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RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Desenvolupament de RH - Seguretat i Salut

Descripció dels aspectes econòmics i tècnics que han de regir el
subministrament de mascaretes reutilitzables d’acord a la UNE 0065 per
als empleats de la Diputació de Tarragona
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1. Objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte és el subministrament de mascaretes reutilizables
personalitzades d’un mínim 3 capes que compleixin els requeriments de la norma
UNE 0065:2020 que gestiona la unitat de Seguretat i Salut, adscrita a l’Àrea de
Recursos Humans Ocupació i Emprenedoria, per tal de cobrir les necessitats del
personal de la Diputació de Tarragona.
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El lloc de subministrament dels productes és el Palau de la Diputació, Passeig de
Sant Antoni, 100 de Tarragona.
2. Requisits específics
2.1. Especificacions tècniques mínimes
El producte que s’ofereix ha de reunir com a mínim les següents característiques:
Mascareta - Ha de cobrir el nas, boca i barbeta;
reutilitzable - Han d’estar confeccionades amb un material reutilitzable filtrant
personalitzada adequat;
- Han d’estar confeccionades amb material reutilitzable que
permeti la respiració;
- Han d'utilitzar materials reutilitzables que en contacte amb la
pell de l’usuari no presentin riscos coneguts de irritació o efectes
adversos per la salut;
- Garantir un ajust adequat amb la cara. Ajustament de la zona
nasal (preferiblement amb pont metàl·lic)
- Eficàcia de filtració bacteriana BFE superior o igual al 90%.
- Respirabilitat (Pressió diferencial), (Pa/cm2) < 60
- Mínim 40 rentats certificats
- Logo realitzat amb sublimació
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Els licitadors poden oferir productes amb presentacions 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.
Es poden requerir als licitadors mostres dels productes oferts, així com totes les
dades que serveixin per a una millor comprensió de les seves característiques
tècniques i qualitat.
Tots els productes s’han de presentar en els envasos i embalatges habituals de
consum i s’han d’acompanyar del prospecte corresponent.
2.2. Nombre i volum estimat de lliuraments
El nombre aproximat de lliuraments anuals és de 1, o en funció de les necessitats.
El volum mitjà estimat d’unitats és de 1500 unitats en talla Adult.
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
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.
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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 dels productes, superior a 10 dies
hàbils, s’ha d’aplicar una reducció del 10% sobre el preu unitari dels
productes no subministrats per cada dia de retard.
b) Pel lliurament de producte defectuós o fora especificacions, s’ha d’aplicar
una reducció del 20% sobre el preu unitari dels productes no subministrats
de forma correcta.
Aquestes penalitzacions tenen un caràcter no indemnitzador.
4. Durada del contracte i termini de lliurament del subministrament
El contracte tindrà una durada d’un any.
El lliurament dels subministraments s’ha de fer en el termini màxim de 1 mes. El
termini indicat anteriorment es computa des de l’endemà del dia en què s’enviï la
comanda.
5. Preu del contracte
La quantia d'aquest contracte es determina en funció de preus unitaris, que són els
que s’indiquen -sense IVA- tot seguit:
Mascareta reutilitzable personalitzada

4,50 €
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El pressupost màxim de licitació estimatiu d’aquest contracte és de 6.750,00 €
sense impostos (8.167,50 € 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 20% 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.
La proposició econòmica ha d’especificar el producte (denominació, responsable de
la posada al mercat, compliment norma UNE 0065,...) que es proposen.
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 dels productes subministrats. 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 la recepció del
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: GE0001129
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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) Fitxa tècnica del producte proposat (o resum de les característiques del
producte).
b) Mostra de l’equip proposat. Dins del termini de presentació d‘ofertes, els
licitadors han de lliurar una mostra de l’equip que composa l’oferta dels
elements sotmesos a valoració.
c) La presentació s’ha de fer en un embalatge amb una etiqueta on hi consti de
forma visible la identitat del licitador. La identificació defectuosa dels equips
comporta l’exclusió de l’oferta del licitador.
La mostra presentada pel licitador que resulti adjudicatari, no es podrà retirar
fins que RH-OIE verifiqui que s’ha efectuat la recepció de la totalitat dels
equips objecte del contracte.
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8. Criteris de valoració de les ofertes
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmica més
avantatjosa, els criteris d’adjudicació són:
a) El del preu més baix 55 punts.
puntuació = (55 * oferta més baixa) / oferta que es valora
La màxima puntuació que es pot obtenir és de 55 punts. L’oferta més baixa ha de
rebre 55 punts. La resta d’ofertes s’han de puntuar de forma inversament
proporcional.
b) Nombre de rentats certificats, 35 punts.
puntuació = (35 * nombre rentats més alt) / oferta que es valora
La màxima puntuació que es pot obtenir és de 35 punts. L’oferta que presenta més
rentats certificats ha de rebre 35 punts. La resta d’ofertes s’han de puntuar de forma
inversament proporcional. Només es puntuarà aquelles ofertes amb les rentades
mínimes exigides.
c) Característiques de comoditat i adaptabilitat de les mascaretes ofertades fins a
10 punts.
Les mostres seran examinades pels següents membres designats pel Comitè de
Seguretat i Salut de la Diputació de Tarragona:
 Un representant del Servei de Prevenció.
 Un representant de l'àrea de RH-OIE.
 Un representant del Comitè de Seguretat i Salut.
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Criteris a valorar:
Comoditat:
Ha de respondre a les exigències ergonòmiques i de la salut, és a dir, ha de
presentar una adequada adaptabilitat i integració al medi laboral. Ha d'adequar-se
al portador, després dels ajustos necessaris. En aquest sentit l'existència dels
elements suficients d'ajust a la morfologia de l’usuari és essencial.
Adaptabilitat:
Ha de respondre a les condicions existents en el lloc de treball. És a dir ha de
presentar una adequada adaptabilitat i integració al medi laboral.
Per cada licitador es valorarà de 0 a 10 punts i es farà la mitjana aritmètica de les
puntuacions obtingudes de cada persona que realitzarà l’anàlisi.
Es tindran en compte per a obtenir la valoració de cada licitador els següents
conceptes: es valoraran el disseny de les peces, valorant-se la comoditat,
ergonomia, eficàcia, funcionalitat i imatge de qualitat, la resistència de les costures,
els remats i elàstics. També es valoraran la comoditat, adaptabilitat, ergonomia,
funcionalitat i imatge de qualitat.
Els resultats es reflectiran en una acta que es signarà per totes del persones que
hagin participat en la valoració.
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9. Responsable del contracte
Es designa com a responsable del contracte la responsable de Desenvolupament
de Recursos Humans de la Diputació de Tarragona, Sra. Maria Fontcalda Solé
Altadill.
Tarragona, 27 de juliol de 2020
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