Document electrònic
Codi de verificació: 12434306534411734205

Informe per a la contractació del subministrament de la roba d'uniformitat de la
Policia Local de Vilanova i la Geltrú

El motiu del present informe és donar compliment a allò que preveuen els arts. 28.1 i
116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que
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.
1.

Objecte del contracte

L’objecte del contracte és el subministrament de la roba d'uniformitat i calçat de la
Policia Local de Vilanova i la Geltrú
2.
Justificació de la necessitat del contracte i de la impossibilitat de dur a
terme la prestació amb mitjans interns
La plantilla de la Policia Local és un col·lectiu uniformat de l’Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú. Segons l’article 9.1 de la llei 16/1991 de 10 de juliol de Policies Locals de
Catalunya, els policies locals estan obligats a dur l'uniforme reglamentari. I d’aquí es
deriva l’obligació de l’Ajuntament de proporcionar periòdicament als treballadors de la
policia, la uniformitat necessària per a l’adequada prestació dels serveis assignats.
També està obligat a reposar les peces del vestuari deteriorades o malmeses.
La Resolució INT/1431/2017, de 15 de juny, del Departament de l’Interior de la
Generalitat de Catalunya estableix una nova uniformitat que unifica la imatge de totes
les policies de Catalunya, aquesta licitació s’ha d’ajustar als models establerts per la
mencionada resolució.
Atès que l’Ajuntament no pot confeccionar amb mitjans propis la uniformitat dels
treballadors mencionats, s’ha de fer una licitació per a que el subministrament de
material ho faci una empresa externa.
3.

Import

El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es
compromet l’Ajuntament és de 120.032,00 euros, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 99.200,00 de pressupost net i 20.832,00 euros en concepte d’Impost sobre el
Valor Afegit al tipus del 21%.
L'Ajuntament no està obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats
executades siguin inferiors a les unitats previstes en el projecte. Tenint en compte que
no es coneix per avançat quines seran totes les necessitats precises de la Policia
local, les quantitats a subministrar estaran en funció de les comandes que en el seu
moment faci el personal i que oportunament s’adreçaran al/s adjudicatari/s per tal del
procedir al seu lliurament.
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L’import adjudicat serà en funció dels preus unitaris previstos en el projecte i realment
executats.
La quantia d’aquest contracte es determina en funció dels preus unitaris següents

Polo nou m/c

52,00 €

Unitats
previstes
a l’any
178

Polo nou m/ll

57,00 €

178

10.146 €

12.276,66 €

Funda armilla antibales

125,00 €

89

11.125 €

13.461,25 €

Samarreta tèrmica

29,00 €

1

29 €

35,09 €

Pantalons estiu

63,00 €

1

63 €

76,23 €

Pantalons hivern

63,00 €

1

63 €

76,23 €

Pantalons estiu moto

84,00 €

1

84 €

101,64 €

Pantalons estiu hivern

91,00 €

1

91 €

110,11 €

Folre

36,00 €

1

36 €

43,56 €

Sabates

80,00 €

1

80 €

96,80 €

Bambes

80,00 €

1

80 €

96,80 €

Botes mitja canya

105,00 €

1

105 €

127,05 €

guants antitall

45,00 €

1

45 €

54,45 €

guants moto estiu

27,00 €

1

27 €

32,67 €

guants moto hivern

68,00 €

1

68 €

82,28 €

Preu
unitari

Total

Total + 21%
iva

9.256 €

11.199,76 €

No es preveuen baixes temeràries
4.

Durada

Aquest contracte tindrà una durada dos anys, amb la possibilitat de concertar dues
prorrogues d’un any, mitjançant acord exprés de l’òrgan de contractació, si no existeix
denúncia del contracte per alguna de les parts amb tres mesos d'antelació
5.

Valor estimat del contracte

El Valor estimat del contracte és de 218.240,00€ que s’han calculat de la manera
següent:
Pressupost de licitació: 99.200,00 €
Pròrroga: 99.200,00 €
Modificacions previstes: 19.840 €
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6.

Licitació per Lots

Segons preveu l’article 99.3 b) de la LCSP
Es proposa una licitació amb un sol lot pel fet que la realització independent de les
diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificulti l’execució
correcta des del punt de vista tècnic en implicar la coordinació en l’execució de les
diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en
lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. A més, la necessària
homogeneïtat dels dissenys i materials a utilitzar es garanteix millor si no es divideix el
contracte en lots diferents.

7.
Justificació del procediment d’adjudicació i dels criteris de valoració de
les ofertes (art. 116.4 LCSP)
Contracte administratiu típic de subministraments per procediment obert i tramitació
ordinària.
La valoració de les proposicions per determinar l’oferta econòmicament més
avantatjosa atendrà:
Al preu ofert pels licitadors.
A altres criteris directament vinculats a l’objecte del contracte per aconseguir
una millora en les prestacions objecte del present contracte, de conformitat
amb l’art. 145.3.f) de la LCSP.
8.
Incorporació de clàusules de caràcter social, ambiental i/o ètic
S’inclouen clàusules
Sí
No
En quin àmbit?
Socials
ambientals
ètiques
de gènere
altres
9.

Requisits de capacitat

9.1. Solvència econòmica i financera
Volum anual de negocis en el darrer any
9.2. Solvència tècnica o professional
a) Una relació dels subministraments principals efectuats de la mateixa naturalesa
o similar
b) Una mostra de cada producte que s’ha de subministrar.
Per a la valoració dels subministraments, els licitadors hauran de presentar,
dins del termini de presentació de proposicions, les mostres de cadascuna de
les peces. En el cas de polo i pantaló, hauran de disposar de models i talles
específicament dissenyats per als homes i d’altres específicament dissenyats
per a les dones.
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Les mostres es presentaran en una caixa tancada, degudament embalades i
retolades de manera que es garanteixi el seu secret fins al moment de la seva
obertura, indicant a l’exterior de l’embalatge només el número d’expedient i les
dades del licitador.
Cada mostra haurà d’anar etiquetada individualment. A l’etiqueta, com a mínim,
s’ha de fer constar la composició del teixit, talla, els pictogrames pel
manteniment i conservació i el fabricant.
Els licitadors que no resultin adjudicataris podran retirar les mostres
presentades una vegada adjudicat el contracte i en un termini màxim d’un mes
natural. Una vegada transcorregut aquest termini, les mostres que no hagin
estat retirades seran destruïdes.
Les mostres presentades per l’adjudicatari no es retornaran i quedaran
dipositades fins a la finalització del contracte.
10.
No

Subrogació del personal.

11.
Constitució de garantia definitiva
La garantia definitiva s’estableix en un 5% de l’import anual de licitació.
12.
Modificació del contracte
Es preveu una modificació de contracte en el supòsit que hi hagi un augment de la
plantilla.
13.
Seguiment del contracte
La persona responsable del seguiment del contracte serà el Cap del Servei de la
Policia Local o càrrec equivalent del servei promotor de l’expedient.
14.

Aplicació pressupostària

L’aplicació pressupostària serà la número 05.1301.22000 Unitat Administrativa del
vigent pressupost de 2019 i a les aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis
econòmics que afectin a la durada del contracte. L’autorització o realització del
contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència de crèdit a cada exercici
pressupostari. Atès que el contracte es formalitza en exercici anterior al de l'inici de
l'execució, se'n sotmet l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades d'aquest contracte a
l'exercici corresponent.

Cap de Servei de Seguretat
i Protecció Ciutadana

Signat a Vilanova i la Geltrú,
01/04/2019 17:37:03
Dionís Ginés Parrilla

