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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 

SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I COMPLEMENTS D’UNIFORMITAT PER AL 
DEPARTAMENT DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT DE MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS 

DE BARCELONA S.A. “MERCABARNA”. 
 

1.  OBJECTE DEL CONTRACTE 
 

Subministrament del vestuari, complements i accessoris d'uniformitat per als 
C o n t r o l a d o r s  d e  M e r c a t  ( A u x i l i a r s  d e  G u à r d i a  U r b a n a )  d e l  
D e p a r t a m e n t  d e  S e g u r e t a t  i  V i g i l à n c i a  d e  M E R C A B A R N A ,  per un 

preu total estimat any de 23.000 euros, IVA exclòs. 
 

 
2.  TERMINIS DE LLIURAMENT 

 
L'adjudicatària s’ha d e  compromet, en tot  cas, a efectuar,  dins de cada  any, 

els lliuraments  del vestuari abans de les següents dates  límit: 
 

Per al vestuari d'hivern: abans  del dia 30 d'octubre.  
Per al vestuari d'estiu: abans  del di a 31 de maig 

 
Per  tal  de  donar  estricte  i rigorós  compliment   als  terminis  assenyalats, 

l’adjudicatària   haurà  de preveure i sol·licitar, amb  l'antelació  que  en  cada  cas  
sigui  precisa  de  MERCABARNA,  que li sigui facilitada  la comanda   de  les  
necessitats de  vestuari. La  manca  d'aquesta  diligència  en  la seva actuació i el 

subsegüent retard en el lliurament de la roba de treball que es pugui derivar, 
donarà lloc a l'aplicació del règim de penalitats  previst en el plec de clàusules 

administratives particulars. 
 

 
3. SISTEMÀTICA DE LLIURAMENT 

 
MERCABARNA facilitarà a l’empresa  adjudicatària  una  relació nominal de  les 

persones  que  han de rebre vestuari per la temporada d'estiu i d’hivern, i quines 
dotacions  de roba i calçat ha d'incloure, per tal de prendre'ls les mides i talles 
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necessàries per a la confecció del vestuari. 

 
L'adjudicatària queda  obligada a prendre  les mides abans  del lliurament  del 

vestuari  a la totalitat  del col·lectiu a les instal·lacions del Departament de 
Seguretat i Vigilància de MERCABARNA. 

 
Per garantir la presa  de  mides a tot el personal,  l'adjudicatària  ha de destinar  

un horari prou ampli per preveure els diferents torns de treball, del personal a 
qui correspongui dotar de vestuari. A tal efecte s'han  de coordinar  les dates i   

hores amb el Departament de Seguretat i Vigilància per dur a terme aquesta  
feina. La  presa  de mides s'haurà de fer amb l ’ antelació suficient com  per 
complir amb  les dates de lliurament del vestuari. Aquest procediment serà 

obligatori tant a l’inici del primer subministrament, com a cada nova incorporació 
d’un treballador i en els possibles canvis de talles que es puguin produir durant la 

vigència del contracte. 
 

L'adjudicatària farà  el  lliurament  de  vestuari  a  les  dependències del 
Departament de Seguretat i Vigilància de MERCABARNA de manera individual i   

nominal. A la caixa o bossa  hi ha de constar  la relació de  peces  de  roba que  
inclou. A aquest efecte, el responsable de compres del departament de 

seguretat i vigilància facilitarà a l’empresa  adjudicatària,  un cop se li notifiqui la 
resolució d'adjudicació del contracte, un llistat del personal  que ha de rebre 

vestuari.  
 

El tipus d'embalatge que  ha de contenir  el vestuari i complements serà  
adequat per garantir-ne  la seva protecció i  el còmode  lliurament al centre  
destinatari.  

 
El proveïdor estarà obligat a realitzar les modificacions  necessàries o a canviar 

el material  per tal que  les  peces  s'adaptin  perfectament a  cada  treballador,   
esmenant els  possibles  defectes   del material o confecció.  En aquest  cas, 

l ’ empresa  esta  obligada  a garantir  la reposició  en  un termini màxim de 1O dies 
naturals, a partir del següent  de que hagi estat  requerida. 

 
4. INTOLERÀNCIA AL TEIXIT 

 
En cas  que  alguna  de  les  persones  destinatàries de  les  peces  de  vestuari  
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presenti  intolerància  o al·lèrgia a algun component del teixit emprat, l ’ empresa 

adjudicatària  haurà de substituir el teixit per un altre que  no causi  inconvenients  
a la  persona  a la qual va destinat,  garantint  el lliurament en el mateix termini  

de  reposició  indicat  en  la clàusula  anterior i    pel  mateix  preu  unitari que la 
peça substituïda. 

 
5. PLANTILLA ACTUAL 2015 

 
El personal del Departament de Seguretat i Vigilància de MERCABARNA 

beneficiari del subministrament d'uniformitat  esta formada, sense  perjudici de  
les variacions  que  puguin  produir-se  al  llarg de  la vigència  del  contracte,   pel 
següent  número  de  membres :  

 
Responsables de Torn        5 

Controladors de Mercat      30 
TOTAL =  35 

 
6. ESTOC D’UNIFORMITAT I COMPLEMENTS 

 
L'adjudicatària queda obligada a atendre  les peticions addicionals de vestuari 

que es puguin produir en cas  de  noves incorporacions de  personal, amb  el 
vestuari i teixits que en qualitat suficient haurà de tenir en estoc. 

 
 

7. IMATGE CORPORATIVA 
 
En les peces superiors (anorac, polo tèrmic, polos M/C i polo M/L) haurà 

d’aparèixer el logotip de MERCABARNA en el braç dret, l’escut d’Auxiliar de 
Guàrdia Urbana en el pit esquerra, el nom de MERCABARNA en minúscules 

serigrafiat en blau marí en el pit dret i darrera a l’esquena en reflectant. 
 

MERCABARNA facilitarà l’arxiu informàtic amb el LOGO de l’empresa per a que es 
pugui personalitzar el vestuari i els complements, objecte d’aquest contracte.  

 
L’adjudicatària es compromet a no utilitzar aquest LOGO per a qualsevol altre 

àmbit que no sigui l’especificament autoritzat en aquest apartat. 
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L’adjudicatària no podrà canviar unilateralment cap característica ni tècnica ni de 

disseny de qualsevol peça de la dotació oficial, sense acordar prèviament amb el 
responsable del contracte de MERCABARNA, prèvia justificació de la necessitat 

del canvi. 
 

Actualment els logotips i els escuts es fabriquen en PVC però estem oberts a 
rebre propostes per a millorar el disseny i la durabilitat. Adjuntem quadre dels 

tipus de materials i preus orientatius en l’ANNEX 1. 
 

8. DOTACIÓ I DESCRIPCIÓ DEL VESTUARI I COMPLEMENTS 

 
L’empresa que sigui l’adjudicatària subministrarà les peces de vestuari i 

complements que apareixen en el quadre adjunt com ANNEX 2, prèvia comanda de 
MERCABARNA. 

 
Aquesta  relació  és  de  caràcter estimatori i  es  refereix als subministraments 

corresponents a 1 any natural.  Es contempla la possibilitat de  modificació  
en funció  de  les  necessitats del  personal  del Departament de Seguretat i 

Vigilància. 
 

Tota  referència  a marca  i/o model  que consti  en aquest plec i  en el plec de 
clàusules administratives particulars  s'entendrà que  és també extensiu  a 

equivalents o similars. 
 

S’adjunten com ANNEX 3 les fitxes tècniques on s’indica la descripció i 
composició de les peces  de vestuari objecte d’aquesta licitació. 
  

9. MOSTRES 
 

L’adjudicatària haurà de posar a disposició de MERCABARNA, per a la seva 
valoració durant el procés de licitació, una mostra confeccionada de cada peça 

oferta, per a la seva valoració. 
 

La no presentació d’alguna de les mostres de qualsevol peça inclosa en la 
dotació del personal, podrà donar lloc a l’exclusió del licitador, en la mesura 

que no permeti qualificar adequadament la qualitat i les especificacions 
tècniques del mateix. Així mateix podrà ser causa d’exclusió la presentació de 
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mostres que no reuneixin la qualitat mínima exigible i representativa de les 

peces i complements demanats. 
 

La resta de mostres podran ser recollides una vegada formalitzada 
l’adjudicació, previ avís per part de l’empresa contractant. Les empreses que 

no retirin aquest material en el termini de 3 mesos a partir de la notificació de 
la possibilitat de retirar-los perdran el dret a recuperar-lo. Aquestes mostres 

aniran etiquetades individualment indicant el nom del proveïdor oferent, títol 
de la peça, coincident amb l’expressa’t en els articles d’aquest plec i la talla a la 

que correspon. 
 
10. ANNEXES 

 
ANNEX 1: Quadre sobre diferents materials per als escuts amb preus 

orientatius 
 

ANNEX 2: Quadre amb la dotació anual de vestuari i complements amb preus 
orientatius. 

 
ANNEX 3: Fitxes tècniques on s’indica la descripció i composició de les peces  

de vestuari objecte d’aquesta licitació. 
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