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ÀREA DE SERVEIS INTERNS
Serveis Generals

Descripció dels aspectes econòmics i tècnics que han de regir el
subministrament d'uniformes per als empleats de la Diputació de
Tarragona
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1. Objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte és el subministrament d'uniformes confeccionats a
mida que gestiona la unitat de Serveis Generals, adscrita a l’Àrea de Serveis
Interns, per tal de cobrir les necessitats del personal de Serveis Interns i del Gabinet
de Presidència i Planificació durant l'any 2020.
El preu del subministrament inclou les següents prestacions:
a) Presa de mides als empleats. S’ha de fer en els centres de treball
respectius, en horari laboral.
b) Brodat amb la marca de la Diputació de Tarragona de les peces que
s’indiquen.
c) Els fotolits i clixés que s’escaiguin.
d) Disseny del patronatge de les peces.
e) Adquisició dels teixits.
f) Tall i confecció de les peces a mida per a cada empleat.
g) Lliurament de les peces al lloc indicat i comprovació.
h) Els retocs que calguin fins a la conformitat en la recepció.
El lloc de subministrament del vestuari és el Palau de la Diputació, situat al passeig
de Sant Antoni, 100 de Tarragona.
2. Requisits específics
2.1. Especificacions tècniques mínimes
Les peces que s’ofereixin han de reunir com a mínim les següents característiques:
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Vestit

americana amb pantalons
sense marca brodada
color gris
teixit de llana i polièster, opció d'estiu i d'hivern
Americana marca brodada color gris
color blau
teixit de llana i polièster tot temps
Pantalons color gris
teixit de llana i polièster, opció d'estiu i d'hivern
Faldilla
recta
color gris
teixit de llana i polièster, opció d'estiu i d'hivern
Camisa
màniga llarga i màniga curta
sense marca brodada i amb marca brodada color gris
color blanc
cotó 100%
Jersei,
marca brodada color blau
jaqueta o color gris
armilla
gènere de punt
Abric
sense marca brodada
color gris
teixit de llana mufló
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Els licitadors poden oferir peces amb prestacions superiors a les assenyalades,
però en cap cas inferiors a les requerides. En qualsevol cas les millores ofertes pel
licitador voluntàriament no poden incrementar el preu final ofert.
Es poden requerir als licitadors mostres de les peces ofertes, així com totes les
dades que serveixin per a una millor comprensió de les seves característiques
tècniques i qualitat.
2.2. Imatge corporativa
El colorit de les peces ha de comunicar la imatge institucional de la Diputació de
Tarragona.
Les peces de color blau han de ser en Pantone 314 amb la marca brodada en color
gris referència Isacord 0131. En les de color gris, la marca ha d’estar brodada en
color blau referència Isacord 04116.
El brodat ha de tenir una mida proporcionada a les peces.
Pel que fa al disseny de la marca, l’adjudicatari s’ha de cenyir al que estableix el
Manual d’identitat corporativa.
Es pot consultar l'extracte de normativa gràfica per a la seva correcta utilització i
aplicació i descarregar l’arxiu amb la versió de la marca en el format més
convenient a la pàgina web http://www.dipta.cat/ca/imatgecorporativa.
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Cas de tractar-se de la primera comanda que se subministra a Serveis Generals,
abans de fer el marcatge cal fer arribar una prova del brodat per donar-li el vistiplau.
2.3. Consideracions de caràcter general
Les peces han de ser conformes amb la normativa vigent que els pugui ser
d’aplicació.
El disseny de les peces s'ha de fer seguint criteris de neutralitat estètica i ha de
garantir una adaptabilitat i confort òptims.
El preu de cada peça s’ha de fixar amb independència de la talla i de si el model és
per a home o per a dona.
Les peces s’han d'acompanyar d’instruccions als usuaris que facilitin el bon ús i
manteniment dels productes per a allargar la seva vida útil.
2.4. Nombre i volum estimat de lliuraments
El nombre aproximat de lliuraments anuals és de 2, coincidint amb les temporades
d'estiu i d'hivern.
El volum mitjà estimat d’unitats/any és:
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vestit: 12
americana: 4
pantalons: 15
faldilla: 2
camisa m/l: 30
camisa m/c: 30
jersei, jaqueta o armilla: 2
abric: Aquestes xifres són orientatives i no pressuposen cap compromís durant el període
de vigència del contracte.
La Diputació de Tarragona no es compromet a adquirir un nombre mínim d’unitats
de cada peça ni s’obliga a esgotar el pressupost sinó que la despesa efectuada
dependrà de les necessitats reals, sense superar el límit màxim establert.
3. Incompliment del contracte
El contractista està obligat al compliment del contracte amb estricta subjecció als
plecs, a l’oferta presentada i a les ordres, instruccions, indicacions, recomanacions
o observacions rebudes de la Diputació de Tarragona.
En cas d’incompliment o compliment defectuós del contracte, es poden imposar al
contractista les penalitzacions econòmiques següents:
a) Pel retard, total o parcial, en el lliurament de les peces, s’ha d’aplicar una
reducció del 5% sobre el preu unitari de les peces no subministrades per
cada dia de retard.
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b) En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte,
consistent en el subministrament de peces amb defectes que enlletgeixin el
seu aspecte o perjudiquin la seva utilització (sense marca, amb descosits,
manques de tintura...) les peces s’han de restituir i s’ha d’imposar una
penalització equivalent al 20% de l’import unitari d’aquesta/es.
Els retards reiterats i/o superiors a 30 dies poden ser motiu de rescissió del
contracte, sens perjudici de la penalització deguda pel retard en el subministrament.
Aquestes penalitzacions tenen un caràcter no indemnitzador.
4. Termini d’execució del contracte
El subministrament s’ha de fer en el termini màxim d'un mes a comptar des de la
data d’enviament de la comanda.
La durada del contracte és per l’any 2020.
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5. Pressupost màxim de despesa
La quantia del contracte es determina en funció de preus unitaris, que són els que
s’indiquen –sense IVA- tot seguit:
vestit
americana
pantalons
faldilla
camisa m/l
camisa m/c
jersei, jaqueta o armilla
abric
brodat

245,58 €
203,80 €
64,20 €
60,12 €
41,78 €
38,72 €
40,76 €
224,18 €
3,06 €

El pressupost màxim de licitació estimatiu d’aquest contracte és de 9.584,97 €
sense impostos (11.597,81 € IVA 21% inclòs).
En previsió de possibles variacions de volum de lliuraments durant la vigència del
contracte, donat cas que les necessitats reals siguin superiors a les estimades
inicialment, en el pressupost màxim de licitació s'ha fet una estimació a l'alça
d'un 25% sobre els volums estimats.
La proposició econòmica s’ha de fer per preus unitaris. Aquest preu és el que s’ha
de prendre com a referència per al càlcul de les penalitzacions previstes a la
prescripció 3.
Els licitadors han de fer oferta de la totalitat dels preus unitaris. Si un licitador no fa
oferta d’algun preu o algun dels preus oferts supera aquests imports la seva oferta
ha de ser exclosa.
El contracte s’adjudicarà a un únic licitador.
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6. Pagament
L’abonament del preu s’ha de fer prèvia presentació de la factura corresponent als
subministraments parcials efectivament lliurats i formalment rebuts.
Les factures s’han d’acompanyar necessàriament dels albarans justificatius del
lliurament de les peces subministrades. Els albarans han de ser valorats i han
d’especificar: data de lliurament, quantitat, denominació, preu individual i total i IVA.
Han d’estar degudament conformats per la persona responsable de recepcionar el
lliurament, la qual ha de verificar que les dades que s’hi consignen són certes.
Les factures s’han de lliurar electrònicament. Els codis DIR3 de la Diputació de
Tarragona són:
Oficina comptable: L02000043
Òrgan gestor: L02000043
Unitat tramitadora: GE0001083
Cas que el responsable del contracte no doni la seva conformitat amb la factura es
procedirà a la devolució d’aquesta sense que això pugui comportar cap
penalització.
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7. Documentació tècnica
Els licitadors han de presentar la següent documentació per a la seva consideració
per la Diputació de Tarragona:
a) Descripció dels teixits proposats: composició, pes, densitat... i tota la
informació que ajudi a avaluar la proposició.
b) Configuració de les peces proposada.
c) Catàlegs, fotografies, gràfics o mostres, tant dels materials com de les peces
confeccionades.
d) Indicacions de neteja i conservació per al correcte manteniment de les
peces.
8. Criteris d'adjudicació
El criteri és el del preu més baix.
L’avaluació de les ofertes s'ha de realitzar mitjançant l'aplicació de la fórmula que
s'assenyala a continuació, ponderant el preu de cadascuna de les peces amb el seu
pes específic respecte del volum total estimat de lliuraments, per tal d’obtenir el
valor total de l’oferta:
valor total de l'oferta =  (preu unitari que ha ofert el licitador x factor de
ponderació d’aquesta peça)
Els factors de ponderació són els següents:
vestit
americana

0,28
0,13
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pantalons
faldilla
camisa m/l
camisa m/c
jersei, jaqueta o armilla
abric
brodat

0,19
0,02
0,11
0,10
0,04
0,11
0,02

Un cop s’ha obtingut l'import total que ofereixen tots els licitadors, s’ha d'aplicar la
fórmula següent per obtenir la puntuació d'aquest criteri:
puntuació = (100 x oferta més baixa) / oferta que es valora
L’oferta més baixa ha de rebre 100 punts. L’oferta que iguali el tipus de licitació ha
de rebre 0 punts. La resta d’ofertes s’han de puntuar de forma inversament
proporcional.
9. Responsable del contracte
Miquel Vendrell Garcia, cap de Serveis Generals
Tarragona, desembre de 2019
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