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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ANUNCI 
 
 

De conformitat amb el que es disposa a l’article 151.4 del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29 de 
maig de 2014, va acordar adjudicar el següent contracte: 
 
1.  Entitat adjudicatària 
 
 a) Organisme: Ajuntament de Canet de Mar. 
 b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria. Secció de contractació. 

c) Número d’expedient: 1/2014.  
 
2.  Objecte del contracte: 
 

a) Tipus de contracte: Contracte de subministrament 
b) Descripció de l'objecte: subministrament de vestuari i complements 

d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament dels membres de la Policia 
Local. 

c) Termini d'execució: tres anys a comptar des de l’1 de gener de 2014, per 
bé que es podrà prorrogar d’any en any fins a un màxim, incloses les 
pròrrogues, de sis anys. 

 
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: 
 
 a) Tramitació: Ordinària 
 b) Procediment: Obert  

c) Forma: Proposició econòmicament més avantatjosa 
 

4. Pressupost base de licitació:  
 

El pressupost base de licitació del present contracte es fixa en la modalitat de preus 
unitaris per a cadascuna de les peces a subministrar, essent el que consta a 
continuació, IVA exclòs: 

 
Preu 

màxim/u 
Lot 1 
1 Pantalon operatiu d’home 72,55 € 
2 Pantalon operatiu de dona  72,55 € 
3 Pantalon tallavent operatiu d’hivern 34,60 € 
4 Polo operatiu màniga curta d’alta visibilitat 50,90 € 
5 Polo operatiu màniga llarga d’alta visibilitat 53,90 € 
6 Samarreta tèrmica hivern PowerDry o similar 21,00 € 
7 Jaqueta operativa alta visibilitat 198,00 € 
8 Anorac impermeable per pluja d’alta visibilitat 196,00 € 
9 Pantalon impermeable amb bandes reflectants 68,85 € 
10 Gorra operativa 22,80 € 

 
Lot 2 
1 Sabates sola de goma 40,50 € 
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2 Sabates sola de cautxú 49,15 € 
3 Sabates de mitja canya 61,00 € 
4 Botes de canya alta 105,00 € 
5 Gorra de plat d’estiu d’escala bàsica 22,00 € 
6 Gorra de plat d’estiu d’escala intermèdia 51,50 € 
7 Gorra de plat d’estiu d’escala executiva 51,50 € 
8 Pantalon d’estiu uniforme de gala d’home 38,00 € 
9 Pantalon d’estiu uniforme de gala de dona 38,00 € 
10 Camisa uniforme de gala d’estiu 27,00 € 
11 Mitjons d’estiu 3,10 € 
12 Gorra de plat d’hivern d’escala bàsica 22,00 € 
13 Gorra de plat d’hivern d’escala intermèdia 51,50 € 
14 Gorra de plat d’hivern d’escala executiva 51,50 € 
15 Pantalon d’hivern uniforme de gala d’home 37,70 € 
16 Pantalon d’hivern uniforme de gala de dona 37,70 € 
17 Camisa d’hivern uniforme de gala 27,00 € 
18 Mitjons d’hivern 3,10 € 
19 Corbata d’uniforme amb nus 3,85 € 
20 Corbata d’uniforme sense nus 6,45 € 
21 Agulla de corbata  6,45 € 
22 Xiulet metàl·lic 5,60 € 
23 Xiulet de plàstic 3,00 € 
24 Cordó xiulet 2,10 € 
25 Casc de motorista tipus model Nolan N90 clàssic o similar 184,00 € 
26 Casc de motorista tipus model Nolan N43 E clàssic o similar 161,00 € 
27 Guants operatius polar windstopper o similiar 20,00 € 
28 Guants d’intervenció policial antitall 39,90 € 
29 Guants de pell de motorista amb proteccions 31,00 € 
30 Guants de pell folrats 35,00 €  
31 Guants de gala de cotó blanc 3,90 € 
32 Tapaboques de gènere polar color blau 6,00 € 
33 Tapaboques de gènere polar bicolor (blau/groc) 6,00 € 
34 Cinturó interior sivella de plàstic 12,00 € 
35 Cinturó interior amb 4 travetes de plàstic GK 93401 o similar 12,00 € 
36 Cinturó exterior tipus GK 9305 o similar 22,50 € 
37 Travetes de plàstic per a cinturó interior tipus GK 9340BK-2 

o similar 
9,60 € 

38 Funda d’arma antifurt de polímer safariland o similar 89,00 € 
39 Funda carregador pistola de lona tipus GK 9803 o similar 11,90 € 
40 Funda de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9810 o 

similar 
11,90 € 

41 Funda de lot de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9852 o 
similar 

11,90 € 

42 Funda per a guants tipus GK9802 o similar 11,90 € 
43 Funda de lona per a guants tipus llibre 11,90 € 
44 Funda cinturó porta guants tipus GK9463 o similar 4,20 € 
45 Funda cinturó de defensa extensible tipus ASP o similar 35,00 € 
46 Funda porta emissora pivotant tipus GK9841 o similar 19,20 € 
47 Cartera de butxaca de pell porta placa i credencial PL 8,60 € 
48 Cartera de butxaca de pell porta placa, credencial, bitlleter... 14,90 € 
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49 Placa metàl·lica amb escut de la Corporació model PL 04 38,00 € 
50 Placa metàl·lica uniforme de gala 40,50 € 
51 Lot de cinturó tipus o similar Fenix TK11 o similar 56,40 € 
52 Piles recarregables per a lot de cinturó tipus CR123A o 

similar 
7,25 € 

53 Manilles de lona d’un sol ús 1,30 € 
54 Clau metàl·lica de manilles plana tipus ZT9P o similar 8,43 € 
55 Números d’identificació d’agent en feltre 1,95 € 
56 Escut de braç 4,25 € 
57 Escut de pit 3,75 € 
58 Escut de gorra 4,25 € 
59 Escut de gorra brodat 35,00 € 
60 Distintius de graduació de pit 1,20 € 

 
El volum màxim de facturació per al primer any de contracte serà de 19.008,26 
euros, IVA exclòs, desglossat per lots de la manera següent: 
 

• Lot 1  ............................... 14.049,59 € 
• Lot 2  ................................. 4.958,68 € 

 
El volum màxim de facturació per al segon i tercer any de contracte serà de 
20.661,16 euros, IVA exclòs, desglossat per lots de la manera següent: 
 

• Lot 1  ............................... 10.330,58 € 
• Lot 2  ............................... 10.330,58 € 

 
5. Valor estimat de contracte: 
 
122.314,05 € 
 
De conformitat amb allò que es disposa a l’art. 88 TRLCSP, el valor estimat del 
contracte inclou el valor total exclòs l’IVA, incloent les pròrrogues i l’import màxim 
al que puguin arribar les modificacions del contracte previstes al Plec o a l’anunci de 
licitació. 
 
6. Adjudicació  
 

a) Data: 29 de maig de 2014 
b) Adjudicataris: 

Lot 1: Sagres, SL 
Lot 2: Paco García, prendas y artículos de uniformidad, SA 

c) Nacionalitat: espanyola 
d) Import de l’adjudicació: 

Lot 1: en base als preus unitaris següents: 
 

1 Pantaló operatiu d’home 72,50 € 
2 Pantaló operatiu de dona   72,50 € 
3 Pantaló tallavent operatiu d’hivern  34,50 € 
4 Polo operatiu màniga curta d’alta visibilitat  50,50 € 
5 Polo operatiu màniga llarga d’alta visibilitat  53,50 € 
6 Samarreta tèrmica hivern Power Dry o similar  20,99 € 
7 Jaqueta operativa alta visibilitat  197,99 € 
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8 Anorac impermeable per pluja d’alta visibilitat  195,99 € 
9 Pantaló impermeable amb bandes reflectants  68,75 € 
10 Gorra operativa  22,70 € 

 
Preu màxim de facturació anual per al primer any: 14.049,59 euros, IVA 
exclòs. 
Preu màxim de facturació anual per al segon i el tercer any: 10.330,58 
euros, IVA exclòs. 
 
Lot 2: en base als preus unitaris següents: 
 

1 Sabates sola de goma 40,50 € 
2 Sabates sola de cautxú 49,15 € 
3 Sabates de mitja canya 61,00 € 
4 Botes de canya alta 105,00 € 
5 Gorra de plat d’estiu d’escala bàsica 22,00 € 
6 Gorra de plat d’estiu d’escala intermèdia 51,50 € 
7 Gorra de plat d’estiu d’escala executiva 51,50 € 
8 Pantalon d’estiu uniforme de gala d’home 38,00 € 
9 Pantalon d’estiu uniforme de gala de dona 38,00 € 
10 Camisa uniforme de gala d’estiu 27,00 € 
11 Mitjons d’estiu 3,10 € 
12 Gorra de plat d’hivern d’escala bàsica 22,00 € 
13 Gorra de plat d’hivern d’escala intermèdia 51,50 € 
14 Gorra de plat d’hivern d’escala executiva 51,50 € 
15 Pantalon d’hivern uniforme de gala d’home 37,70 € 
16 Pantalon d’hivern uniforme de gala de dona 37,70 € 
17 Camisa d’hivern uniforme de gala 27,00 € 
18 Mitjons d’hivern 3,10 € 
19 Corbata d’uniforme amb nus 3,85 € 
20 Corbata d’uniforme sense nus 6,45 € 
21 Agulla de corbata  6,45 € 
22 Xiulet metàl·lic 5,60 € 
23 Xiulet de plàstic 3,00 € 
24 Cordó xiulet 2,10 € 
25 Casc de motorista tipus model Nolan N90 clàssic o similar 184,00 € 
26 Casc de motorista tipus model Nolan N43 E clàssic o similar 161,00 € 
27 Guants operatius polar windstopper o similiar 20,00 € 
28 Guants d’intervenció policial antitall 39,90 € 
29 Guants de pell de motorista amb proteccions 31,00 € 
30 Guants de pell folrats 35,00 €  
31 Guants de gala de cotó blanc 3,90 € 
32 Tapaboques de gènere polar color blau 6,00 € 
33 Tapaboques de gènere polar bicolor (blau/groc) 6,00 € 
34 Cinturó interior sivella de plàstic 12,00 € 
35 Cinturó interior amb 4 travetes de plàstic GK 93401 o similar 12,00 € 
36 Cinturó exterior tipus GK 9305 o similar 22,50 € 
37 Travetes de plàstic per a cinturó interior tipus GK 9340BK-2 o similar 9,60 € 
38 Funda d’arma antifurt de polímer safariland o similar 89,00 € 
39 Funda carregador pistola de lona tipus GK 9803 o similar 11,90 € 
40 Funda de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9810 o similar 11,90 € 
41 Funda de lot de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9852 o similar 11,90 € 
42 Funda per a guants tipus GK9802 o similar 11,90 € 
43 Funda de lona per a guants tipus llibre 11,90 € 
44 Funda cinturó porta guants tipus GK9463 o similar 4,20 € 
45 Funda cinturó de defensa extensible tipus ASP o similar 35,00 € 
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Preu màxim de facturació anual per al primer any: 4.958,68 euros, IVA exclòs. 
Preu màxim de facturació anual per al segon i el tercer any: 10.330,58 euros, IVA 
exclòs. 

 
 
 

Atentament, 
 
 
 
Jesús Marín i Hernàndez 
Alcalde 
 
Canet de Mar, 30 de maig de 2014 
 
 
 

46 Funda porta emissora pivotant tipus GK9841 o similar 19,20 € 
47 Cartera de butxaca de pell porta placa i credencial PL 8,60 € 
48 Cartera de butxaca de pell porta placa, credencial, bitlleter... 14,90 € 
49 Placa metàl·lica amb escut de la Corporació model PL 04 38,00 € 
50 Placa metàl·lica uniforme de gala 40,50 € 
51 Lot de cinturó tipus o similar Fenix TK11 o similar 56,40 € 
52 Piles recarregables per a lot de cinturó tipus CR123A o similar 7,25 € 
53 Manilles de lona d’un sol ús 1,30 € 
54 Clau metàl·lica de manilles plana tipus ZT9P o similar 8,43 € 
55 Números d’identificació d’agent en feltre 1,95 € 
56 Escut de braç 4,25 € 
57 Escut de pit 3,75 € 
58 Escut de gorra 4,25 € 
59 Escut de gorra brodat 35,00 € 
60 Distintius de graduació de pit 1,20 € 


