INFORME TÈCNIC RELATIU A LA NECESSITAT DE CONTRACTAR EL
SUBMINISTRAMENT DEL VESTUARI, CALÇAT I ACCESSORIS DE UNIFORMITAT PER
A LA POLICIA LOCAL DE SANT ADRIÀ DE BESÒS PER L'EXERCICI 2021 I 2022 , AMB
POSSIBILITAT D’UNA PRÓRROGA.
1.

Necessitat i objecte del contracte:

És objecte del contracte el subministrament de la uniformitat, calçat i accessoris, destinat al
personal de la Policia Local de Sant Adrià de Besòs pels exercicis 2021 i 2022 de d'acord
amb les determinacions tècniques que s'especifiquen en el plec de condicions tècniques, tot
donant compliment a l'Article 45. Vestuari del vigent Acord de condicions laboral de
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i la Resolució INT/1431/2017 15 de juliol de 2017 CVEDOGC-B-17171044-2017 relativa al disseny de la uniformitat de les policies locals de
Catalunya.
Les peces de uniformitat, calçat i accessoris que s’indiquen són en principi les que s’han de
subministrar per l’any 2021 i 2022, però tenen caràcter orientatiu, de tal forma que la seva
quantitat i/o tipus de peça podrà ser variada segons les necessitats, sempre que no es
superi el preu de l’adjudicació del contracte. Les peces que no es demanin a l’empresa
subministradora no es facturaran.
Atès que no es disposen en l'organització dels mitjans propis necessaris per assolir els
objectius inherents al contracte, ja que no es compta amb els mitjans materials amb els
quals sigui possible prestar aquest servei, es fa necessari contractar-los externament.
2. Lots del contracte:
Per a la correcta execució del contracte i per una major concurrència de proveïdors i que si
es possible siguin els fabricants dels productes a subministrar, és necessari fer l’execució
en diferents lots.
Aquest contracte estarà dividit en 3 lots organitzats pel tipus de material a subministrar:
 Lot 1, peces de vestuari.
 Lot 2, calçat.
 Lot 3, accessoris d’uniformitat.
No és obligatori ofertar per tots els lots
El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al
ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE 1
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en el que es disposa el següent:
3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la
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realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i
es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.
No obstant això l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi
hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos
de contractes de concessió d’obres.
4. Solvència técnica:
En base a l'article 77 LCSP, no serà exigible la classificació d'empreses en els contractes de
subministrament i en base a L’article 89 LCSP, la solvència tècnica de l'empresari haurà de
ser acreditada pes mitjans següents: Una relació dels principals subministraments o treballs
realitzats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el
curs de, com a màxim els 3 últims anys, en què s'indiqui l’import, la data i el destinatari,
públic o privat. Els subministraments o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic;
quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a
falta d'aquell certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyada dels
documents que acreditin la realització de la prestació.
5. Assegurança de responsabilitat civil:
En base a l'article 197 LCSP, l'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del
contractista, sense perjudici dels casos de força major per als contractes d'obres establerts a
l'article 239 LCSP. En aquest sentit, és necessari que l'adjudicatari tingui una
assegurança de responsabilitat civil.
6. Modificació del contracte:
S'estableix la possibilitat de modificar aquest contracte en el supòsit de ser necessàries més
peces de roba per la incorporació de personal i no incloses inicialment.
EI valor màxim de la modificació del contracte no pot ser superior a un 20% del preu inicial
del contracte.
7. Subcontractació:
Es permet la subcontractació en aquest contracte.
8. Condicions especials d'execució:
En base a l'article 202 LCSP, és obligatori l'establiment, com a mínim, d'una de les
condicions especials d'execució de les enumerades en aquest article i per aquest motiu,
s'estableix la següent condició especial d'execució:
Potenciació de mitjans no contaminants i energies renovables en l'activitat de l'empresa.
9. Contracte reservat:
En base a la disposició addicional quarta de la LCSP, aquest contracte NO es reserva del
dret a participar en el procediment d'adjudicació a Centres Especials d'Ocupació d'iniciativa
social i a empreses d'inserció regulades.
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10. Criteris d'adjudicació:
Els criteris d'adjudicació són els següents:
A. Avaluables mitjançant judici de valor (fins a 39 punts):
1. Qualitat dels articles.............................................. fins a 20 punts.
Aquest criteri es considera essencial per a efectuar la valoració, ja que les característiques del
vestuari i material d’us policial han de ser les més adequades per a la perfecta realització de la
funció policial.
Confecció i acabat + Disseny = Puntuació obtinguda
Confecció i acabat: En aquest apartat es valorarà la qualitat dels materials empleats per a la
fabricació del producte, inclosos tant el folre, les entreteles, la cordura, el polímer, el metal·litzat
dels escuts, les cremalleres, les soles, etc. i la confecció i fabricació de les mostres presentades.
Es comprovarà la textura dels materials, transpirabilitat, impermeabilitat, fermalls, cosit, pegats,
cremalleres, botons, velcro, baixos del les peces, desfilat, reforços interiors i exteriors, màxim
10 punts.
Disseny: Es tindrà en compte el tall de les peces, color, patronatge, ergonomia, comoditat (tant
per la col·locació com el seu ajust al cos), màxim 10 punts.
Per tal de valorar aquest apartat, els licitadors han d'adjuntar obligatòriament mostres
confeccionades i acabades de totes aquelles peces de vestuari, calçat i complements
d'uniformitat ofertats, dins d'una caixa o bossa degudament identificada amb el nom de
l'empresa proveïdora.
La no presentació de les mostres degudament i totalment confeccionades amb les
característiques tècniques establertes, suposarà l'exclusió de la licitació.
No s’acceptaran declaracions de compromís de fabricació.
2. Millores fins a 19 punts.
Es valoraran totes les propostes de millora adreçades a facilitar l'adaptació a les tasques
concretes del agents de la Policia Local que facilitin l’ergonomia i les que puguin proporcionar un
major confort i hauran de valorar-se atenent els certificats i les mostres que acompanyen a les
peces. La puntuació per lot es la següent:
Lot 1 Vestuari:

 3 punts si els pantalons presenten una cintura més alta a la part posterior per protegir la zona
lumbar i una cinturilla interior amb banda anti lliscament com a mimin 12mm d’ample i reforçada
amb una beta de com a mimin 25 mm d’ample.
 3 punts si els pantalons porten les cremalleres de les butxaques laterals ocultes i amb un cursor
que incorpori una beta i una peça de plàstic per facilitar la obertura.
 5 punts si el folre desmuntable de la caçadora s’acobli de la mateixa forma i cremalleres a
l’impermeable.
 5 punts si la beta de roba per subjectar el micròfon del les emissores està reforçada per la part
interior amb una tira del lona de niló reforçat i cosit tant a la tela de color groc com a la de color
blau i tindrà com a mínim 9 cm de llarg per 4cm d’ample.
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 3 punts si la caputxa de l'impermeable porta una banda reflectora i dues finestres laterals
confeccionades amb plàstic transparent per facilitar la visió lateral.
Lot 2 Calçat:
 10 punts en la millora de la plantilla anti punxades.
 9 punts en la millora ergonòmica.
Lot 3 Accessoris:
 5 punts per a la màxima rigidesa del cinturó exterior.
 3 punts mer millorar el porta defensa extensible si esta fabricada completament amb polímer.
 3 punts si no porta cap connexió ni accessori que es tingui d’introduir en el cos de la llanterna
per a la seva recàrrega
 8 punts per les acreditacions de laboratoris que adjuntin proves de calibres i diferent tipologies
de municions 12/70 amb munició de caça i amb munició 22LR a les armilles antibales
G.2 Avaluables mitjançant fórmula o de manera automàtica (fins a 61 punts):

1.Termini de lliurament i servei post venda fins a 10 punts.
Es valorarà proporcionalment la reducció del termini de lliurament i el compromís escrit amb
indicació del temps per atendre comandes urgents d'un o dos conjunts. També es valorarà el
compromís escrit d'atenció a modificacions que poguessin ser necessàries i el termini aproximat
per atendre-les.
S’ assignaran els punts proporcionalment d’acord a la següent escala:
Termini d’entrega + Comandes urgents= Puntuació obtinguda

TERMINI
D’ENTREGA

PUNTUACIÓ

dies

punts

30

5

35

4

40

3

50

2

60

1

90

0

COMANDES
URGENTS

PUNTUACIÓ

dies

punts

5

5

6

4
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7

3

8

2

9

1

10

0

2. Oferta econòmica – fins a 51 punts
A l’oferta més econòmica se li atorga la màxima puntuació. La resta d'ofertes es puntuaran
en relació proporcional al percentatge d'increment o desviació sobre la proposició més
econòmica d'acord amb la següent fórmula:
PL-PO
--------------------PL-POE

X 51

PL = Pressupost base de licitació
PO = Preu ofertat pel licitador
POE = Preu ofertat més baix
11. Criteris de desempat:
S'aplicaran els criteris de desempat que determina l'art. 147.2 de la LCSP.
12. Ofertes anormalment baixes:
Si una oferta compleix el següents paràmetres es trobarà incursa en presumpció d'anormalitat:
11.1 L'oferta sigui inferior al pressupost base de licitació en més del 25%, si només es
presenta un licitador.
11.2 Una oferta sigui inferior en més del 20% a l'altra oferta, si es presenten dos
licitadors.
11.3 Les ofertes inferiors en més del 10% a la mitjana aritmètica de les ofertes
presentades, si es presenten tres licitadors. No obstant, s'exclourà per al còmput
d'aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més del 10% a
aquesta mitjana. En qualsevol cas, es considerà desproporcionada la baixa superior al
25%.
11.4 Les ofertes que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana aritmètica de les
ofertes presentades, si es presenten quatre o més licitadors. No obstant, si entre elles
existeixen ofertes que siguin superior a aquesta mitjana en més del 10%, es procedirà al
càlcul d'una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat.
En tot cas, si et nombre de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es
calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
13. Responsable del contracte:
Es designa com a responsable del contracte (art. 62.1 LCSP) l’Inspector Cap de la
Policia Local.
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14. Clàusula social d'obligació de contractar persones amb discapacitat per tai d'executar el
contracte:
En atenció al que disposa l'art 129.1 de la LCSP: No s'estableix l'obligació de contractar a
persones amb discapacitat per tal que participin en l'execució del contracte.
La qual cosa s'informa als efectes oportuns.
Sant Adrià de Besòs, 28 de maig de 2021

L’Inspector Cap de la Policia Local
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