QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. Objecte del contracte: Subministrament de 150 armilles antitrauma per a la Direcció
General de la Policia, amb dos fundes exteriors cadascuna i bossa de transport, d’acord
amb el Plec de Prescripcions Tècniques.
A1. Lots: No, ja que l’armilla i la funda exterior han de garantir la màxima adaptabilitat i
compatibilitat, per garantir que els nivells de protecció siguin exactament els mateixos.
Aquest fet obliga tècnicament a que les noves armilles s’hagin d’adquirir amb les seves
fundes.

A2. Codi CPV: 35113430-2 Armilles de seguretat
B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu:
A tant alçat
Preus unitaris
B2. Valor estimat del contracte 212.100,00 €
B3. Pressupost base de la licitació, d’acord amb el detall següent:
Pressupost base
Import de l’IVA
Total pressupost base de licitació
B4. Revisió de preus

Sí

212.100,00 €
44.541,00 €
256.641,00 €

No

C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària: IT04 D/2210003000/2210/0000
C2. Expedient d’abast plurianual: Sí
No
D. Termini, condicions i lloc de lliurament:
D1. Termini de lliurament: màxim de 10 setmanes, des de l’endemà de la data de la
signatura del contracte
D2. Condicions i lloc de lliurament: El lliurament es farà a la Unitats d’Armes del
Complex Central de Mossos d’Esquadra de la Direcció General de la Policia,
Avinguda de la Pau, 120 08206-Sabadell
D3. Prorrogable
Sí
No
E. Variants:

Sí

No

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
F1. Forma de tramitació:
Ordinària
Urgent
Anticipada (condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient de l’exercici 2021
F2. Procediment d’adjudicació: Obert de la Llei 24/2011, de 2 d’agost de 2011, de
contractes del sector públic en els àmbits de la defensa i la seguretat (LCSPDS)
F3. Presentació d’ofertes mitjançant sobre digital:
Sí
No
Tot i que la resta de documentació es presentarà digitalment, les mostres del sobre B
s’han de presentar físicament a la Unitat d’Armes, al complex de la PM-GE, Avinguda de
la Pau, 120, 08206- Sabadell, s’expedirà un segellat conforme s’ha fet efectiva l’entrega.
Les mostres s’han d’entregar abans de la finalització del termini de presentació d’ofertes
G. Mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica
G1. Solvència econòmica i financera: volum anual de negocis dels tres darrers
conclosos.
Requisit mínim
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En contractes de durada igual o inferior a un any: l’any de més volum ha de ser igual o
superior a 1,5 vegades el pressupost del contracte.
Forma d’acreditació.- Comptes anuals aprovats i dipositats al registre mercantil, si
l’empresari està inscrit en aquell registre i, en cas contrari, pels dipositats en el registre
oficial en el qual ha d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el registre
mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel registre mercantil o en cas de no estar
obligats podran acreditar la solvència amb una declaració indicant el volum de negocis
global de l’empresa en cada anualitat.
G2. Solvència tècnica: principals contractes realitzats, els darrers cinc anys, de
naturalesa igual o similar als que constitueixen l’objecte del contracte.
Requisit mínim: l’import anual acumulat l’any de més volum d’execució ha de ser igual o
superior al 70% de l’anualitat del contracte.
Forma d’acreditació: certificat que indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat,
del contracte, expedit per l’òrgan o entitat competent o, si no hi ha certificat, mitjançant
una declaració de l’empresari acompanyada dels documents en poder d'aquest que
acreditin la realització del contracte.
G3. Adscripció de mitjans materials o personals a l’execució del contracte:

Sí

No

H. Criteris d’adjudicació: D’acord amb l’annex 4 del Plec de clàusules administratives
particulars (PCAP)
I. Criteris per a la determinació d’ofertes anormalment baixes: Es considerarà baixa
desproporcionada una oferta que presenti una baixa de més d’un 40% de l’import de
licitació
J. Documentació a presentar per les empreses licitadores
 Formulari normalitzat del Document europeu únic de contractació(*). Es
pot utilitzar una d’aquestes dues versions del document.
Model DEUC de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
Model del Ministerio de Hacienda: (enllaç generació document)
*A la Part IV, Criteris de selecció, només cal respondre la primera pregunta, la resta de la
Part no cal completar-la.

 Declaració responsable de l’annex 1, a on es declara entre d’altres que:

Sobre A

1) L’empresa té el Certificat del Sistema de Gestió de Qualitat
corresponent a la sèrie ISO 9001:2015 que inclogui el procés de
fabricació de les armilles antitrauma, emès per una entitat de Certificació
acreditada, que acreditarà si fos proposat adjudicatari.
2) El fabricant amb el qual liciten, té subscrita una pòlissa de
responsabilitat civil que hauria de garantir el pagament de les
indemnitzacions econòmiques a les que estiguin obligats pels danys
personals i materials i els conseqüencials per motiu dels defectes en els
productes subministrats, que haurà de cobrir un límit mínim
d’indemnització de: 3.000.000,00€ per sinistre/any i un límit mínim per
víctima de 900.000,00€, que acreditarà si fos proposat adjudicatari.
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Vegeu annex 1 del PCAP
En el supòsit que l’empresa licitadora acrediti la seva solvència mitjançant la integració de la
solvència amb altres empreses o entitats alienes, haurà de presentar un DEUC separat per
cadascuna de les empreses amb qui concorri a la licitació. En cas de resultar proposada com
a adjudicatària, haurà de presentar un compromís signat per les parts conforme es disposarà
dels mitjans i solvència durant tota la vigència del contracte.
Altrament, si la integració de solvències es produeix amb empreses del mateix grup
empresarial, s’haurà d’indicar aquesta circumstància en el DEUC del licitador però no caldrà
presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses.

Sobre B Entrega física de les mostres: a la Unitat d’Armes, al complex de
la PM-GE, avda. de la Pau, 120, 08206- Sabadell
Només mostres, de cada un dels equipaments objecte de licitació, de la
forma com s’especifica a l’annex 2 del Plec de clàusules administratives

Sobre B

Sobre B documentació a presentar mitjançant sobre digital
 Memòria descriptiva del conjunt de la protecció.
 Documentació tècnica referent a l’alumini o material similar que conforma
la protecció antitrauma i antiganivet.
 Dades tècniques del teixit de la funda exterior ignífuga.
 Documentació que aporti les dades tècniques del teixit de la funda
exterior ignífuga.
 Acreditació que les armilles garanteixen el nivell de protecció segons
norma VPAM KDIW 2004 (edició actualitzada) o normativa equivalent
especificats en els apartats 5.5, 5.11 i 5.12 del Plec de prescripcions
tècniques.
 Només en el cas que es presenti com a millora en l’apartat 1.4 de l’annex
4 del PCA: Acreditació, mitjançant un certificat específic, el compliment
de les característiques descrites en l’apartat 5.10 del plec de
prescripcions tècniques, relatiu al material interior de l’armilla.
 Document que acrediti la presentació de mostres

Vegeu annexos 2 i 4 del PCAP

Sobre C

 Oferta econòmica i altres criteris valorables automàticament d’acord amb
el model de l’annex 3 del PCAP
Vegeu annexos 3 i 4 del PCAP

Important:
La presentació de documentació en un sobre que no, quan afecti a la valoració, serà
causa d’exclusió.
K. Garanties
K1. Garantia provisional:
Sí
No
K2. Garantia definitiva:
Sí
No Import: 5% de l’import d’adjudicació, IVA no inclòs
K3. Termini de garantia: 1 any a comptar des de la data de recepció del material.
L. Condicions especials d’execució: d’acord amb l’apartat f) de la clàusula vint-ivuitena i trenta-quatrena del Plec de clàusules administratives.
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M. Obligacions contractuals essencials: confidencialitat i seguretat en el
subministrament d’acord amb la clàusula vint-i-novena del Plec de clàusules
administratives
N. Modificacions del contracte: no se’n preveuen
O. S’admet subcontractació

Sí

No

P. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o
empreses adjudicatàries: 500 €
Q. Penalitats: d’acord amb l’article 193.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del sector públic en els casos de demora en l’execució, a judici de l’òrgan de
contractació en funció de la gravetat del fet, la imposició d’una penalitat del 10 % del
pressupost del contracte, exclòs l’IVA o la resolució del contracte.
R. Tramitació i pagament de les factures:
Les dades rellevants als efectes de tramitació de la facturació són les següents:
R1. A banda dels codis que identifiquen les unitats que han de tramitar la factura (codis
DIR3) establerts a la clàusula vint-i-sisena del PCA, els codis específics que identifiquen
el contracte són:
Centre gestor destinatari
IT04 Direcció General de la Policia
Codi d’expedient
IT-2021-47
R2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent:
Termini únic per lot/sublot i centre gestor, quan s'hagi executat la totalitat de
l'objecte del contracte.
Una única factura quan s’hagi lliurat la totalitat d’armilles i fundes

R3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:
X Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades.
Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals:

R4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: la persona que ostenta el càrrec del
sub-director/a d’Administració i Serveis de la DGP.
S. Responsable del contracte: Sots-cap de la Divisió Tècnica de Planificació de la
Seguretat de la Direcció General de la Policia.
T. Òrgan a qui es poden adreçar consultes relacionades amb la licitació: Servei de
Contractació i Patrimoni, a l’adreça electrònica contractacio.interior@gencat.cat
U. Altres (comitè d’experts): no es preveu.

Els licitadors interessats a rebre comunicacions automàtiques mitjançant correu
electrònic de totes les publicacions que es facin sobre aquest expedient en el perfil del
contractant s'hi han de subscriure accedint a l’enllaç “Voleu que us informem de les
novetats?”, que trobaran a la pàgina corresponent a l’anunci de licitació que es publiqui
en el perfil.
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