ANUNCI
Anunci de licitació del contracte de subministrament de vestuari, calçat i complements pel personal
uniformat de la Policia Local de l'ajuntament de Sant Adrià de Besòs per l’exercici 2021.
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Àrea d'Hisenda i Recursos Generals de l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs.
b) Número d'identificació:P0819300E
c) Dependència que tramita l'expedient: Serveis Generals a proposta de l'Àrea de Serveis
Socials
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
e) Adreça (inclòs número NUTS): Plaça de la Vila 12 - 08930 (ES511)
f) Telèfon: 933.812.004
g) Fax: 933.811.056
h) Web: www.sant-adria.net
i) Correu electrònic: compres@sant-adria.net, serveisgenerals@sant-adria.net
j) Web perfil contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/
2. Dades i tramitació del contracte:
a) Núm. Expedient: 1994-2021
b) CPV: 18100000-0
c) Codi NUTS del lloc de les obres o de lloc principal d'execució del servei o subministrament:
ES511
d) Descripció de la licitació: L'objecte del contracte el constitueix el subministrament de
vestuari, calçat i complements pel personal uniformat de la Policia Local de l'ajuntament de
Sant Adrià de Besòs per l’exercici 2021i 2022 amb possibilitat d’una pròrroga.
e) Tipus de procediment: Obert no harmonitzat
f) Requisits específics del contractista: els criteris de selecció relatius a la solvència econòmica
i financera i tècnica o professional es detallen a l'apartat F del quadre de característiques.
g) Període del contracte i previsió d'inici: Des de la data de formalització de l’adjudicació i fins
el 31 de desembre de 2022.
h) Valor estimat: 210.737,95 €
i) Pressupost de licitació anual, IVA inclòs: 74.997,93 €
j) Import d'adjudicació anual, amb IVA inclòs: 74.997,93 €
k) No s'admeten variants.
l) Modificacions: Les previstes a l'apartat M del quadre de característiques, amb el límit màxim
del 20 % de l'import adjudicat.
m) Condicions especials d'execució: Potenciació de mitjans no contaminants i energies
renovables en l'activitat de l'empresa.
n) Criteris d'adjudicació: en resum, s'estableixen els següents criteris que es troben detallats a
l'apartat G del quadre de característiques:
Avaluables mitjançant judici de valor (fins a 49 punts)

1. Qualitat dels articles..............................................
•

Confecció i acabat + Disseny = Puntuació obtinguda

fins a 20 punts.

2. Termini de lliurament i servei post venda fins a 10 punts.

3. 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.
 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
plímer.
 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
Avaluables mitjançant fórmula o de manera automàtica:
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

o) Mesa de contractació: integrada pel president, secretària, vocal titular del control econòmic,
vocal titular de l'assessorament jurídic i dos vocals, d'acord amb la clàusula onzena del plec
de clàusules administratives;
p) El present no és un contracte reservat;
3. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació al perfil;
b) Documentació que cal presentar: s'han de presentar tres sobres electrònics, amb la
documentació que s'estableix a la clàusula 10.9 del plec de clàusules administratives;
c) Presentació:
electrònica:
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/sant-adria-debesos( clàusula 10.1)
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos des de
l’obertura de pliques;
e) Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català o castellà.
4. Dades del servei on es pot obtenir la informació necessària per a la interposició d'un
recurs:
a) Nom: Servei de Serveis Generals
b) Adreça: Plaça de la Vila 12 - 08930
c) Telèfon: 933.812.004
d) Fax: 933.811.056
e) Correu electrònic: serveisgenerals@sant-adria.net

Sant Adrià de Besòs,signagt i datat digitalment
El regidor delegat

