Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció de Serveis

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT I DISTRIBUCIÓ
DE L’EQUIPAMENT DE MOBILIARI AMB DESTINACIÓ A DIVERSOS CENTRES PENITENCIARIS

PRIMERA.Objecte del contracte
L’objecte del contracte és el subministrament i distribució de mobiliari funcional per a diversos
centres penitenciaris. Les tasques anteriorment esmentades consisteixen en:
•
•
•

El Subministrament del mobiliari especificat en els lots que seguidament es detalla, fins on
es troba ubicat el centre penitenciari.
La Distribució de tots i cadascun dels articles serà en un lloc determinat de cada centre
penitenciari. La distribució exacta s’indicarà en la documentació que es lliurarà en el seu
moment.
Totes aquelles gestions relacionades amb les tasques anteriorment esmentades.

Totes aquestes tasques seran portades a terme per l’empresa adjudicatària amb mitjans materials,
tècnics i personals propis, sense perjudici de la part que pugui ser subcontractada, dins dels límits
que s’estableixen al quadre de característiques d’aquesta licitació.
Tot aquest mobiliari objecte d’aquesta licitació s’ha agrupat i distribuït en 3 lots que es detallen a
continuació:

LOT

CONCEPTE

1

Cadira sense braços per a
cel·les i espais comuns

2

Butaques de descans

3

Butaques modulars d’una
plaça

Cada article dins dels lots, té un codi propi. Aquest codi de l’article es troba a l’apartat 5è d’aquest
plec i fa referència a una codificació interna del departament vàlida únicament a efectes de posterior
distribució del material, però les empreses les hauran de fer constar en albarans i factures.
Els lots s’hauran de lliurar en comandes parcials, a qualsevol dels centres penitenciaris de Catalunya
perquè no es coneix exactament quina serà la distribució final en el territori.
Les unitats de cadires que es precisen són un total de 3.800. Les unitats de butaques modulars que
es necessiten són un total de 200 i les de butaques de descans un total de 50.
Els articles presentats per les empreses licitadores tindran una garantia mínima de 2 anys.
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SEGONA.Lloc de destinació
Els articles objecte del contracte s’hauran de subministrar i distribuir a diversos centres penitenciaris
de Catalunya:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre Penitenciari Brians 1
Centre Penitenciari Brians 2
Centre Penitenciari de Dones de Barcelona
Centre Penitenciari de Joves
Centre Penitenciari Obert 2 de Barcelona
Centre Penitenciari Obert de Girona
Centre Penitenciari Obert de Lleida
Centre Penitenciari Obert de Tarragona
Centre Penitenciari Lledoners
Centre Penitenciari Mas d'Enric
Centre Penitenciari Ponent
Centre Penitenciari Puig de les Basses
Centre Penitenciari Quatre Camins
Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa

TERCERA.Termini de lliurament i distribució dels articles
Els articles s’han de subministrar a les dependències de diversos centres penitenciaris en el termini
màxim dels 30 dies següents a la signatura del contracte i com a màxim el 15 de desembre de 2017,
essent totes les feines de transport i descàrrega dels articles als centres amb càrrec a l’empresa
adjudicatària. No obstant això, l’adjudicatari resta obligat a lliurar en el termini que oferti, si inclou una
millora en aquest aspecte. Aquesta millora és objecte de puntuació.
Reiterem el fet que els articles s’han de lliurar en un únic punt dels edificis dels centres penitenciaris.
El Departament de Justícia mitjançant el responsable del contracte, podrà donar instruccions a
l’empresa adjudicatària per tal que el material es subministri i s’emmagatzemi en alguna dependència
habilitada a tal efecte dins el recinte penitenciari.
Ateses les especials circumstàncies d’ordre intern i de funcionament dels centres, els lliuraments
s’hauran de fer sempre d’acord amb les indicacions dels tècnics de l’Administració encarregats de
l’equipament i tenint en compte en tot moment els protocols d’actuació que amb caràcter previ
s’indicaran a l’empresa adjudicatària. Les dates i horaris de subministrament i distribució en els
diferents centres es faran saber a l’empresa amb la suficient antelació.
L’empresa adjudicatària no acceptarà altres interlocutors que els oficialment designats per part del
Departament de Justícia, el nom i identitat dels quals els hi farà saber oportunament.
QUARTA.Identificació per a l’accés a l’interior del recinte
El personal de l’empresa adjudicatària que hagi d’accedir al centre penitenciari per tal de subministrar
algun tipus de material, haurà d’anar suficientment documentat per tal d’acreditar la seva identitat.
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S’haurà de comunicar amb suficient antelació al responsable del contracte del Departament de
Justícia, el nom i DNI de les persones que accediran al recinte interior dels centres
penitenciaris així com el tipus de vehicle i matrícula del mateix amb el que transportin el
material. Cada un dels centres penitenciaris facilitaran a l’empresa adjudicatària els corresponents
permisos per al seu accés al centre un cop estiguin preparats per descarregar i lliurar els materials.
Com a conseqüència de tot l’anterior, no es permetrà l’entrada al centre de cap persona que no es
trobi degudament autoritzada i identificada.
CINQUENA.Característiques de l’equipament
LOT 1. CADIRES SENSE BRAÇOS PER A CEL.LES I ESPAIS COMUNS
art. 1616
Cadira sense braços
Cadira d’una sola peça fabricada en síntesi de gran duresa. No ha de portar cap tipus d’element
metàl·lic en lloc. El respatller ha de ser sencer, és a dir, ha de ser un respatller on els usuaris puguin
recolzar l’esquena sencera.
Ignífuga en norma M-2, que cal acreditar amb certificat del fabricant del producte. Aquesta certificació
s’ha de tenir i presentar en el moment de presentar l’oferta.
Disseny ergonòmic
Pes aproximat: 3kg
Dimensions aproximades: 460x510x760mm (amplada x fondària x alçada)
No haurà d’incorporar peça antiapilable.
Si la cadira porta algun tipus de topall a les potes o a qualsevol part de la seva estructura haurà
d’anar tapat o soldat de tal manera que en cap cas es pugui extreure i els interns tinguin l’oportunitat
d’amagar algun tipus d’objecte, per tant, per motius de seguretat aquest topall s’haurà de segellar de
la manera més segura possible.

LOT 2. BUTAQUES DE DESCANS
Art. 3376
Butaca de descans
Butaca reclinable de respatller alt, tipus hospitalari o equivalent (acompanyant), de disseny ergonòmic
per al descans en diverses posicions. Resistent per a ús intensiu.
Estructura en fusta massissa de faig, envernissat. Cantells arrodonits. Amb respatller, braços i
reposapeus abatibles manualment, amb un mínim de 3 posicions regulables i que puguin quedar
bloquejades. Reposapeus extensible i retraïble (ha de quedar totalment amagat en la posició plegat).
Encoixinat interior d’escuma d’alta densitat resistent. Entapissat en teixit vinílic ignífug M2,
transpirable, de fàcil neteja i resistent a les taques i l’abrasió per l’ús continu. Color a determinar.
LOT 3. BUTAQUES MODULAR D’UNA PLAÇA
Art. 2559 . Butaca modular d’una plaça
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Butaca modular d’una plaça, sense braços, per a sales de comunicacions.
Mides aprox.: alçada 80 cm, amplada 62 cm, fons 67 cm
Estructura metàl·lica de tub rodó d’acer de 12 mm .
Carcassa interior de làmines de fusta de faig corbada, entapissada amb escuma de poliuretà de
densitat 40 kg/m3 i teixit 100 PVC ignífug, i segons normatives: solidesa a la llum EN ISO 105 B02,
resistència a l’abrasió, EN ISO 12947-1 y 2:1999, resistència a les rascades, en sec EN ISO 105x12,
en humit, EN ISO 105x12 Inflamabilitat: UNE EN 1021: 1 y 2 (cigarret) UNE EN 1021: 1 y 2
(llumins). Acabats a escollir.

Els acabats i colors de tot el material detallat anteriorment, en tots els lots, es determinaran i
comunicaran als adjudicataris, a l’hora de formalitzar les comandes.
SISENA
Aportacions tècniques dels licitadors
Les característiques tècniques estructurals anteriorment detallades, podran ser variades per als
licitadors sempre que signifiquin una millora notable en el resultat final dels articles, comptant sempre
amb el previ consentiment i sota la supervisió del responsable del contracte del Departament; sempre
respectant les especificacions tècniques mínimes exigides a la clàusula cinquena.
SETENA
Obligacions de les empreses licitadores
L’empresa adjudicatària haurà de designar un únic responsable i comunicar-ho a l’Àrea
d’Equipaments i Logística amb la suficient antelació. Aquesta persona serà la interlocutora amb els
tècnics del Departament de Justícia mentre duri el subministrament del material adjudicat. En cap cas
l’empresa adjudicatària, no rebrà ni executarà ordres provinents d’altres persones o entitats.
VUITENA
Inspecció del material lliurat
Una vegada realitzat el subministrament ja sigui total o parcial es procedirà a l’acta de recepció del
material per part d’un tècnic de l’Àrea d’Equipaments i Logística del Departament de Justícia i d’un
tècnic de l’Area d’Equipaments Penitenciaris; en aquesta inspecció es vetllarà perquè els materials
lliurats s’ajustin a allò especificat en la clàusula cinquena d’aquest plec i a les ofertes econòmiques i
memòries de qualitat de l’empresa adjudicatària.
En el cas què alguns dels materials lliurats no s’ajustéssin a allò especificat en els plecs, es
comunicarà immediatament a l’adjudicatari per tal que subsani la incorrecció amb la màxima celeritat
possible. De la mateixa manera, si algun dels materials s’hagués lliurat de manera defectuosa, els
tècnics encarregats de la recepció i revisió dels materials, ho notificaran a l’adjudicatari perquè
procedeixi amb la màxima urgència a la reparació de la irregularitat.
Tots els articles objecte d’aquesta licitació, hauran de ser subministrats amb el seu corresponent
embalatge. Una vegada distribuïts i instal·lats, tots els embalatges sobrers, hauran de ser retirats per
l’empresa adjudicatària.
Aquest material sobrer haurà de ser retirat en el moment que la seva acumulació representi un
entrebanc per a portar a terme les feines de muntatge.
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NOVENA
Facturació
Amb la finalitat de facilitar els tràmits de pagament de les factures, els lliuraments hauran d’anar
acompanyats del corresponent albarà, en què ha de figurar una relació de les mercaderies i unitats
que es lliuren, no estant permesa la referència a paquets, firmat per algun tècnic del Departament.
També hi haurà de figurar la data del lliurament i la signatura i DNI del funcionari que rebi la
mercaderia.
S’admetran facturacions parcials que aniran acompanyades igualment del corresponent albarà
d’acord amb l’establert en l’apartat anterior. En el cas de facturar parcialment a mesura que es vagin
produïnt els lliuraments, el sumatori de l’import de cadascuna de les factures, no podrà superar
l’import total adjudicat. En la darrera factura, caldrà afegir que posa fi a les facturacions.
Els albarans i les factures que es lliurin hauran de portar necessàriament el codi d’article especificat
en el quadre de la clàusula cinquena d’aquest plec així com la seva descripció clara, a més de tots
aquells codis de fabricants o altres que els subministradors considerin oportuns incloure.
El subdirector general de Patrimoni, Obres i Serveis
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