CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT
EXPEDIENT 2021/192

A Barcelona,

REUNITS

D’una banda, la Sra. Glòria Matalí Costa, gerenta de la UNIVERSITAT DE BARCELONA, en
nom i representació d’aquesta institució, en virtut de la resolució de delegació de
competències en matèria contractual de data 13 de gener de 2021, amb domicili a la Gran Via
de les Corts Catalanes núm. 585 (Barcelona 08007) i NIF Q-0818001-J,
D’altra banda, el Sr. Angel Javier Escudero Maestra, en nom i representació de l’empresa
CUSTOMIFY PERSONALIZACIÓN SL, en virtut de l’escriptura de dimissió i nomenament de
administrador, autoritzada pel notari Sr. Ramon Costa i Fabra, notari de l’Il·lustre Col·legi de
Catalunya, amb residència a Mollet del Vallés, en data 12 de març de 2002 i amb número del
seu protocol 437, amb domicili al carrer Brutau, 2 de la Llagosta 08120 i núm. de NIF
B55297683
Ambdues parts és reconeixen mútua i recíprocament la capacitat suficient per a l’atorgament
del present document i,

MANIFESTEN

I.- Que en data 9 de novembre de 2021, la gerenta de la Universitat de Barcelona va acordar
incoar l’expedient administratiu per a la contractació del subministrament de la roba esportiva
per als participants de la Lliga universitària de Barcelona i les equipacions de les seleccions
esportives de la Universitat de Barcelona, expedient 2021/192, aprovant-se els plecs de
clàusules administratives particulars, els de prescripcions tècniques que regeixen la mateixa i
l’expedient de contractació el dia 21 de desembre de 2021
II.- Que en data 15 de febrer de 2022, la gerenta de la Universitat de Barcelona va resoldre
adjudicar el contracte a favor de CUSTOMIFY PERSONALIZACIÓN SL - B55297683, per
considerar la seva oferta com la més avantatjosa als interessos de la Universitat de Barcelona.
En conseqüència, d'acord amb l'establert a l’article 35 i 153 de la Llei de Contractes del Sector
Públic, les parts contractants procedeixen a subscriure el present contracte administratiu de
subministrament en base a les següents
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CLÀUSULES
Primera.- Aquest contracte té per objecte el subministrament de la roba esportiva per als
participants de la Lliga universitària de Barcelona i les equipacions de les seleccions esportives
de la Universitat de Barcelona, així com la formació de personal, d’acord amb les indicacions del
plec de prescripcions tècniques.
Segona.- Aquesta contractació queda sotmesa:
1.
Al plec de clàusules administratives que regeixen la present contractació, còpia del qual
s’adjunta com annex 1.
2.
Al plec de prescripcions tècniques, còpia del qual s’adjunta com annex 2.
3.
A la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic per qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i disposicions que la despleguin, així com a la normativa
específica que pugui dictar la Generalitat de Catalunya, en matèria de contractació
administrativa.
4.
A l’Estatut de la Universitat de Barcelona i a les Bases d’execució del pressupost de la
Universitat de Barcelona.
5.
A la normativa general sobre seguretat i higiene en el treball, medi ambient i propietat
industrial i intel·lectual, així com a altres disposicions específiques que segons l’objecte del
contracte siguin d’aplicació.
6.
Supletòriament, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques i a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic
i a altres normes de dret administratiu que siguin aplicables. Si no n’hi ha, són d’aplicació les
normes de dret privat.
Tercera.- El contractista s’obliga a executar el subministrament pels següents preus unitaris

1 a) OFERTA ECONÒMICA EN PREUS UNITARIS

Preu
màxim
licitació
s/ IVA)

Preu
ofert

IVA

s/ IVA)

Preu total
ofert (amb
IVA)

• Pantaló Bermuda ; Teixit 100% polièster, 200 g/m²,butxaques amb
cremallera, cintura amb cordó elàstic. Unisex. Personalització mitjançant
serigrafia (1 color)

8,47

8,47

1,78

10,24

• Polo unisex; Teixit cotó 100%. Piqué 200 g/m². Personalització mitjançant
escut flock.

10,9

10,90

2,29

13,19

• Samarreta de màniga curta casual; Teixit Single Jersey, 100% cotó
prerentat, fil de malla contínua (ring-spun) 180 g/m². Personalització
mitjançant serigrafia amb distintiu UB i especialitat esportiva (1 color)

4,25

4,25

0,89

5,14

14,82

14,82

3,11

17,93

• Jaqueta encoixinada amb caputxa, 100% Nylon 20D, 40g/m2, dues
butxaques laterals amb cremallera. Tancament de puny elàstic. Cordó
ajustable a la cintura. Personalització mitjançant serigrafia

38,65

26,49

5,56

32,05

• Armilla lleugera amb dues butxaques. 100% guata de polièster. 70g/m2.
Personalització mitjançant serigrafia.

28,65

20,35

4,27

24,62

• Pantalons llargs de xandall, amb cinturilla ampla ajustable mitjançant
cordó, baixos de puny ajustat, costures reforçades, butxaques laterals
amb viu i butxaca posterior de cantonada amb vista pespunteada. 60%
cotó / 40% polièster, pelfa no perxada. Personalització amb escut UB i
nom uni.
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• Jaqueta NEOPRÉ Softshell de 2 capes amb tall esportiu, Extern 92%
polyester / 8% elastane, . Intern microfleece polyester, 300 g/m².
Personalització mitjançant serigrafia.

26,85

26,85

5,64

32,49

• Dessuadora unisex blau marí a doble amb cordó; Butx50% algodón / 50%
poliéster, felpa perchada , 280 g/m². Personalització mitjançant brodat (2
colors; “Barcelona” amb aplicació tèxtil interior i fistonat exteriorment.

18,3

18,30

3,84

22,14

14,7

14,7

3,08

17,78

16,3

16,30

3,42

19,73

9,91

9,91

2,08

11,99

o Samarreta de màniga curta ranglan i coll rodó. Acabat de doble agulla.
Mínim de 12 colors diferents.. Teixit: Birdseye (niu d'abella) 100% Polièster.
Transpirable i d'assecat ràpid.

5,37

5,37

1,13

6,49

o Pantalons curts de cintura elàstica amb cordó. Teixit: Birdseye (niu d'abella)
100% Polièster. Transpirable i d'assecat ràpid

4,54

4,54

0,95

5,49

9,91

9,91

2,08

11,99

o Samarreta de bàsquet sense mànigues ranglan i coll rodó. Acabat de doble
agulla. Mínim de 12 colors diferents.. Teixit: Birdseye (niu d'abella) 100%
Polièster. Transpirable i d'assecat ràpid.

5,37

5,37

1,13

6,49

o Pantalons curts de cintura elàstica amb cordó. Teixit: Birdseye (niu d'abella)
100% Polièster. Transpirable i d'assecat ràpid

4,54

4,54

0,95

5,49

15,89

15,89

3,34

19,23

27,95

27,95

5,87

33,82

17,9

17,90

3,76

21,66

• Samarreta de joc (handbol i voleibol), teixit 100% polièster transpirable amb
mànigacurta. Patronatge masculí i femení. Personalització mitjançant dorsal
numèric al davant i a l’esquena i UB

15,89

15,89

3,34

19,23

• Samarreta de rugbi, teixit elàstic i resistent, Sublimada amb distintius de la
Universitat de Barcelona i dorsal a l’esquena.

21,12

21,12

4,44

25,56

• Pantaló de rugbi, teixit elàstic i resistent, Sublimat amb distintius de la
Universitat de Barcelona

17,07

17,07

3,58

20,65

• Samarreta de joc (bàsquet). Teixit 100% polièster, transpirable. Patró
masculí i femení. Personalització mitjançant dorsal numèric al davant i a
l’esquena i UB

16,9

16,90

3,55

20,45

• Pantaló curt de bàsquet, teixit 100% polièster, transpirable. Patró masculí i
femení. Personalització UB

14,2

14,2

2,98

17,18

• Dessuadora unisex gris caputxa doble amb cordó; Butxaca tipus cangur
amb costuresreforçades; Teixit PST/ Perfect Sweat Technology, 50%
algodón / 50% poliéster, felpa perchada , 280 g/m². Personalització
mitjançant serigrafia (1 color)
• Jaqueta tallavents en teixit tècnic lleuger, 100% poliéster cuadrillé, 70 g/m².
Personalització mitjançant escut flock
• Kit de pantaló i samarreta Lligues Universitàries (futbol/voleibol). Teixit
100% polièster. Mínim de 12 colors diferents. Personalització mitjançant
serigrafia i dorsal lligues a samarreta i pantaló. Característiques del futbol 7 i
voleibol: escut de les lligues amb el dorsal dins de l'escut en la part posterior
(numeració de l'1 al 12) pantalons negres amb l'escut davant en el costat
dret.

• Kit de pantaló i samarreta Lligues Universitàries (bàsquet). Teixit 100%
polièster. Mínim de 8 colors diferents. Personalització mitjançant serigrafia i
dorsal lligues a samarreta i pantaló. Característiques del bàsquet: escut de
les lligues amb el dorsal dins de l'escut en la part posterior (numeració de l'1
al 12) pantalons negres amb l'escut davant en el costat dret.

productes sublimats:
• Samarreta sublimada de Futbol; màniga curta, (patró unisex o femení) .

Samarreta de joc de màniga curta amb teixit multifilament 100% PES
150gr/m². coll canale sublimat; tapacosturas del coll en color blanc. Inclòs
sublimació de dorsal i nom en esquena.
• Kit de pantaló i samarreta de porter (futbol). teixit 100% polièster.

Personalització UB i dorsal a samarreta i pantaló

• Samarreta de màniga llarga de porter (handbol). Teixit 100% polièster
–samarreta
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• Pantaló de joc (futbol), teixit 100% polièster. Sense slip interior. Cordó dins
la pretina. Patronatge masculí i femení. Personalització UB

12,06

12,06

2,53

14,59

Pantaló curt de bàsquet, teixit 100% polièster, transpirable. Patró masculí i
femení. Personalització mitjançant serigrafia (1 color).

10,33

10,33

2,17

12,50

Pantaló de joc (futbol), teixit 100% polièster. Sense slip interior. Cordó dins la
pretina. Patronatge masculí i femení. Personalització mitjançant serigrafia (1
color).

7,33

7,33

1,54

8,87

• Pantaló de joc (handbol i voleibol), teixit 100% polièster, amb slip, cintura
elàstica amb cordó interior. Patronatge masculí i femení. Personalització UB
(1 color).

12,06

12,06

2,53

14,59

12,3

12,30

2,58

14,88

11,05

11,05

2,32

13,37

• Mitjons curts, Teixit 80% cotó, 18% poliamida, 2% spandex. A joc amb les
equipacions

3

3

0,63

3,63

• Mitges de futbol. Teixit 70% polipropilè, 20% cotó, 10% spandex. A joc amb
les equipacions.

3

3

0,63

3,63

• Samarreta de running de màniga curta, Teixit 100% polièster; Màniga curta
ranglan bicolor. Teixit d'assecat ràpid. Cos en teixit birdseye. Teixit de
manigues de manera oval. Mànigues i costures a contrast. Costures i
tapacostures a
contras. Personalitzat UB
• Pantaló curt de running. Teixit 100% polièster transpirable. Cintura
elàstica
ajustable, slip interior, butxaca interior. Patró masculí i femení.

4,1

4,1

0,86

15,9

15,9

3,34

19,24

• Malla curta de running (mitja cama). Teixit elàstic. Patró masculí. Cintura
elàstica ajustable. Color blau/blanc

15,9

15,9

3,34

19,24

• Malla curta de running (pota mínima). Teixit elàstic. Patró femení. Cintura
elàstica ajustable. Color blau/blanc

14,9

14,9

3,13

18,03

• Samarreta de Handbol/Volei Platja, patró masculí 100% Poliester. Teixit
lleuger. Color blau/blanc.

12,3

12,3

2,58

14,88

• Top de dona per Handbol/Volei Platja. Teixit 100% polièster transpirable.
Color blau/blanc

11,05

11,05

2,32

13,37

11,5

11,5

2,41

13,91

8,8

8,8

1,85

10,65

• Motxilla, 50 litres, Color negre/gris . Teixit 80% PES, 10% TPE, 10% EVA.
Personalitzada UB.

20,54

15,95

3,35

19,30

• Bossa transport material. Tipus trolley. Personalitzada UB.

58,94
28,94

58.94
28.94

12.38
6.08

71.32
635.02

• Samarreta sense mànigues per atletisme. Teixit 100% polièster
transpirable. Color blau/blanc. Personalització UB
• Top de dona per atletisme. Teixit 100% polièster transpirable. Color
blau/blanc. Personalització UB

• Bermuda de Handbol/Volei Platja, patró masculí 100% Poliester. Teixit
lleuger. Color a definir.
• Calceta de Handbol/Volei Platja, patró femení 100% Poliester. Teixit
lleuger. Color a definir.

• Bossa de viatge bandolera. . Personalitzada UB.

4.96

Quarta.- La durada d’aquest contracte és de 2 anys des de la seva formalització en la data de la
signatura de la última part signant. Es preveu la possibilitat de dues pròrrogues anuals
El termini per al transport i la distribució de les comandes dels productes és d’un un màxim de 9
(nou) dies naturals.
Cinquena.- Per garantir el compliment de les obligacions que es derivin del present contracte,
s’ha constituït una garantia definitiva per import de 1.865,80 euros, quantitat que ha estat
dipositada per transferència bancària a la Tresoreria de la Universitat de Barcelona el 14 de
febrer de 2022.
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Aquesta quantitat serà retornada tal com preveu a l’apartat R del quadre de característiques del
plec de clàusules administratives particulars.
Sisena.- El contractista ha presentat les següents millores que han estat acceptades per part de
la Universitat de Barcelona:
Reducció en 1 (un) dia del termini de lliurament màxim establert en el PPT del transport i la
distribució de les comandes dels productes en un màxim de 10 (deu) dies naturals., reducció
que ja es contempla en la clàusula quarta d’aquest contracte.
Ampliació de 2 (dos) anys en la continuïtat de les línies de material per més temporades.
Setena.- En cas d’incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats
conforme a la llei i l’estipulat en la lletra L del quadre de característiques del plec de clàusules
administratives particulars.
Vuitena.- Per part de la Universitat de Barcelona es designa al director del Servei d’Esports de
la Universitat de Barcelona o a la persona que el substitueixi com a representant de la
Universitat davant del contractista i actuarà com a responsable del contracte als efectes de
l’establert a l’article 62 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Novena.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació, modificació, resolució i
efectes del contracte seran resoltes per l'òrgan de contractació de la Universitat de Barcelona.
Contra les resolucions d’aquest es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els
jutjats del contenciós administratiu de Barcelona.

I com a prova de conformitat, ambdues parts contractants signen aquest document

Per la UNIVERSITAT DE BARCELONA

Per CUSTOMIFY PERSONALIZACIÓN SL

Glòria Matalí Costa
Òrgan de Contractació (p.d. 13/1/2021)

Angel Javier Escudero Maestra
Apoderat
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