ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, ORGANITZACIÓ I GOVERN OBERT
Departament de Contractació

MEMÒRIA
JUSTIFICATIVA
DE
LA
LICITACIÓ
DEL
CONTRACTE
DE
SUBMINISTRAMENT DEL VESTUARI, ELS SEUS COMPLEMENTS, I EL CALÇAT DE LA
UNIFORMITAT DE LA POLICIA LOCAL DE SITGES.

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
1.1. Definició de l’objecte
Es necessària la contractació del subministrament consistent en l’adquisició d’una pluralitat
de bens de forma successiva i per preu unitari, sense que la quantia total es defineixi amb
exactitud al moment de formalitzar el contracte, per estar subordinades les entregues a les
necessitats de l’Ajuntament.
L’objecte del contracte és el subministrament del vestuari, els seus complements, i el calçat
de la uniformitat de la Policia Local de Sitges.
Els codis CPV del vocabulari comú de contractes públics del present contracte, són els
següents:
35811200-4
35200000-6
18830000-6

uniformes de policia
equips per a policia
calçat de protecció

El codi CPA 2.1 corresponent a la classificació de productes per activitat, és el següent:
14.12
15.20

roba de treball
calçat

Les peces s’hauran d’entregar a les oficines de la Policia Local de Sitges, situades en el
carrer Samuel Barrachina, s/n, al nucli urbà de Sitges.
1.2. Lots
Aquest subministrament es divideix en els següents lots:
Lot 1: Vestuari i complements
Lot 2: Calçat
Qualsevol empresa o unió temporal d’empreses que compleixi els requisits i solvència
assenyalats en els plecs, podrà presentar oferta per participar en un o en els dos lots.
Tanmateix, qualsevol empresa o unió temporal d’empreses podrà ser l’adjudicatària d’un o
dels dos lots.
S’ha considerat un primer lot per a les peces de roba del vestuari i els seus complements.
Aquestes peces tenen un conjunt de característiques comunes que permetran la seva
realització de forma independent a la resta del contracte, per tal de garantir una
homogeneïtat en els dissenys i materials, i una correcta execució de les seves prestacions
des del punt de vista organitzatiu, amb l’objectiu d’aconseguir una gestió àgil i eficient del
servei i del seguiment de la seva qualitat.
S’ha considerat un segon lot per al calçat, ja que per les característiques pròpies d’aquestes
peces poden ser subministrades de forma independent a la resta del contracte, amb una
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correcta execució de les seves prestacions des del punt de vista organitzatiu, i amb
l’objectiu d’aconseguir una gestió àgil i eficient del servei i del seguiment de la seva qualitat.
No és considera convenient la divisió en més lots, ja que suposaria una excessiva càrrega
de tràmits administratius i dificultaria la correcta coordinació i execució del contracte des
d’un punt de vista tècnic, amb una pluralitat de contractistes diferents, i augmentarien en
excés les tasques de comunicació i supervisió en ser varis interlocutors. A més, tampoc es
restringeix la competència, ja que en tot cas, les empreses interessades en la licitació
sempre podran concórrer en unió temporal d'empreses, o fins i tot participar en un futur com
a subcontractistes.
1.3. Variants
No s’admeten variants.
2.- NECESSITAT I IDONEITAT DEL CONTRACTE
D’acord amb l’article 28 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, LCSP, les
necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del
seu objecte i contingut per satisfer- les son les següents:
L’article 25 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del règim local (LRBRL), assenyala
les matèries que els municipis han d’exercir com a competències pròpies. Entre aquestes, el
paràgraf 25.2.f) inclou la policia local.
Per tal que els agents de la policia local puguin efectuar el servei, és necessari que siguin
proveïts de peces de roba, complements i calçat que atenguin a criteris tècnics de qualitat,
protecció, seguretat i comoditat òptims, d’acord amb les normatives aplicables, i amb
l’estructura i dimensions de l’actual plantilla.
Tanmateix, l’Ajuntament no disposa de recursos propis, ni materials ni humans, per portar a
terme l’objecte del contracte, pel que és necessària la contractació d’una empresa externa
que pugui subministrar les peces de roba, els seus complements, i el calçat de la uniformitat
de la Policia Local de Sitges.
3.- TERMINI DE VIGÈNCIA DEL CONTRACTE
El contracte consisteix en l’adquisició d’una pluralitat de bens de forma successiva i per preu
unitari, sense que la quantia total es defineixi amb exactitud al moment de formalitzar el
contracte per estar subordinades les entregues a les necessitats de l’Ajuntament.
El present contracte de subministrament tindrà una durada des de la seva formalització i
data d’inici, de DOS ANYS (2).
La seva vigència es podrà prorrogar fins a un màxim de dos anys més, pel que la durada
màxima de la vigència del contracte, inclosa la possible pròrroga, serà com a màxim de
QUATRE ANYS (2+2).
4.- JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
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La licitació es tramitarà per procediment obert d’acord amb l’article 131.2 de la LCSP,
ordinari, per tractar-se d’un contracte de subministrament amb un valor estimat VEC inferior
a 221.000 €.
El VEC és superior a 100.000 €, pel que el procediment no podrà ser obert simplificat, en
virtut d’allò que estableix l’article 159 de la LCSP.
Per tant, el procediment del present contracte serà obert amb adjudicació mitjançant
l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 145,
146, i del 156 a 158 de la LCSP.
5.- FORMA DE TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT:
El present contracte de subministrament es tramitarà de forma ordinària
6.- JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SELECCIÓ RELATIUS A LA SOLVÈNCIA.
Solvència econòmica i financera
Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència econòmica i financera de
l’empresari mitjançant els criteris i els llindars establerts a l’article 87 de la LCSP següents:
a) Declaració sobre el volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el contracte referit
al millor exercici dins dels tres últims anys disponibles en funció de la data de constitució o
inici de l’activitat de l’empresa i de presentació de les ofertes, per import igual o superior a
60.000,00 € en el lot 1, i 15.000 € en el lot 2.
L’acreditació documental de la suficiència de la solvència econòmica i financera s'efectuarà
mitjançant l’aportació dels comptes anuals dipositats en el Registre Mercantil si s’escau i
declaració de l’empresari indicant el volum de negocis, o dels models presentats davant
l’Agència Tributària AEAT on quedi reflectit el volum.
b) Justificant de l’existència de una assegurança d’indemnització pels riscos professionals.
L’assegurança haurà de tenir una cobertura per riscos professionals amb l’import mínim de
150.000,00 € per sinistre i any, i un sublímit per víctima d’almenys 60.000 €, en cada un dels
lots.
L’acreditació documental s’efectuarà mitjançant l’aportació de certificat expedit per
l’assegurador, en el que constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de
l’assegurança, i un document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació
de l’assegurança, en els casos procedents.
Si per una raó justificada, l’empresa és de nova creació o no està en condicions de
presentar les referències sol·licitades, l’òrgan de contractació podrà autoritzar l’acreditació
de la solvència econòmica financera per qualsevol altre mitjà que consideri apropiat dels
prevists en l’article 87 LCSP.
Solvència tècnica i professional
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Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència tècnica i professional
mitjançant els criteris i nivells establerts a l’article 89.1 de la LCSP següents:
a) Una relació dels principals subministraments realitzats en el curs dels tres últims anys
d’igual o similar naturalesa als que constitueixen l’objecte del contracte (subministrament de
peces d’uniformitat de policia local de cada un dels lots), pertanyents al mateix subgrup de
classificació o la igualtat en almenys els tres primers dígits dels codis CPV, indicant l’import,
data i destinataris, l’import anual acumulat dels quals, l’any de major execució, sigui igual o
superior a 30.000,00 € en el lot 1, i superior a 7.500,00 € en el lot 2.
L’acreditació documental s’efectuarà mitjançant l’aportació dels certificats expedits per les
entitats del sector públic en que s’hagin prestat els serveis, documents que acreditin la
correcta execució dels contractes, o certificats de les empreses privades si és el cas.
Si per una raó justificada, l’empresa és de nova creació o no està en condicions de
presentar les referències sol·licitades, l’òrgan de contractació podrà autoritzar l’acreditació
de la solvència tècnica per qualsevol altre mitjà que consideri apropiat dels previstos en
l’article 89 de la LCSP.
Així mateix, l’acreditació de la solvència es podrà realitzar o completar amb els mitjans que
consten en el certificat d'inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de l'Estat o en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) que aporti
el licitador.
L'òrgan de contractació podrà recaptar dels licitadors els aclariments sobre els certificats i
documents presentats que estimi pertinents, o requerir la informació complementària que
cregui oportuna.
7.- JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Per les característiques del contracte, s’utilitzarà una pluralitat de criteris d’adjudicació
d’acord amb l’article 145.1 de la LCSP, sobre la base d’adjudicar el servei en base a la millor
relació qualitat preu. Es donarà preponderància als que facin referència a aspectes que
puguin ser valorats mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de l’aplicació de
fórmules. La distribució dels criteris és la següent:
- Criteris avaluables per judici de valor:
- Criteris avaluables de manera automàtica:

40 %
60 %

7.1. Criteris subjectes a judicis de valor
Els criteris que depenen d’un judici de valor formaran part de la documentació a incloure en
el sobre B, i es valoraran en cada lot fins a 40 punts.
Criteri 1: Anàlisi de les mostres, fins a 25 punts.
Els licitadors inclouran en el sobre B un annex amb les fitxes tècniques, certificacions
emeses per laboratoris i centres d’assajos reconeguts oficialment i en aplicació de normes
UNE, ISO, i d’altres que acreditin la qualitat, valor tècnic i funcionalitat dels articles objecte
del present contracte.
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Per altra banda, també en el termini de presentació de propostes, els licitadors lliuraran les
mostres confeccionades i acabades si és possible de la totalitat de les peces de vestuari,
complements, i calçat oferts en cada un dels lots. Les mostres de les peces a subministrar,
seran degudament embalades i identificades amb el nom del licitador, i es lliuraran en les
dependències municipals on es troba el departament de contractació, carrer Sínia Morera, 1,
del nucli urbà de Sitges, o en l’emplaçament on s’indiqui en el perfil del contractant.
Cada article es valorarà amb 10 punts, d’acord amb la següent puntuació:
- La qualitat dels teixits i elements de la peça, la confecció, protecció tèrmica, solidesa de
les tintures, densitats, rematats, reforços, i acabats dels teixits (4 punts).
- Les característiques funcionals, comoditat, elasticitat, colors, i el disseny (3 punts).
- El contingut de les fitxes tècniques, documents i certificats (3 punts).
La valoració dels diferents apartats serà valorada fins a dos decimals com a molt bona
(100% de la puntuació), bona (75%), suficient (50%), insuficient o poc precisa (25%), i es
puntuarà amb 0 punts els continguts inexistents o directament deficients.
En el lot 1, un cop valorats els 59 articles, la puntuació màxima serà 590 punts, repartida
segons els diferents capítols i les seves ponderacions:
1. Vestuari d'hivern:
puntuació P1 8 articles, màxim 80 punts.
(35%)
2. Vestuari d'estiu:
puntuació P2 6 articles, màxim 60 punts.
(25%)
3. Vestuari de gala:
puntuació P3 7 articles, màxim 70 punts.
(5%)
4. Complements:
puntuació P4 25 articles, màxim 250 punts. (25%)
5. Complements opcionals: puntuació P5 13 articles, màxim 130 punts. (5%)
6. Subministrament altre vestuari i complements no especificats, no es valora (5%)
Finalment, es valorarà proporcionalment cada un dels capítols per tal que la màxima
puntuació siguin 25 punts, d’acord amb la ponderació de cada capítol, segons la següent
fórmula:
Punts Lot 1 = ( (35·P1/80) + (25·P2/60) + (5·P3/70) + (25·P4/250) + (5·P5/130) ) / 95 ) · 25
En el lot 2, un cop valorats els 4 articles, la puntuació màxima serà 40 punts, repartida
segons els diferents productes i les seves ponderacions:
1. Sabates de pell:
puntuació P1 màxim 10 punts.
2. Botes:
puntuació P2 màxim 10 punts.
3. Botins:
puntuació P3 màxim 10 punts.
4. Botes de motorista:
puntuació P4 màxim 10 punts.
5. Subministrament altre calçat no especificat, no es valora

(30%)
(30%)
(20%)
(10%)
(10%)

Finalment, es valorarà proporcionalment cada un dels articles per tal que la màxima
puntuació siguin 25 punts, d’acord amb la ponderació de cada un dels articles, segons la
següent fórmula:
Punts Lot 2 = ( (30·P1/10) + (30·P2/10) + (20·P3/10) + (10·P4/10) ) / 90 ) · 25
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Criteri 2: Proposta de funcionament (màxim 20 pàgines arial 10)*, fins a 15 punts.
Personal, mitjans, planificació i organització del servei de lliurament. (3)
Es valorarà el personal i mitjans destinats al contracte, servei de transport, recursos
externs, horaris d’atenció, la planificació dels treballs des de la comanda fins el lliurament
de productes, i la gestió i organització del servei.
Software de comandes, descripció característiques i funcionament. (3)
Es valorarà el software o plataforma de comandes ofert, que cada agent pugui realitzar la
seva comanda personalment, amb clau d’accés personalitzada, que permeti seleccionar
les peces de roba i articles, que tingui perfil d’administrador pel responsable del contracte
i permeti parametritzar les quantitats, productes i els límits, que permeti validar la
comanda abans d’enviar a producció, i l’agilitat i la facilitat en el seu funcionament.
Servei post-venda, incidències, estocs i termini reposicions. (3)
Es valorarà el servei post-venda ofert, recursos humans i materials, horaris d’atenció,
oficines i magatzems, estocs disponibles, talles, patronatges per home i dona, protocols i
procediments per a les incidències, terminis de reposicions.
Catàleg de productes, descripció, contingut i actualitzacions. (2)
Es valorarà la disponibilitat de catàlegs de productes, el seu contingut, descripcions,
característiques i especificacions tècniques, fotografies, talles, patronatges per home i
dona, tarifes, actualitzacions, que facilitin durant la vigència del contracte la possibilitat de
sol·licitar nous articles que no es troben en el llistat inicial d’articles, segons les tarifes del
catàleg i les baixes proposades en els articles no especificats inicialment.
Seguiment i verificació de la qualitat dels productes i servei. (2)
Es valorarà les propostes i protocols de seguiment, control i verificació de la qualitat, tant
dels productes objecte del contracte com en general del servei ofert, i tant les pròpies de
l’empresa com altres d’externes.
Procedència dels teixits, materials, i elaboració dels productes. (2)
Es valorarà qualsevol proposta de processos d’elaboració i confecció dels productes, l’ús
de materials ecològics o de qualsevol teixit o material, que comportin millores ambientals
o dels recursos naturals que es puguin veure afectats per l’execució del contracte.
* Al final del document hi haurà una pàgina amb un quadre resum de la proposta.
L’índex de les propostes seguirà l’ordre dels criteris i els seus apartats. Es valorarà el
contingut específic per al present contracte d’acord l’assenyalat en el PPTP, detall i claredat
dels documents, la facilitat de comprensió i concreció en la descripció de les operacions,
propostes, esquemes i quadres resum, i la simplicitat durant la seva implantació.
D’altra banda, la introducció de continguts massa genèrics podrà ser objecte de disminució
de la puntuació assignada, i continguts impropis, innecessaris o no indicats anteriorment, en
cap cas es valorarà.
La valoració dels diferents apartats serà valorada fins a dos decimals com a molt bona
(100% de la puntuació), bona (75%), suficient (50%), insuficient o poc precisa (25%), i es
puntuarà amb 0 punts els continguts inexistents o directament deficients.
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Els licitadors que no presentin la documentació mínima per ser avaluats podran ser exclosos
del procediment. També quedaran excloses del procés de licitació aquelles propostes de
licitadors que no hagin assolit una puntuació mínima de 16 punts en la valoració global dels
criteris avaluables per judici de valors.
7.2. Criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques o automàtics
Els criteris avaluables de manera automàtica formaran part de la documentació a incloure
en el sobre número C, i es valoraran fins a 60 punts.
Els motius per establir els criteris d’adjudicació que es proposen, tenen l’objectiu de
seleccionar l’oferta que sigui econòmicament més avantatjosa i aconsegueixi una millor
relació qualitat – preu per al conjunt del contracte:
Criteri 1: Major i millor eficiència en la utilització dels fons públics, obtenint al millor preu el
subministrament dels productes establerts al PPTP.
Criteris 2, 3 i 4: Millor relació qualitat – preu, valorant la possibilitat de reduir els terminis de
lliurament dels productes demanats, la possibilitat de l’augment del termini de garantia dels
productes lliurats, i la redacció d’una memòria anual del servei, amb l’objectiu d’aconseguir
una millor qualitat del servei sense cost per l’Ajuntament.

Criteri 1: Oferta econòmica, fins a 40 punts.
Es valorarà assignant la major puntuació possible, 40 punts, la proposta que ofereixi la
major baixa ponderada en % respecte els preus dels articles segons l’estudi econòmic dels
annexes del PPTP. Per la resta de propostes, es valorarà la puntuació P i de forma
proporcional, fins a dos decimals, mitjançant la següent fórmula:
Pi = ((100 - Baixa major) / (100 - Baixa i que es puntua)) · 40

Criteri 2: Millora dels terminis de lliurament, fins a 8 punts.
Es valorarà la millora per la reducció dels terminis de lliurament dels productes
subministrats, respecte els terminis inicialment establerts en el PPTP.
8,00 punts pel compromís de disminuir 10 dies els terminis de lliurament.
4,00 punts pel compromís de disminuir 5 dies els terminis de lliurament.
0,00 punts si no s’ofereix cap disminució dels terminis de lliurament de productes.

Criteri 3: Millora dels terminis de garantia, fins a 8 punts.
Es valorarà la millora per l’ampliació dels terminis de garantia dels productes lliurats,
respecte els terminis inicialment establerts en el PPTP.
8,00 punts per la millora en els terminis de garantia amb una ampliació de dotze mesos.
4,00 punts per la millora en els terminis de garantia amb una ampliació de sis mesos.
0,00 punts si no s’ofereix cap millora del termini de garantia previst (sense ampliació).
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Criteri 4: Millora per redacció memòria anual del servei, fins a 4 punts.
Es valorarà la millora per la redacció d’una memòria anual del servei, que reculli un resum
dels articles subministrats, estadístiques comparatives amb anys anteriors, enquestes i
valoracions dels usuaris de la uniformitat, així com informació de nous productes i
normativa, i la proposta d’actuacions de millora, tal com s’indica en el PPTP, a lliurar un mes
abans de cada anualitat, sense cost per l’Ajuntament.
4,00 punts pel compromís de lliurar la memòria anual del servei.
0,00 punts si no s’ofereix cap memòria anual del servei.
Per a la presentació de l’oferta dels criteris avaluables de manera automàtica del sobre C,
s’hi adjuntarà els quadres amb els preus unitaris per als articles de cada lot, a partir del
model excel penjat al perfil del contractant per ser adjuntat en l’oferta dels licitadors. Els
preus unitaris proposats seran els preus de contracte per cada un dels productes
subministrats per l’empresa adjudicatària.
En la licitació es podrà proposar el següent quadre:

OFERTA DEL LICITADOR
Baixa ponderada oferta econòmica

______ %

Millora reducció terminis de lliurament

□ 10 dies

□ 5 dies

□ No

Millora ampliació terminis de garantia

□ 12 mesos

□ 6 mesos

□ No

Millora memòria anual del servei

□ Si

□ No

7.3. Criteris per determinar les baixes desproporcionades
En haver pluralitat de criteris de valoració, tractant-se de la contractació d’un servei on un
percentatge significatiu del cost és degut al personal, i a més existeix conveni col·lectiu de
treball del sector, per determinar que una oferta d’una empresa licitadora és presumptament
anormal es consideraran paràmetres objectius, i es considerarà anormalment baixa en
qualsevol dels supòsits següents:
- Si concorre una empresa, quan compleixi el supòsit següent:
1. Que la baixa ponderada dels preus dels articles (criteri 1) sigui major del 15%.
- Si concorren vàries empreses, quan compleixi els dos supòsits següents:
1. Que s’hagi obtingut en l’oferta econòmica de la prestació P1 (criteri 1) un 10% més de
punts que la mitjana aritmètica conjunta dels punts de totes les ofertes presentades.
2. Que s’hagi obtingut en el conjunt dels criteris d’adjudicació, la puntuació més elevada
de totes les ofertes presentades.
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8.- JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ/PREUS UNITARIS
8.1. Pressupost base de licitació
El límit màxim de despesa que es pot comprometre és el que s’indica per cadascun dels lots
per tota l’execució inicial del contracte, i en constitueix el preu màxim que poden oferir les
empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
COST ANUAL

sense IVA

21% IVA

Total amb IVA

Lot 1

30.000,00 €

6.300,00 €

36.300,00 €

Lot 2

8.000,00 €

1.680,00 €

9.680,00 €

Total

38.000,00 €

7.980,00 €

45.980,00 €

COST 2 ANYS

sense IVA

21% IVA

Total amb IVA

Lot 1

60.000,00 €

12.600,00 €

72.600,00 €

Lot 2

16.000,00 €

3.360,00 €

19.360,00 €

Total

76.000,00 €

15.960,00 €

91.960,00 €

El pressupost base de licitació del present contracte, IVA inclòs, amb una durada inicial de
dos anys, es fixa en la quantitat de 72.600,00 € pel Lot 1, 19.360,00 € pel Lot 2, i la quantitat
de 91.960,00 € pel conjunt del contracte.
El preu es determina a partir de la referència a components de la prestació, segons les
unitats estimades a subministrar i els preus unitaris exposats en el PPTP.
El pressupost base de licitació de cada un dels lots, és l’import màxim de despesa. Per les
característiques del contracte, seran subministrats els articles que siguin necessaris segons
els seus preus unitaris d’adjudicació, pel que els imports màxims de despesa de cada un
dels lots, podrien no ser executats en la seva totalitat.
El pressupost és adequat als preus de mercat actuals i es desglossa en els costos directes i
indirectes i altres eventuals despeses calculades per la seva determinació. En el Lot 1 el
desglossament anual dels costos és:
COSTOS DIRECTES ANUALS LOT 1
Cost sou i seguretat social personal (33%)
Conveni, cobertures i absentisme (3%)
Material i consumibles (44%)

8.534,48 €
775,86 €
11.379,31 €

Equips, maquinària i eines (8%)

2.068,97 €

Vehicles i transports (7%)

1.810,34 €

Assegurances i varis (3%)

775,86 €

Taxes i impostos (2%)

517,24 €

TOTAL COSTOS DIRECTES

25.862,07 €
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COSTOS INDIRECTES ANUALS LOT 1
Despeses Generals (10%)

2.586,21 €

Benefici Industrial (6%)

1.551,72 €

TOTAL COSTOS INDIRECTES

4.137,93 €

COST ANUAL LOT 1 (IVA exclòs)

30.000,00 €

I els costos directes i indirectes anuals del Lot 2 es desglossen a continuació:

COSTOS DIRECTES ANUALS LOT 2
Cost sou i seguretat social personal (33%)
Conveni, cobertures i absentisme (3%)
Material i consumibles (44%)

2.275,86 €
206,90 €
3.034,48 €

Equips, maquinària i eines (8%)

551,72 €

Vehicles i transports (7%)

482,76 €

Assegurances i varis (3%)

206,90 €

Taxes i impostos (2%)

137,93 €

TOTAL COSTOS DIRECTES

6.896,55 €

COSTOS INDIRECTES ANUALS LOT 2
Despeses Generals (10%)

689,66 €

Benefici Industrial (6%)

413,79 €

TOTAL COSTOS INDIRECTES

1.103,45 €

COST ANUAL LOT 2 (IVA exclòs)

8.000,00 €

8.2. Existència de crèdit
El present contracte es finançarà de les corresponents aplicacions pressupostàries del
pressupost municipal entre 2020 i 2022, destinades a la uniformitat de la policia local. Es
tracta d’una despesa plurianual, pel que l’eficàcia del contracte per a exercicis posteriors,
quedarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos
generals dels exercicis que corresponguin a la seva durada.
És previst que el contracte s’iniciï el mes d’abril de 2020. Per tant, s’estima que el límit
màxim de la suma de les obligacions comptables de les despeses del contracte, tenint en
compte l’impost de l’IVA en cada una de les prestacions, sigui el següent:
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Previsió crèdits

Lot 1

Lot 2

Total (IVA inclòs)

abril a desembre 2020

27.225,00 €

7.260,00 €

34.485,00 €

gener a desembre 2021

36.300,00 €

9.680,00 €

45.980,00 €

gener a març 2022

9.075,00 €

2.420,00 €

11.495,00 €

L’adjudicació del contracte restarà sotmesa a la condició suspensiva d`existència de crèdit
adequat i suficient per finançar les despeses derivades contracte corresponent als exercicis
que corresponguin a la seva durada, d`acord amb l’establert per la normativa pressupostària
aplicable.

8.3. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte (VEC) inclou les pròrrogues eventuals del contracte, i les
modificacions previstes, sense incloure l’impost de l’IVA, segons l’article 101 de la LCSP.
El present contracte té una vigència inicial de 2 anys, una pròrroga de 2 anys, i les
modificacions previstes seran del 20% del preu inicial del contracte. Per tant, en el càlcul del
valor estimat del present contracte, IVA exclòs, cal tenir en compte els següents imports:
Lot 1

Lot 2

Total

Contracte 2 anys

60.000,00 €

16.000,00 €

76.000,00 €

Pròrroga 2 anys

60.000,00 €

16.000,00 €

76.000,00 €

Modificacions previstes 20% preu inicial

12.000,00 €

3.200,00 €

15.200,00 €

132.000,00 €

35.200,00 €

167.200,00 €

Valor estimat del contracte VEC

El valor estimat del conjunt del contracte VEC, amb la possible pròrroga i les modificacions
previstes d’import fins a un 20% del preu inicial, és de 167.200,00 €.
9.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
En compliment de l’article 202 de la LCSP, s’estableixen les següents condicions especials
en relació amb l’execució del contracte, de caràcter social, ètic i ambiental, d’obligat
compliment per part de l’empresa contractista, i si s’escau, per a les empreses
subcontractistes:
Condicions especials de caràcter social
- L’empresa contractista vetllarà per que en el procés de producció dels articles a
subministrar les empreses compleixin amb les normes internacionals aprovades per
l’Organització Internacional del Treball, les quals tenen per objecte promoure drets laborals,
fomentar l’oportunitat de treball decent i millorar la protecció social. A l’efecte haurà de
presentar una declaració indicativa d’aquests extrems.
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- L’empresa adjudicatària haurà d’establir mesures que garanteixin la igualtat en l’accés a
l’ocupació, la retribució, promoció, formació i permanència, així com la prevenció de
l’assetjament sexual a la feina, i a establir mesures que afavoreixin la conciliació de la vida
personal, familiar i laboral de les persones treballadores adscrites a l’execució del contracte,
conforme estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes.
Condicions especials de caràcter ètic
- Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’ interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb
l’administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
Condicions especials de caràcter ambiental
- L’empresa adjudicatària garantirà que els vehicles utilitzats en l’execució del contracte, així
com el seu manteniment, compleixin amb les exigències i especificacions tècniques de
caràcter ambiental. L’emissió de gasos contaminants i partícules dels vehicles seran
elèctrics o almenys compliran la normativa EURO 6 si són de nova adquisició, i sinó
compliran almenys la EURO 5.
Altres condicions especials:
- L’execució del present contracte requereix de la cessió de dades per part de l’Ajuntament
de Sitges al contractista, en les peticions individuals dels agents de la Policia Local de la
seva uniformitat mitjançant el software per a les comandes, pel que el contractista està
obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de
dades. Així mateix, aquesta obligació té el caràcter d’obligació contractual essencial als
efectes del règim de resolució del contracte.
10.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS
D’acord amb el que s’estableix a l’article 204 de la LCSP es contemplen modificacions
previstes, que seran degudes a modificacions de les necessitats del contracte:

- per variacions i noves incorporacions d’agents de la policia local.
- per canvis normatius que afectin la uniformitat de les policies locals de Catalunya.
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- per noves tecnologies que augmentin les prestacions de seguretat i protecció.
Les modificacions previstes no podran suposar l’establiment de nous preus unitaris, i els
seus imports màxims seran del 20% del preu inicial del contracte.
11.- PENALITATS CONTRACTUALS
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels
compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes, subcontractistes,
pagaments, obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, o de les condicions
especials d’execució establertes es podrà acordar la imposició de les penalitats següents:
a) Incompliments lleus:
1. L’incompliment del subministrament planificat en un dia, sense cap comunicació
prèvia, i qualsevol incompliment parcial de les prestacions assenyalades en els plecs, o
qualsevol incompliment contractual que per la seva intensitat i grau de perjudici pugui ser
qualificada únicament com a lleu.
2. El retard d’un dia respecte els terminis oferts de lliurament i reposició dels productes.
3. L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa d’aplicació, que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.
Penalitat: fins a l’1 % de l’import de l’adjudicació del contracte.
b) Incompliments greus:
1. L’incompliment del subministrament planificat en més d’un dia, sense cap
comunicació prèvia, i qualsevol incompliment parcial de les prestacions assenyalades en
els plecs, o qualsevol incompliment contractual que per la seva intensitat i grau de
perjudici pugui ser qualificada com a greu.
2. El retard de dos a quatre dies respecte els terminis oferts de lliurament i reposició dels
productes subministrats.
3. La no presentació dels informes i comunicats en els terminis indicats en els plecs.
4. La cessió de l’execució del contracte per terceres persones, sense el consentiment o
autorització de l’Ajuntament.
5. La resistència als requeriments efectuats per l’administració, o la seva inobservança
quan no estigui tipificada com a molt greu.
6. La utilització de productes, elements, transport, sistemes de treball o personal
diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o insuficients o
inadequats, quan produeixi un greu perjudici en l’execució i seguiment del contracte.
7. La descortesia, desinformació o tractament incorrecte dels usuaris del servei.
8. L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa d’aplicació, que no estiguin tipificades com a molt greus.
9. La reiteració en comissió de faltes lleus, quan ja sigui la tercera pel mateix motiu
durant el contracte.
Penalitat: fins al 5 % de l’import de l’adjudicació del contracte.

c) Incompliments molt greus:
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1. L’incompliment del subministrament planificat en més de cinc dies, sense cap
comunicació prèvia, i qualsevol incompliment parcial de les prestacions assenyalades en
els plecs, o qualsevol incompliment contractual que per la seva intensitat i grau de
perjudici pugui ser qualificada com a molt greu.
2. El retard de cinc o més dies respecte els terminis oferts de lliurament i reposició dels
productes subministrats.
3. L’incompliment de qualsevol de les millores proposades en la licitació per l’empresa
adjudicatària.
4. No prestar el servei de manera regular i continuada, amb pertorbacions reiterades i
reincidents, no complir amb els temps de resposta a les incidències, sense que hi hagi
cap causa de força major.
5. La resistència als requeriments efectuats per l’Ajuntament, o la seva inobservança,
quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució de contracte.
6. L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa d’aplicació, quan puguin ser qualificades com a molt greus.
9. La reiteració en comissió de faltes greus, quan ja sigui la tercera pel mateix motiu
durant el contracte.
Penalitat: fins al 10 % de l’import de l’adjudicació del contracte.
En cas que hi hagi retards i s’incompleixin els terminis de lliurament i reposició dels
productes subministrats segons les condicions del contracte, s’aplicaran com a mínim les
següents penalitats:
- Pel retard d’un dia respecte els terminis, l’1% de l’import dels productes.
- Pel retard de dos a quatre dies, el 5% de l’import dels productes.
- Pel retard de cinc o més dies, el 10% de l’import dels productes.
En la factura de la comanda, un cop donada la conformitat, s’aplicaran almenys les
reduccions anteriors, sense perjudici del règim sancionador que correspongui.
12.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
L’òrgan de contractació designarà una persona responsable del contracte que exercirà, a
més de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions
especifiques que segons les característiques del servei, se li atribueixin per tal de minimitzar
l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual, i per tal de garantir
la coordinació entre les diferents persones implicades en el contracte. Entre d’altres, tindrà
les funcions assenyalades en els plecs i en l’article 62 de la LCSP.
Es designa com a responsable del contracte al Sr. Rafael Pino.
13. ALTRES ASPECTES
Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà la
corresponent al 5% del pressupost base de licitació durant el termini inicial del contracte, IVA
exclòs. La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a
l’article 108.1 LCSP.
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En cas que l’oferta de l’adjudicatari resulti inicialment incursa en presumpció d’anormalitat,
l’òrgan de contractació podrà exigir una garantia complementària, a més de la garantia
definitiva, pel que la garantia total pot arribar a un 10% del preu final ofert.

Termini de garantia
Per les característiques del subministrament, en el PPTP es fixen els terminis de garantia
del contracte en un any a partir de la data de l’acta de conformitat, o el termini que hagi ofert
l’adjudicatari com a millora en els criteris automàtics. No obstant això, pot haver alguns
articles concrets en que el seu termini de garantia pot ser major quan s’hagi especificat, o
quan el fabricant hagi donat un termini de garantia superior que cobreixi qualsevol defecte o
avaria de l’article.
Finalitzades les obligacions derivades del contracte i el termini de garantia, si no hi ha
responsabilitats que s’hagin d’exercitar sobre la garantia definitiva i previ informe del
responsable municipal del contracte en el termini màxim d’un mes, es procedirà d’ofici a
dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que
estableix l’article 111 de la LCSP.
Subcontractació
El contractista podrà subcontractar la realització de prestacions accessòries del contracte,
com poden ser les corresponents a treballs de confecció, transport, i en aquells casos en
que sigui necessari, amb autorització prèvia de l’Ajuntament, i de conformitat amb els
requisits assenyalats a l’article 296 de la LCSP.
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit, a l’inici de
l’execució del contracte o abans de celebrar subcontractes, la prestació a subcontractar i la
seva identitat, les dades de contacte i els representats legals del subcontractista així com la
justificació de l’aptitud d’aquest de conformitat amb l’establert en els plecs i per la normativa,
i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar.
La subcontractació i els pagaments als subcontractistes restaran subjectes al que disposen
els articles 215 a 217 de la LCSP, i la normativa que sigui d’aplicació.
Revisió de preus
En aquest contracte de subministrament, es considera que no serà necessària la revisió
periòdica dels preus.
Sitges, 25 de novembre de 2019
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