PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DEL VESTUARI LABORAL,
COMPLEMENTS I ACCESSORIS D’UNIFORMITAT DE REUS TRANSPORT PÚBLIC

1.- Objecte del contracte.
L’objecte del present Plec de Prescripcions tècniques és regular les condicions pel
subministrament del vestuari laboral, complements i accessoris d’uniformitat als treballadors
de Reus Transport Públic SA.

2.- Operativa i terminis de lliurament.
Es diferencien tres tipologies de subministrament :
-

La corresponent a la comanda general, que es farà entre les mesos d’abril-maig en el cas
del vestuari d’hivern, i de octubre-novembre en el cas del vestuari d’estiu, d’acord amb
la fitxa de dotació de cada col·lectiu professional de Reus Transport Públic SA.
Reus Transport Públic facilitarà a l’empresa adjudicatària una relació nominal de totes
les persones que han de rebre el vestuari, diferenciant per lloc de feina, temporada
d’hivern i estiu per tal de poder prendre’ls-hi les mides i talles necessàries per la
confecció del vestuari.
L’adjudicatari queda obligat a prendre les mides amb l’antelació suficient com per
complir les dates de lliurament del vestuari a la totalitat del personal en els respectius
lloc de treball. Per aquest motiu haurà de destinar un horari prou ampli per preveure els
diferents torns de treball.
El termini de lliurament de la roba és de 90 dies a partir de la data d’enviament de la
comanda, que com a molt tard serà el 30 de setembre per la roba d’hivern, i el de 30
d’abril per la roba d’estiu.

-

La corresponent als treballadors eventuals o de nova incorporació i que s’han de vestir
per primer cop.
En aquest cas , el licitador haurà també d’especificar en la seva oferta els locals o
establiments de que disposi a la ciutat de Reus on el personal de nova incorporació o
substitució o aquell qui excepcionalment i per causes justificades no se n’hagin pres les
mides pugui passar a que li prenguin les mides i posteriorment recollir el vestuari prèvia
presentació de la corresponent autorització per part de l’empresa.
En aquests casos, el termini de lliurament de la roba no podrà ser superior a les 72 hores
a partir de l’enviament de la comanda.

-

Lliuraments de reposició de roba que es fa malbé o que s’extravia.
En aquests casos, el termini de lliurament de la roba no podrà ser superior a les 48 hores
a partir de l’enviament de la comanda.
El lliurament de la roba es farà de forma individual i nominal, degudament precintats. A cada lot
hi haurà de constar el nom del treballador i el nombre de peces que conte.

L’adjudicatari estarà obligat a realitzar les modificacions necessàries o a canviar el material per
tal que les peces s’adaptin perfectament a cada treballador, esmenant els possibles defectes del
material o de confecció. S’inclouen també en aquest apartat les peticions o modificacions
derivades de casos particulars com poden ser embarassos o defectes físics dels treballadors. En
aquests casos, el termini per la reposició del vestuari serà de 7 dies naturals, a partir del següent
de que li hagi estat requerida.
L’adjudicatari ha de crear una base de dades informatitzada amb les dades rellevants del
subministrament ( mides, lliuraments, reposicions, etc) i haurà de mantenir-la actualitzada i a
disposició de Reus Transport Públic.

3.- Intolerància al teixit
En cas que alguna de les persones destinatàries de les peces del vestuari laboral presenti algun
tipus d’intolerància o al·lèrgia a algun component del teixit emprat, l’empresa adjudicatària
haurà de substituir el teixit per un altre que no causi molèsties a la persona destinatària,
garantint els terminis de lliurament assenyalats en la clàusula anterior i sense alteració del preu
unitari de la peça de roba substituïda.

4.- Estoc d’uniformitat
Per tal d’atendre les peticions addicionals de vestuari que es puguin derivar en cas de noves
incorporacions de personal, l’adjudicatari del servei haurà de disposar del vestuari en estoc en
la quantitat suficient.
Malgrat que la quantitat de roba a entregar anualment és la que s’indica en aquets plec, aquest
pot ser susceptible d’increment o variació en funció als acords amb els treballadors o a les
necessitats reals del servei.

5.- Facturació del subministrament.
Al lliurament de la roba, l’adjudicatari emetrà la corresponent factura, que un cop validada pel
departament de RRHH serà abonada en els terminis previstos en el plec.
El material que el adjudicatari ha de mantenir en estoc no es podrà facturar.

6.- Nombre de peces de roba
Sense perjudici de variacions de lliurament de peces de roba en motiu de primera entrega o de
reposició que puguin produir-se al llarg de la vigència del contracte, la correlació amb les grups
i perfils professionals són els següents :

Peces
Pantaló estiu
Pantaló hivern
Camisa / polo estiu mc
Camisa / polo hivern mll
Conjunt tèrmic
Caçadora
Anorac conductor
Mitjó estiu
Mitjó hivern
Sabata
Cinturó
Corbata
Parca “dos en una” + forro
reversible

Unitats anual
2
2
2
2
1
1
1
3
3
2
1
1
1

La relació de peces per cada perfil professional és a títol orientatiu i no existirà un nombre mínim
d’unitats de cada peça i talla.

Peça de roba

Lliurament
estiu
conductor
103

Pantaló
estàndard
Camisa estiu mc
Camisa hivern mll
Conjunt tèrmic
Caçadora
Anorac conductor
Mitjó estiu
Mitjó hivern
Sabata
Cinturó
Corbata
Pantaló manteniment gris
Polo estiu mc
Polo hivern mll
Parca “dos en una” + forro
reversible
Bota de seguretat

Lliurament
hivern
103

105

15
5
5

10

150

12
20

5

220
105
105
48
51
51
150
150
90
55
50
20
20
15
5

105
48
51
51

45
55

TOTAL UNITATS

150
45
50
12

7.- Acreditació de la qualitat i confecció.
Per a cada peça, caldrà acreditar un informe tècnic on es detallin:

-

Fitxa tècnica de cadascuna, on consti la seva composició, propietats, tipus de teixit,
composició, gramatge i instruccions de neteja.

-

Certificacions, especificacions CE i acreditacions tècniques del fabricant, etc

Amb posterioritat a l’obertura del sobre B, caldrà fer arribar a RTP en el termini màxim de tres
dies hàbils, una mostra de cada peça que es presenta al procediment de subministrament. Totes
les peces correspondran a la mateixa talla. Aquestes peces en el cas de resultar adjudicatari el
licitant, quedaran en poder de l’empresa Reus Transport Públic per a posteriors comprovacions
de l’adequació en el subministrament.
No s’admetran peces unisex. Caldrà que la mateixa peça tingui el patronatge per home i dona.
En el cas que les mostres no compleixin amb els requisits tècnics del present plec no es procedirà
a l’obertura del sobre C del plec de clàusules administratives.
L’adjudicatari es compromet a mantenir el mateix model i color per a futures incorporacions,
sense poder canviar cap peça de les adjudicades en aquest procediment.
Per tal d’aconseguir una homogeneïtat de les ofertes presentades pels diferents licitadors, els
colors de les diferents peces s’ajustaran als següents estàndards :
-

Negre :
Gris: 60% Process Black (C:0 M:0 Y:0 K:60)
Taronja: Pantone 123 (C:0 M:30 Y:94 K:0)

DESCRIPCIÓ I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES :
PANTALO SERVEI DE CONDUCTORS :
Descripció :
-

Pantaló de color negre recte
Ribet de color groc
Dues butxaques tipus francès
Una butxaca interior cuixa dreta amb tancament amb tapeta i boto
5 travetes a la cintura
Tancament central amb cremallera i claudàtor pla

Components :
Pantaló estiu :
- 65 % polièster
- 35 % coto
Pantaló hivern :
-

45% polièster
55% llana

Croquis :

CAMISA

Descripció :
-

Camisa de color blanc amb màniga curta per l’estiu i màniga llarga d’hivern.
Butxaca al costat esquerra amb doble de color groc
Logotip de l’empresa brodat o termo-adhesiu a la butxaca

Composició :
-

65% polièster
35% cotó

Croquis :

CAÇADORA CONDUCTORS
Descripció :
-

Caçadora de color negre amb coll de camisa
Dues butxaques interiors inclinats a la part baixa, amb doblec de color groc.
Tancament central amb botons i tapeta.
Laterals dels baixos ajustables amb elàstic.
Logotip de l’empresa al pit costat esquerra
Màniga llarga amb puny ajustable amb botó.

Composició :
-

45% polièster
55% llana

Croquis :

ANORAK CONDUCTORS
Descripció :
-

Canesú i sobre butxaques de color groc. Resta de la peça de color negre.
Tancament amb cremallera central
Màniga acabat en un puny elàstic ajustable.
Tres butxaques exteriors verticals (una central i dues a la part lateral davantera) amb
tancament amb cremallera.
Ajustament a la part inferior mitjançant cordó elàstic i tanques.
Logotip de l’empresa brodat o termo-adhesiu al pit costat esquerra.

Components
Teixit principal :
Pes :

Croquis :

100 % PES
265 gr/m2 (+-3%)

CORBATA :
Descripció :
-

Corbata de color negre sense nus, amb folre i entretela.

Composició :
-

100 % polièster

Croquis :

PANTALÓ SERVEI MANTENIMENT I NETEJA.

Components
Teixit principal:
Pes:

60 % PA – 30% PES – 10% EL
175 gr/m2 (+-5%) estiu
230 gr/m2 (+-5%) hivern

Descripció :
Pantaló monocolor de color gris (mod. manteniment) :
-

Tancament central amb cremallera i claudàtor pla
Dues butxaques tipus francès
1 butxaca al lateral cama esquerra de color groc amb tancament de sobre i boto.
1 butxaca interior a la cuixa dreta amb tancament de boto
5 travetes a la cintura
Bandes d’alta visibilitat als dos camalls del pantaló per sota del genoll.

Croquis

Pantaló model manteniment

POLO D’ESTIU MÀNIGA CURTA.

Components
Teixit principal:
Pes :

100 % polièster transpirable
180gr/m2 (+-5%)

Descripció :
Polo bicolor -gris i groc- de màniga :
-

Coll i botonadura de groc.
Tapeta i tancament de color groc amb 3 botons
Travetes amb un boto a les espatlles de color groc
Banda reflectant termofixada a l’alça del pit a l’alçada de la màniga, part davantera i
posterior.
Mànigues i part inferior amb color groc
Part superior -davantera i esquena- de color gris
Logotip de l’empresa brodat o termo-adhesiu al pit costat esquerra. A l’esquena sobre
la banda reflectant portarà escrit “REUS TRANSPORT”.

Croquis :

Polo mc model manteniment

POLO D’HIVERN MÀNIGA LLARGA

Components
Teixit principal:
Pes:

100 % polièster transpirable.
195 gr/m2 (+-5%)

Descripció
Polo bicolor gris i groc marí de màniga llarga :
-

Coll i botonadura de groc.
Tapeta i tancament de color groc amb 3 botons
Travetes amb un boto a les espatlles de color groc
Banda reflectant termofixada a l’alça del pit a l’alçada de la màniga, part davantera i
posterior.
Mànigues i part inferior amb color groc
Part superior -davantera i esquena- de color gris
Logotip de l’empresa brodat o termo-adhesiu al pit costat esquerra. A l’esquena sobre
la banda reflectant portarà escrit “REUS TRANSPORT”.
Butxaca braç esquerra portabolis doble de color groc

Croquis :

Polo mll model manteniment

CONJUNT TÈRMIC

Components
Teixit principal :
Pes :

92 % PES - 8 % EL
185 gr/m2 (+-5%)

Descripció :
Camiseta tèrmica: camiseta tèrmica en màniga llarga amb coll rodo i costures tipus flat-lock.
Color blau marí fosc. Teixit de punt llis elàstic perxat per la cara interior i de fibra tèrmica.
Pantaló tèrmic : pantaló tèrmic interior de cintura fins al turmell, amb costures tipus flat-lock,
de color blau marí fosc, amb teixit de punt llis elàstic perxat per la cara interior i de fibra
tèrmica.
Croquis :

CONJUNT PARKA “DOS EN UNA” + FORRO REVERSIBLE
Descripció :
Conjunt parka 2x1+ xaleco forro reversible sense mànigues de color blau marí i groc fluor, que
està composada d’una peça impermeable exterior, una jaqueta soffshell i d’un forro interior
practicable.
Peça impermeable bicolor exterior:
-

-

Costures termosegellades, amb cremallera i tancaments a pressió interiors per
acoblament amb la jaqueta softshell.
El coll, caputxa, tapeta central cremallera, part inferior jaqueta, avantbraços i canesú
de color groc. Resta de la peça de color blau.
Tancament a la cremallera central waterproof de dos cursosrs i tiradors, tapada per
solapa central tancada amb botons de pressió i tancaments autoadhesius. Portarà una
cremallera al interior per l’acoblament de la jaqueta softshell.
Màniga acabat en un puny interior de licra, ajustable des de l’exterior amb un
tancament autoadhesiu.
Coll alt on s’hi podrà acoblar la caputxa mitjançant una cremallera . La caputxa
incorporarà un cordó elàstic per ajustar-la perimetralment.
Tres butxaques exteriors verticals (una central i dues a la part lateral davantera) amb
sobre i cremallera waterproof amb tirador.
Dos reflectants discontinus de 50mm termofixats al voltant del tors i dues al voltant de
les mànigues.
Ajustament a la part inferior mitjançant cordó elàstic i tanques.
Logotip de l’empresa brodat o termo-adhesiu al pit costat esquerra. A l’esquena sobre
la banda reflectant portarà escrit “REUS TRANSPORT”.

Components
Teixit principal :
Pes :

100 % PES
190 gr/m2 (+-5%)

Croquis :

Jaqueta interior softshell color groc fluor:
-

Tancament amb cremallera central, adaptable a les cremalleres interiors del
impermeable.
Màniga acabat en un puny elàstic ajustable.
Tres butxaques exteriors verticals (una central i dues a la part lateral davantera) amb
tancament amb cremallera.
Dos reflectants discontinus de 50mm termofixats al voltant del tors i dues al voltant de
les mànigues.
Ajustament a la part inferior mitjançant cordó elàstic i tanques.
Travetes a la part exterior pel seu acoblament amb la peça impermeable.
Travetes i tancaments a pressió a la part interior per l’acoblament del forro interior.
Logotip de l’empresa brodat o termo-adhesiu al pit costat esquerra. A l’esquena sobre
la banda reflectant portarà escrit “REUS TRANSPORT”.

Components
Teixit principal :
Pes :

100 % PES
260 gr/m2 (+-5%)

Croquis:

Jaqueta softshell model manteniment

Forro practicable :
-

Forro practicable sense mànigues de color negre encoixinat reversible horitzontalment
de color groc fluor.
Tancament central amb cremallera. Adaptable a les cremalleres interiors de la jaqueta
softshell.
Dues butxaques laterals a la part davantera, tancaments amb cremallera.
Travetes a la part exterior per ajustar amb la jaqueta softshell.
La peça podrà ser utilitzada de forma independent a la jaqueta softshell.
Logotip de l’empresa brodat o termo-adhesiu a la part superior esquerra. A l’esquena
portarà escrit sobre la banda reflectant “REUS TRANSPORT”

Components
Teixit principal :
Pes :

92% PES – 8% EL
185 gr/m2 (+-3%)

Croquis :

Forro practicable

MITJO D’ESTIU

Descripció :
-

Mitjó transpirable
Reforç en zones de màxima fricció

Components : 85% polièster transpirable – 10% poliamida – 5% Elastà

MITJO D’HIVERN

Descripció :
-

Mitjó polièster multicanal tot de ris de puny. Ha de repel·lir la humitat i mantenir la
temperatura del peu.

Components : 85% polièster multicanal – 10% poliamida – 5% Elastà

SABATA ANATÒMICA
Descripció :
-

-

Sabata de pell de color negre
Lleuger per evitar el cansament
Fàcil de posar i treure
Sola lleugera, antilliscant, transpirable i amb capacitat d’amortiguació , amb llibertat
de turmell i amples per alliberar els moviments dels dits i eliminar la pressió sobre el
peu, permetent d’aquesta manera la implantació de plantilles.
Possibilitat model mocassí i amb cordills.

BOTA DE SEGURETAT S1
Descripció :
-

Sola antilliscant, resistent a la perforació i aïllant per la protecció davant riscs químics i
elèctrics
Característiques impermeables resistents a l’aigua i aïllant contra el fred
Flexible i còmoda, ben adaptada per la protecció del turmell
Puntera de seguretat

Components : teixit transpirable i resistent, ja sigui de cuir o sintètic.
CINTURO DE PELL

Descripció :
-

Cinturo de pell de color negre, subjectat a les travetes del pantaló.
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