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Serveis Interns
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
Exp. 8004330008-2017-0009282

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL
CONTRACTE, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT
D’OBSEQUIS PER AL PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA AMB
MOTIU DE LES FESTES DE NADAL 2018.
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE.
L’objecte del present contracte és l’adquisició d’obsequis d’empresa per al personal de
la Diputació de Tarragona, amb motiu de les festes de Nadal 2018.
La participació en el procediment d'adjudicació d'aquest contracte es reserva a
Centres especials de treball (CET) i a empreses d’inserció de conformitat amb la
disposició addicional quarta de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
sector públic.
Amb aquest contracte, la Diputació de Tarragona pretén, a més de promoure la
igualtat d'oportunitats i la integració de persones amb discapacitat en el mercat laboral,
fomentar el consum, la promoció i la difusió dels productes agroalimentaris de les
Comarques Tarragonines, que tinguin distintiu d’origen i qualitat agroalimentària:
Denominació d’Origen (DO), Denominació d’Origen Protegida (DOP), Marca de
Qualitat Alimentària (MQ) i Indicació Geogràfica Protegida (IGP).
2. CARACTERÍSTIQUES I COMPOSICIÓ DEL LOT-OBSEQUI.
2.1. Nombre de lots.
La quantitat de lots que està previst adquirir és de 1262. No obstant, aquesta quantitat
podrà variar, d’acord amb les necessitats de la Diputació.
2.2. Contingut del lot.
Els licitadors podran presentar fins a 2 lots diferents.
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Cada lot, com a mínim, ha de contenir els productes següents:
-

1 ampolla de cava brut o brut nature.
1 ampolla de vi negre d’alguna de les DO de les comarques de Tarragona.
1 ampolla de vi blanc d’alguna de les DO de les comarques de Tarragona.
1 barra de torró, varietat Xixona (mínim de 300 gr.) Qualitat suprema.
1 barra de torró, varietat Alacant (mínim de 300 gr.) Qualitat suprema.
1 caixa de 25 neules.

Els licitadors poden millorar la seva oferta afegint productes agroalimentaris diferents
als del lot mínim, propis d’aquest tipus d’obsequis.
El lot haurà de contenir una relació detallada dels productes, pesos i marques així com
un formulari per a poder realitzar possibles reclamacions.
3. CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT.
3.1. Tots els articles inclosos en el lot han d’anar degudament col·locats en caixes de
cartró de color blanc, amb anses i de fàcil transport. Les caixes aniran serigrafiades
amb la imatge gràfica que la Diputació facilitarà a l’adjudicatari.
3.2. Cadascuna de les caixes que han de contenir l’obsequi, ha d’estar construïda amb
materials biodegradables i reunir les necessàries condicions de solidesa a fi i efecte de
salvar el contingut de cops i maltractaments soferts durant el període de transport i
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emmagatzematge. En particular, els components de tipus líquid i els envasos de
conserves, així com els mateixos articles han d’estar degudament protegits.
3.3. Les mesures de conservació i defensa dels productes han de ser de tal qualitat
que no ha de permetre el seu malmetiment en condicions normals, sense que s’hagin
d’aplicar, per part del consumidor precaucions específiques o especials.
3.4. Les caixes s’hauran de dipositar en el magatzem o lloc que la Diputació assenyali
en el moment de l’adjudicació, dins de l’àmbit territorial de la província. Els llocs de
dipòsit dels lots podran estar situats en fins a 7 destinacions diferents.
3.5. El termini màxim de lliurament dels lots obsequis és el dia 12 de desembre de
2018, llevat que per necessitats de la Diputació el responsable del contracte indiqui a
l'adjudicatari una data posterior.
3.6. L’adjudicatari ha de garantir les condicions tècnico-sanitàries de cadascun dels
productes i peces que s’integren al conjunt del subministrament. Han d’aparèixer en
els productes les observacions tècniques d’identificació del fabricant, data d’elaboració
i màxima del seu consum, detall d’espècies conservants, edulcorants i, en general els
afegits per aromatitzar, o millor presentar el producte, així com la composició bàsica
del mateix i la data del registre d’autorització per l’autoritat sanitària.
En el cas de productes amb segells de Qualitat (DO, DOP, MQ i IGP) haurà de fer-se
constar explícitament la garantia de qualitat.
Així mateix, han d’observar-se totes les prescripcions donades a nivell de les directives
de la Unió Europea en matèria alimentària, conservants i demés afegits, així com
respecte als productes que tinguin concedit algun distintiu per la pròpia Unió Europea,
hagin estat harmonitzats o no a nivell de la legislació estatal les dites directives o
reglaments.
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3.7. Dins de la caixa s’inclourà una relació detallada del contingut (productes, pesos i
marques) i un formulari per al cas que el destinatari del lot necessiti fer algun tipus de
reclamació. Així mateix, s’haurà d’indicar un número de telèfon i una adreça de correu
electrònic, on poder dirigir les reclamacions.
3.8. L’adjudicatari es compromet a la reposició, en un termini màxim de 3 dies feiners,
de qualsevol article en mal estat i/o que no estigui inclòs en el lot.
3.9. Els licitadors hauran de presentar, com a documentació complementària de la
seva oferta, un document on hi constin les característiques de cadascun dels
productes que conformen el lot junt amb fotografies dels mateixos, la relació
d'al·lèrgens que conté cada producte, el preu de venda al públic de cada producte i
una fotografia del lot en conjunt
3.10. En el moment que la Mesa de Contractació hagi proposat com adjudicatari al
licitador que presenti la millor oferta, se’l requerirà perquè presenti el lot complet de
mostra. Aquest lot quedarà a disposició de la Diputació per tal de poder comparar la
mostra presentada i el lot subministrat.
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