’assistència del proveïdor, una reparació o una
substitució, , hauran de tenir resposta en menys de 5 dies laborables.
Sempre que sigui possible, es procedirà a la reparació de la cadira. Si el termini de
reparació és superior a 5 dies laborables, es lliurarà una cadira en préstec per
substitució, de les mateixes característiques.
Si una cadira és irreparable dins el període de garantia, s’haurà de substituir per una
de nova de la mateixa marca, el mateix model i el mateix color.

Clàusula 5. Garantia
S’estableix un període de garantia d’un mínim de dos anys a partir de la data del
subministrament. Si durant el termini de garantia, i sempre amb l’audiència de
l’empresa contractista, s’acredita l’existència de vicis o defectes en els articles
adquirits, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té dret a reclamar que es reparin o es
substitueixin els articles que es considerin inadequats, sense cap cost afegit. En cas de
substitució, no s’iniciarà un nou termini de garantia per al nou producte, però sí que
des de l’exercici d’aquesta opció fins al lliurament, queda suspès el termini de garantia
del producte substituït.

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

Document electrònic
Número de validació: 13523612307376667211

Compres i Serveis Generals

Clàusula 6. Facturació
L’empresa adjudicatària facturarà mensualment, d’acord amb els albarans de
lliurament validats pel Servei de Compres i Serveis Generals.

Tècnica Responsable de Serveis Generals i Compres

Gemma Noya Espinazo
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