Ajuntament de Mataró

PLEC TÈCNIC SUBMINISTRAMENT VESTUARI PERSONAL AJUNTAMENT

Primera. Objecte del contracte
L’ objecte del contracte és el subministrament de vestuari del personal pel següent personal de
l’Ajuntament: conserges de centres cívics, d’ escoles, d’ instal.lacions esportives, ordenances,
ajudants de servei de cultura, peons del mercat i personal de la piscina municipal.

Segona. Termini de lliurament
El termini de lliurament de la uniformitat s’estableix en un període màxim de 30 dies, a comptar
de la data de petició de la corresponent comanda.
Una vegada adjudicat el contracte, l’empresa adjudicatària haurà de comparèixer en les
dependències de l’ Ajuntament per a la corresponent presa de mides del personal.
Tercera. Entrega del subministrament
Els lliuraments de les comandes es faran en caixes o bosses nominals i etiquetades segons
comandes
Quarta. Servei post venta
Les reposicions de peces hauran de realitzar-se en cinc dies.
Cinquena. Termini de garantia
Es fixa en dos anys el termini de garantia dels béns subministrats a partir de la data de lliurament
del material concret.
Sisena. Mostres
És obligatori la presentació de mostres de totes les peces detallades en el subministrament,
juntament amb un book informàtic amb fotografies i la descripció i característiques tècniques de
cada peça, per tal de poder efectuar les corresponents comprovacions. Totes les mostres seran
retornades una vegada finalitzat el procés, llevat de les mostres corresponents a l’adjudicatari que
romandran en poder del Servei de Compres, per verificació de qualitat contínua.
L’empresa que no presenti mostres o book informàtic indicat serà exclosa d’aquest del
procediment en no ajustar-se estrictament al plec de condicions.

Vuitena .- Descripció articles
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1.- Pantalons conserges centre cívics , escoles i ordenances
Pantalons blau marí (95% cotó i 5 % elastà
aprox.) . Color negre Cultura.
Dues butxaques en els laterals, i dues
butxaques darreres tancades amb un botó.

Aquesta peça de roba la faran servir els
conserges d’edificis, d’escoles i
ordenances. També ajudants Cultura i
piscina.

Per hivern i estiu
Ordenances estiu (97% cotó i 3% Lycra
aprox.)
Model de referència: Roly ritz (o equivalent)
Per ordenances estiu: Model roger 104412 (o
equivalent)

2.- Camises conserges centres cívics i d’ escoles.
Camisa m/c de vestir de color blau cel
(100% cotó ). Butxaca part superior esquerra

Aquesta peça de roba la faran servir els
conserges de centres cívics i d’ escoles

Model de referència conserges escoles:
Kustom Kit 115 (o equivalent)
Model de referència Centre cívics: Modern
Fit (o equivalent)
Camisa m/ll de vestir de color blau cel
(65 % poliester i 35 % cotó aprox.). Butxaca
a la part superior esquerra
Model de referència: Monza 2000 (o
equivalent)
Estampat Ajuntament de Mataró i anagrama
Ajuntament sobre butxaca
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3.- Camises ordenances
Camisa de vestir de color blanc, m/c estiu i
m/ll hivern.
Composició 100 % cotó

Aquesta peça de roba la faran servir els
ordenances.

Butxaca a la part superior esquerra
Estampat Ajuntament de Mataró i anagrama
Ajuntament a l’esquerra del pit

4.- Polo conserges escoles, ajudant de servei cultura , conserge mantenidor esports,
peons mercat, recepcionista piscina.
Polo d’ estiu m/c i d’hivern m/ll coll
estàndard, amb tapeta tres botons. 100%
cotó. Color blau cel. Cultura: gris o negre.
Estampat “ Ajuntament de Mataró” i
anagrama Ajuntament a l’esquerra del pit.

Aquesta peça de roba la faran servir els
grups d’ ajudant de servei cultura, consergesmantenidors esports, peons mercat i
recepcionista piscina
.

5.- Jerseis amb botons ordenances i conserges d’ escoles
Jersei blau marí, 100 % acrílic, tancament
amb botons, baix ajustat, màniga llarga amb
puny ajustat, dues butxaques laterals

Aquesta peça de roba la faran servir els
ordenances i conserges d’escoles. També
piscina.

Estampat Ajuntament de Mataró i anagrama
Ajuntament a l’esquerra del pit.
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6.- Jaqueta amb cremallera conserges centres cívics
Jaqueta de punt negra amb cremallera , 100 %
acrílica, dues butxaques davanters en la part
inferior.

Aquesta peça de roba la faran servir els
conserges de centres cívics.

Estampat Ajuntament de Mataró i anagrama
Ajuntament a l’esquerra del pit.
Model de referència Roger 654180 (o
equivalent)

7.- Parka ordenances i conserges d’ escoles
Parka amb forro encoixinat . Caputxa
integrada en el coll. Color blau marí. 100 %
poliester. Tancament davanter amb
cremallera. Dues butxaques baixes i dos en
pit. Costures hermètiques.

Aquesta peça de roba la faran servir els
conserges d’ escoles , ordenances i peons
de mercats. També mercat.

Estampat Ajuntament de Mataró i anagrama
Ajuntament a l’esquerra del pit.
Model de referència: Darwin2 (o equivalent)

8.- Parka conserges mantenidors esports
Parka confeccionada amb teixit tècnic exterior
amb tractament impermeable . Interior 100 %
poliester. Dues butxaques baixes amb
cremallera i dos en pit. Costures
termosellades.

Aquesta peça de roba la faran servir els
conserges mantenidors d’ esports

Estampat “ Ajuntament de Mataró” i
anagrama Ajuntament a l’esquerra del pit.
Model de referència: Boreal (o equivalent)
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9.- Jaqueta tècnica hivern ajudant de servei de cultura i conserges centres cívics
Jaqueta amb teixit soft-shell. 90 %
poliamida i 10 % elastano aprox. Amb
cremallera frontal sencera i dues butxaques
davanteres amb cremallera.

Aquesta peça de roba la faran servir els
ajudants de servei de cultura i els conserges de
centres cívics.

Estampat “ Ajuntament de Mataró” i
anagrama Ajuntament a l’esquerra del pit.
Model de referència: Valento horizon
softshell ( o equivalent)

10.- Pantaló de treball conserges escoles, ajudants de servei cultura i peons mercat
Pantaló de treball multibutxaques: dues
butxaques en cintura, dues de laterals i una
de posterior. (65 % poliester i 35 % cotó
aprox.)

Aquesta peça de roba la faran servir els
grups d ‘ajudant de servei cultura, i
peons mercat
.

Model de referència: Greenbay Siena
( o equivalent)

11.- Pantaló de treball conserges mantenidors esports i ajudants de servei cultura
Pantaló de treball elàstic multibutxaques:
dues butxaques davanteres en la cintura,
dues de laterals i dues de posteriors. (97%
cotó i 3% elastà aprox.)
Per hivern i estiu

Aquesta peça de roba la faran servir els
conserges-.mantenidors d’ esports i de
cultura

.

Model de referència: Evo stretch
(o equivalent)
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12.- Pantaló bermuda ajudant servei cultura i personal piscina
Pantaló bermuda multibutxaques, dos
butxaques laterals, dos en cintura i dos
posteriors. (65 % poliester i 35 % cotó
aprox.)

Aquesta peça de roba la faran servir els
grups d’ ajudant de servei cultura i
personal piscina
.

Model de referència: valento lake ( o
equivalent)

13.- Samarretes ajudant de servei cultura i personal piscina
Aquesta peça de roba la faran servir els
Samarreta gris o negra mc/mll coll rodó amb grups d’ ajudant de servei cultura i personal
tapa i costura. Piscina color blau cel. 100%
piscina
cotó.
.
Estampat “ Ajuntament de Mataró” i
anagrama Ajuntament a l’esquerra del pit

14.- Forro polar conserges escoles, ajudant servei cultura i conserges mantenidors
esports.
Aquesta peça de roba la farà servir el grup
Forro polar amb cremallera de dalt a baix i
ajudant de servei cultura, conserges d’
dos butxaques laterals (100% poliester ) .
escoles i conserges mantenidors d’esports.
Color blau marí o negre (cultura)
També mercats.
Estampat “ Ajuntament de Mataró” i
anagrama Ajuntament a l’esquerra del pit

.
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15.- Dessuadora ajudant servei cultura
Amb cremallera curta. Color negra (70%
cotó i 30% poliester aprox. ) .

Aquesta peça de roba la farà servir el grup
ajudant de servei cultura. També esports.

Estampat “ Ajuntament de Mataró” i
anagrama Ajuntament a l’esquerra del pit
.
Model de referència: Workwear Half Zip
( o equivalent)

16.- Armilla estiu mutltibutxaques ajudant servei de cultura

Armilla multibutxaques amb tres butxaques
de pit i dos butxaques laterals.

Aquesta peça de roba la farà servir el grup
ajudant de servei cultura

Amb tancament de cremallera. Color beig
(65% poliester i 35% cotó aprox. ) .
.
Estampat “ Ajuntament de Mataró” i
anagrama Ajuntament a l’esquerra del pit
Model de referència: Workteam S3100
(o equivalent)

17.-Armilla hivern ajudant servei de cultura
Armilla multibutxaques, color negre.
Encoxinat. ( 65% poliester i 35% cotó
aprox. ) .
Estampat “ Ajuntament de Mataró” i
anagrama Ajuntament a l’esquerra del pit

Aquesta peça de roba la farà servir el grup
ajudant de servei cultura

.

Model de referència: Reporter
( o equivalent)
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18- Vestuari personal piscina
- Roba de fitness
- 100 % cotó i màxima transpiració

19- Calçat conserges i ordenances
- Sabata de cordons negres
- Uniformitat ergonòmica
- Sola transpirable i impermeable
- Model de referència: Panter Z910
Atmosfera Oxigeno O2 (o equivalent)

20- Calçat conserges mantenidors esports
- Calçat esportiu amb puntera antiimpactes, plantilla interior
termoconformada, sola de cautxú,
- Model de referència: Argos S1P
(o equivalent)

21- Calçat ajudants de servei de cultura
- Calçat esportiu amb plantilla interior
termoconformada i transpirable
- Sola de goma natural
- Models de referència: Notton 750 (o
equivalent)

Aquestes peces de roba les faran servir
les monitores de la piscina i el
coordinador.

Aquesta peça la faran servir els
conserges i els ordenances.

Aquesta peça la faran servir els
conserges mantenidors d’ esports

Aquesta peça la faran servir els
conserges mantenidors de cultura
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