
PLECS  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  PER  A  LA  CONTRACTACIÓ  DEL
SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER AL PERSONAL DE LES RESIDÈNCIES DE
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte  del  contracte  és  el  subministrament  de  vestuari  per  al  personal  de  les
residències de gent gran (Residència Bonanova, Llar d’Ancians, Residència de Felanitx i
Residència de Huialfas), de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), d’acord amb els
següents lots:

LOT 1: Vestuari personal sanitari I de serveis.
LOT 2: Jaquetes màniga llarga.
LOT 3: Sabates per al personal sanitari i de serveis.
LOT 4: Vestuari personal de serveis i cuina.
LOT 5. Vestuari per al personal de manteniment.

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL VESTUARI

LOT 1: Vestuari personal sanitari I de serveis:

1.1. Pijama blanc de tipus sanitari: Casaca de color blanc amb coll rodó amb tancament
de pressió (clips) , màniga curta i un mínim de 2 butxaques.  Composició: mínim
30% cotó .

1.2. Pijama blanc de tipus sanitari: Casaca de color blanc amb coll rodó amb un rivet a
retxes de color, amb tancament de pressió (clips) , màniga curta i un mínim de 2
butxaques amb rivet a retxes de color.  Composició: mínim 30% cotó (personal de
serveis).

1.3. Pijama blanc de tipus sanitari: Calçons llargs de color blanc amb cintura elàstica o
semielàstica (sense cremallera ni butxaques). Composició: mínim 30% cotó. 

1.4. Bata blanca de màniga llarga amb botons i mínim 3 butxaques (1 butxaca al pit).
Composició: mínim 30%. 

LOT 2: Jaquetes màniga llarga:

2.1. Jaqueta màniga llarga tipus dessuadora  unisex amb coll i cremallera, amb punys a
les mànigues, butxaques amb cremallera, color blanc. Composició:  mínim 35 %
cotó. Amb elàstic a la cintura. (element general per el personal sanitari i de serveis).

2.2. Jaqueta màniga llarga tipus polar,  unisex amb coll  i  cremallera, butxaques amb
cremallera, color blau marí. Composició: 100 % acrílic (per al personal sanitari i de
serveis amb tasques a exteriors).

LOT 3: Sabates sanitàries:

3.1. Sabates de feina blanques dús professional transpirables. Certificat EN-ISO-20347.
Subjecte al peu amb taló tancat. Pell amb folre interior. Resistent a penetració i
absorció  d'aigua  (“O2”).  Propietats  antiestàtiques.  Resistència  de  la  sola  als



hidrocarburs. Absorció d'energia en el taló. Plantilla antibacteris. Sola antilliscant.
(personal sanitari, assistencial, neteja, bugaderia).

LOT 4: Vestuari personal recepció, menjador i cuina:

4.1. Samarreta color blanc de coll redó sense butxaques. Composició 100% cotó.
4.2. Pantaló  color  negre,  composició:  acrílic, per  home  amb  butxaques  i  pinces.

(menjador).
4.3. Pantaló color negre, composició: acrílic, de  dona amb butxaques (menjador).
4.4. Falda color negre, composició: acrílic (menjador).
4.5. Camisa blanca màniga curta amb butxaca al pit. Mínim  30% cotó (model home)

(menjador).
4.6. Camisa blanca màniga curta amb butxaca al pit.  Mínim  30% cotó (model dona)

(menjador).
4.7. Camisa  cel  màniga  llarga  amb  butxaca  al  pit.  Mínim  30% cotó  (model  home)

(recepció, ordenances).
4.8. Camisa cel màniga llarga . Mínim 30% cotó (model dona). ( recepció, ordenances).
4.9. Sabates de feina color negre (model masculí). Certificat EN-ISO-20347. Subjecte al

peu  amb  taló  tancat.  Pell  amb  folre  interior,  transpirables.  Sola  antilliscant,
(menjador, recepció, ordenanances).

4.10. Sabates de feina color negre (model femení). Certificat EN-ISO-20347. Subjete al
peu  amb  taló  tancat.  Pell  amb  folre  interior,  transpirables.  Sola  antilliscant,
(menjador, recepció, ordenances).

4.11. Pantaló  blau  marí.,  composició:  acrílic,  model  home  amb  butxaques  i  pinces.
(recepció, ordenances).

4.12. Pantaló blau marí.  Composició: acrílic, model dona amb butxaques .  (recepció,
ordenances).

4.13. Camisa color cel clar màniga curta amb butxaca al pit. Mínim  30% cotó - model
home  (recepció, ordenances).

4.14. Camisa  color  cel  clar  màniga  curta.  Mínim  30% cotó  (model  dona).  (  recepció,
ordenances).

4.15. Pantaló  llarg,  quadres “Vichy”  blancs  i  blaus,  cintura  ajustada amb elàstic  (composició
100% cotó) (cuina).

4.16. Camisa cuiner blanca amb doble fila de botons, màniga llarga acabada en puny. 
4.17.  Davantal blanc de ris blanc i impermeables. (personal de cuina).
4.18. Davantal blanc 100% cotó amb peto (personal de cuina).
4.19. Gorra color blanc tipus militar,  mescla de poliester i  cotó (Homes) (personal  de

cuina).
4.20. Còfia, visera del front doblegada, mescla de cotó i poliester. Amb elàstic doble i

reixeta de poliester 100% (Dones) (personal de cuina).
4.21. Pico color blanc,100 % cotó.

LOT 5: Vestuari per al personal de manteniment:

5.1. Polo o camisa color cel clar amb butxaca al pit i màniga curta (estiu). Composició:
mínim 30 % cotó. 



5.2. Polo o camisa color cel clar amb butxaca al pit i màniga llarga (hivern). Composició:
mínim 30% cotó.

5.3. Jersei color blau marí màniga llarga amb reforços a les espatlles i colzeres, punys i
baixos ajustats. Composició: mescla llana i acrílic, mínim 45% llana.

5.4. Calçons llargs amb un mínim de 4 butxaques (mínim 1 butxaca a un dels camals
tancada amb velcro), color blau marí i cintura de goma darrera. Composició: mínim
30% cotó.

5.5. Guardapits de color blau marí amb un mínim de 4 butxaques amb tancament de
velcro o cremallera. Folrada interiorment i  amb una composició mínima de 30%
cotó. 

5.6. Mono color blanc per a pintar.
5.7. Sabata de seguretat  negre/grisa. Certificat  EN-ISO-20345. Subjecte al  peu amb

taló tancat.  Pell  hidrofugada. Resistent a la penetració i absorció d'aigua (“S2”).
Propietats  antiestàtiques.  Resistència  de  la  sola  als  hidrocarburs.  Absorció
d'energia en el taló. Puntera resistent a impactes amb absorció d'energia de 200 J.
Plantilla antibacteris. Sola antilliscant. 

3. DURADA DEL CONTRACTE.

La  durada  del  contracte  serà  des  de  l’1  d'octubre   de  2017  o  des  de  la  data  de
formalització del contracte, fins dia 31 de desembre de 2017. 

D'acord  amb el  que  preveu  el  RD legislatiu  3/2011  pel  qual  s'aprova  el  TRLCSP,  el
contracte no es podrà modificar al llarg de la seva vigència.

4. PREU DEL CONTRACTE

El preu total del contracte és de cent trenta-sis mil cinc-cents cinquanta-un euros amb
seixanta-vuit cèntims (136.551,68 €), IVA exclòs, amb un IVA aplicable del 21% d'un total
de vint-i-vuit mil sis-cents setanta-cinc euros amb vuitanta-cinc cèntims (28.675,85 €), la
qual cosa suposa un total IVA inclòs de cent seixanta-cinc mil dos-cents vint-i-set euros
amb cinquanta-tres cèntims (165.227,53 €).

El pressupost total del contracte, per centres residencials és el següent:

Residència Partida pressupostària Import s/IVA (€) 21% IVA (€) Total amb IVA

La Bonanova 10.23111.22104 53.577,22 11.251,22 64.828,44

Llar d'Ancians 10.23110.22104 47.274,66 9.927,68 57.202,34

Felanitx 10.23112.22104 24.583,76 5.162,58 29.746,34

Huialfas 10.23113.22104 11.116,04 2.334,37 13.450,40

TOTALS 136.551,68 28.675,85 165.227,52

El preu màxim de licitació de cadascun dels lots és el següent:



LOT Concepte Import s/IVA (€) 21% IVA (€) Total amb IVA

1 Pijames 30.730,30 6.453,36 37.183,66

2 Jaquetes 26.952,00 5.659,92 32.611,92

3 Sabates 49.182,50 10.328,33 59.510,83

4 Vestuari p. serveis i cuina 21.002,00 4.410,42 25.412,42

5 Vestuari personal manteniment 8.684,88 1.823,82 10.508,70

TOTALS 136.551,68 28.675,85 165.227,52

5. PROPOSTA ECONÒMICA

Les propostes econòmiques es presentaran d'acord amb el model d'oferta econòmica que
figura a l'annex II d'aquest PPT. Es determinarà el preu unitari o preu parell (s/IVA), de
cada article en cadascun dels lots.

La no presentació d'aquests annexos en suposarà l'exclusió de l'empresa licitadora.

Una mateixa empresa pot presentar propostes per un o més lots. Les propostes sempre
seran per a la totalitat dels productes inclosos a cada lot.

6. CONDICIONS GENERALS.

a) L'adjudicatari es compromet a lliurar els articles sol·licitats en els magatzems de les
residències:

 Residència de Pensionistes la Bonanova.
Adreça: C/. Francesc Vidal Sureda, 72
07015 PALMA.

 Llar dels Ancians
Adreça: C/. General Riera, 115
07010 PALMA.

 Residència de Felanitx.
Adreça: Carretera Campos-Felanitx, s/n
07200 FELANITX

 Residència Huialfàs.
Adreça: C/. Isaac Peral, 19
07420 SA POBLA

b) El  lliurament  dels  articles  sol·licitats  es  farà  en  un  termini  màxim  de  45  dies  ,
comptadors  des de la  data  de comanda.  Les necessitats  de  cada article  per  centres
residencials és el que figura a l'annex I d'aquest PPT. Les quantitats determinades per a
cada article són quantitats estimatives. Sempre tenint en compte que mai no se podrà
superar el pressupost adjudicat per a cada lot i residència.
El lliurament del vestuari  integrant de cada lot es realitzarà a petició dels centres i en
l'horari  prèviament  designat.  Es  podran  fer  comandes  parcials  sobre  les  quantitats



adjudicades. Les empreses adjudicatàries hauran d'estar en disposició de subministrar les
talles estàndard al mercat:

- Per a la roba: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL (o talles equivalents).
- Per a les sabates: 35 al 45.

En les comandes s'haurà d'indicar el nombre de cada talla.
 
c) Seran  a  compte  del  contractista  les  despeses  derivades  de  l'execució  del
subministrament en el  lloc convingut,  així  com qualsevol  altra  despesa que resulti  de
l'aplicació de les disposicions vigents i dels plecs del present contracte.

d) Els articles subministrats durant el període del contracte seran sempre els mateixos
(característiques  i  propietats).  Cas  que  per  motius  raonables  fos  necessari  substituir
determinats articles per altres d'iguals o superiors característiques i qualitats, s'informarà
per escrit  a la persona responsable del contracte i  aquesta determinarà l'acceptació o
rebuig del canvi proposat.

e) La persona responsable del contracte recaurà en la direcció de cadascun dels centres
residencials.

f)  L'empresa  adjudicatària  haurà  de  facilitar  el  contacte  de  la  persona  designada  per
l'empresa que s'encarregarà de resoldre les qüestions relacionades amb l'execució del
contracte. Cas que sigui substituïda aquesta persona s'haurà de notificar a l'Administració
de forma immediata, o si escau, en un màxim de 2 dies naturals.

7. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS DELS PRODUCTES

Per  tal  d'avaluar  el  rendiment  i  la  qualitat  de  tots  els  articles  és  imprescindible  la
presentació gratuïta de mostres, aquestes aniran degudament etiquetades amb el nom de
l'article i el nom de l'empresa que realitza la proposta. A més, s'hi adjuntarà la fitxa tècnica
del  fabricant de  cada  article.  Aquestes  fitxes  tècniques  hauran  de  ser  en  l'idioma
espanyol.  La no presentació de les fitxes tècniques i/o  les mostres d'algun dels
articles  que  formen  part  del  lot  suposarà  l'exclusió  de  l'empresa   al  lot
corresponent.

Els articles que no compleixin la normativa vigent seran exclosos. No s'admetrà cap peça
de roba que tan sols es pugui rentar en sec.

L'anagrama figurarà a totes les peces de roba, i el cost de l'anagrama estarà inclòs en el
preu de cada peça de roba i lot. L'anagrama tindrà unes dimensions màximes de 12 cm x
4,5 cm (llarg x ample), i serà serigrafiat en tinta a un color (blau o blanc segons el color de
l'article).  L'anagrama  de  l'Institut  Mallorquí  d'Afers  Socials  serà  facilitat  a  l'empresa
adjudicatària una vegada adjudicat el contracte.

Un  cop  adjudicat  el  subministrament,  les  empreses  licitadores  que  no  en  resultin
adjudicatàries podran retirar les mostres presentades en el termini de 15 dies des de la



data  de  firma  del  contracte.  Transcorregut  aquest  termini  sense  que  les  empreses
licitadores  hagin  retirat  les  mostres  aportades,  s'entendrà  que  es  renúncia  a  la  seva
recuperació,  podent  l'Institut  Mallorquí  d'Afers  Socials  utilitzar-les  de  la  manera  que
consideri adient, sense possibilitat de reclamar-ne cap tipus de compensació.

Les mostres presentades per les empreses adjudicatàries restaran dipositades  per tal de
servir  de  referència  i  comprovació  del  vestuari  subministrat  als  distints  centres
residencials. Finalitzat el contracte les mostres podran ser retirades pel contractista en un
termini  d'un mes. Si  en aquest termini  les mostres no s'han retirat  s'entendrà que es
renuncia a la seva recuperació, podent l'Institut Mallorquí d'Afers Socials utilitzar-les de la
manera que consideri adient, sense possibilitat de reclamar-ne cap tipus de compensació.

8. PENALITZACIONS

A més  de  les  penalitzacions  determinades  per  la  normativa  vigent,  s'imposaran  les
següents penalitzacions: 

1.- Cas de retards en el lliurament dels articles sol·licitats en el present contracte (sempre
tenint  present  els  terminis  de  lliurament  estipulats  en  el  present  plec  i  la  proposta
efectuada per  l'empresa adjudicatària),  s'imposarà una sanció de l'1% del  valor  de la
comanda  per  cada  dia  de  retard  en  el  seu  lliurament.  La  present  sanció  solament
s'aplicarà a comandes amb un import superior a 2.000 euros (sense IVA), i s'abonarà en
la facturació mensual, o bé contra les fiances dipositades .

2.- Podrà ser objecte de rescissió del contracte amb les empreses adjudicatàries, cas  que
aquestes presentin productes distints als oferts en cadascun dels lots, tret que aquests
productes,  a  criteri  de  la  persona  responsable  del  contracte,  presentin  unes
característiques semblats o superiors a les ofertes per les empreses.

Quan es consideri oportú, a criteri de les persones responsables del contracte en cada
centre,  s'escollirà  una  prenda  subministrada  pel  fabricant  per  tal  de  verificar  per  un
laboratori  independent  la  composició  del  teixit  de  la  prenda.  L'anàlisi  realitzat  haurà
d'ajustar-se amb la composició de la fitxa tècnica del fabricant presentada en la licitació.

Quan  alguna  de  les  analítiques  de  les  entregues  de  vestuari  no  s'ajustin  amb  les
característiques de les fitxes tècniques del fabricant, llavors es podra penalitzar segons
les següents opcions:

a) Procedir a la resolució del contracte dels lots afectats per no reunir-ne els requisits. En
aquest  cas,  es  penalitzarà  amb  la  no  devolució  de  la  part  proporcional  de  la  fiança
dipositada en relació als lots afectats. 

b) Es procedirà a la devolució d'aquestes entregues, essent les despeses de la devolució
a càrrec de l'empresa adjudicatària. En aquest cas, es penalitzarà amb una sanció de l'1%
del valor de la comanda per cada dia de retard des de la data en què es van realitzar,
d'acord amb el punt 1 d'aquest apartat  7.  Es penalitzarà d'aquesta forma sempre que



l'empresa adjudicatària es comprometi  a la reposició de les prendes deficients.  De no
existir aquest compromís es procedirà d'acord amb l'opció a).

3.- Es penalitzarà en un 5% del preu adjudicat en cadascun dels lots les empreses que no
compleixin el compromís ofert en relació als criteris socials.

9.  CRITERIS DE VALORACIÓ QUE HAN DE SERVIR PER A L'ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE.

Els criteris que seguirà l'IMAS per a la valoració de les ofertes són:
Criteri Punts

1. Proposta econòmica 52

2. Qualitat dels productes 40

3. Termini de lliurament 5

4. Criteris Socials 3

9.1. Proposta econòmica (màxim 52 punts)

Les empreses licitadores hauran d’emplenar el model d’oferta econòmica que figura a 
l’annex II del plec de clàusules administraives particulars.

La proposta que presenti la millor oferta econòmica en cadascun dels lots es qualificarà
amb la puntuació màxima (52 punts). La puntuació de cada una de les restants propostes
s’obtindrà de forma proporcional d'acord amb la següent fórmula:

Puntuació proposta per valorar = (Puntuació màxima X Bmax)/bi

Bmax = import s/IVA de la millor oferta.

bi = import de l'oferta.

9.2. Qualitat dels productes (màxim 40 punts)

Per avaluar la qualitat dels productes és imprescindible la presentació de mostres dels
productes oferts, amb les seves corresponents fitxes tècniques del fabricant, degudament
etiquetades amb el nom del producte i el nom de l'empresa que realitza la proposta.

La puntuació de cada producte es realitzarà mitjançant informe tècnic per la direcció i els
responsables  del  personal  de  cada  categoria  professional,  amb  l'assessorament  del
Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'IMAS.

a) Valoració de la qualitat de la roba dels lot 1:

Per  a  la  determinació  de  la  qualitat  d'aquest  vestuari  es  tindran  en  compte  les
característiques de les fitxes tècniques del fabricant en relació a la mostra d'un pijama
blanc tipus sanitari. Es puntuarà en funció de la major o menor informació de les fitxes
tècniques del fabricant presentades, i en concret els següents indicadors:
- Massa per unitat de superfície. 



  Norma UNE EN 12127:1998.
- Resistència a la tracció del teixit.
  Norma UNE-EN ISO 13934-1:2013
- Resistència a la formació de «pilling».
  Norma UNE EN ISO 12945-2:2001.
- Solidesa del color al rentat.
  Norma UNE EN ISO 105-C06:2010
- Solidesa del color a la transpiració.
  Norma UNE EN ISO 105-E04:2013

La puntuació total del Lot es realitzarà de la següent forma:

- En funció dels resultats cadascun d'aquests indicadors es puntuarà fins un màxim de 25
punts.  D'aquesta  manera  s'obtindra  una  puntuació  resultant  de  la  suma  de  tots  els
indicadors esmentats anteriorment dividit per cinc.

-  La  presentació  de  les  fitxtes  tècniques  del  fabricant  avalades  per  un  laboratori
acreditat tècnicament per analitzar el producte es puntuarà amb 10 punts.

Es puntuarà sempre que la fitxa tècnica incorpori un document del laboratori acreditat que
n'avali el producte.

- Patrons adequats a la roba de feina, fins una màxim de 5 punts.

b) Valoració de la qualitat de la roba dels lot 2:

Per  a  la  determinació  de  la  qualitat  d'aquest  vestuari  es  tindran  en  compte  les
característiques  de  les  fitxes  tècniques  del  fabricant en  relació  a  la  mostres
presentades. Es puntuarà en funció de la major o menor informació de les fitxes tècniques
presentades, i en concret els següents indicadors:
- Massa per unitat de superfície. 
  Norma UNE EN 12127:1998.
- Resistència a la tracció del teixit.
  Norma UNE-EN ISO 13934-1:2013
- Resistència a la formació de «pilling».
  Norma UNE EN ISO 12945-2:2001.
- Solidesa del color al rentat.
  Norma UNE EN ISO 105-C06:2010
- Solidesa del color a la transpiració.
  Norma UNE EN ISO 105-E04:2013

1. Puntuació jaqueta màniga llarga tipus dessuadora (màxim 20 punts)
En funció dels resultats  cadascun d'aquests indicadors esmentats es puntuarà fins un
màxim de 25 punts. D'aquesta manera s'obtindra una puntuació resultant de la suma de
tots els indicadors esmentats anteriorment dividit per cinc.

2. Puntuació Jaqueta màniga llarga tipus polar (màxim 10 punts)



En funció dels resultats cadascun dels indicadors que figurin a la fitxa tècnica presentada
es puntuarà fins un màxim de 10 punts.

3.  La  presentació  de  les  fitxtes  tècniques  del  fabricant  avalades  per  un  laboratori
acreditat tècnicament per analitzar el producte es puntuarà fins a 5 punts, (en proporció
al nombre de fitxes tècniques avalades).

Es puntuarà sempre que la fitxa tècnica incorpori un document del laboratori acreditat que
avali el producte.

4.  Acabats i patrons adequats a la roba de feina, es puntuarà fins a 5 punts.

c) Valoració de la qualitat del calçat del lot 3:

1. Es puntuarà fins a 30 punts, d'acord amb la següent valoració:
- Superior: 30 punts.
- Notable: 20 punts.
- Acceptable: 10 punts.
- No acceptable: 0 punts.

Per a la puntuació s'analitzarà la fitxa tècnica del fabricant del calçat. En la valoració es
tindran en compte, entre d'altres, els següents indicadors:

- Millors característiques antifatiga.
- Lleuger. Menor pes (gr) d'una mateixa talla (núm. 39 de referència per comparar).
- Gruix de la sola.
- Resistència de la sola a l'abrasió.
- Calibre i densitat de la plantilla interior.
- Transpiració.

2.  La  presentació  de  les  fitxtes  tècniques  del  fabricant  avalades  per  un  laboratori
acreditat tècnicament per analitzar el producte es puntuarà amb 10 punts.

Es puntuarà sempre que la fitxa tècnica incorpori un document del laboratori acreditat que
avali el producte.

d) Valoració de la qualitat de la roba dels lots 4 i 5:

 1. Es puntuarà fins a 30 punts, d'acord amb la següent valoració:
- Superior: 30 punts.
- Notable: 20 punts.



- Acceptable: 10 punts.
- No acceptable: 0 punts.

Es puntuarà segons els següents criteris:

- Patrons adequats a la roba de feina. Puntuació: 0/10/20/30.
- Materials utilitzats en la confecció de l'article. Puntuació: 0/10/20/30.
- Acabats. Puntuació: 0/10/20/30.

La puntuació de cada article: La suma de la puntuació de tots els criteris dividit per 3.

La puntuació total del Lot: la suma de la puntuació de tots els articles presentats dividit pel
nombre d'articles que formen part de cada Lot.

2.  La  presentació  de  les  fitxtes  tècniques  del  fabricant  avalades  per  un  laboratori
acreditat tècnicament  per  analitzar  els  productes  es  puntuarà  fins  a  10  punts (en
proporció  al  nombre de fitxes tècniques avalades).  L'empresa que presenti  més fitxes
tècniques avalades en rebrà la màxima puntuació.

Es puntuarà sempre que la fitxa tècnica incorpori un document del laboratori acreditat que
avali el producte.

9.3. Termini de lliurament dels productes (màxim 5 punts).

- Es puntuarà amb 5 punts el compromís de lliurament de tots els articles en un màxim de
30 dies.

- Es puntuarà amb 3 punts el compromís de lliurament de tots els articles en un màxim de
40 dies.

9.4. Criteris socials (màxim 3 punts).
- D’acord amb la instrucció per a la incorporació de criteris socials en els contractes

públics de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, es tindrà en compte el següent criteri:

. Es puntuarà amb 3 punts, aquelles empreses que adquireixin el compromís de
subcontractar  algun dels  lots  amb alguna empresa d’inserció,  entitats  socials  o
solidàries sense afany de lucre.

Palma, 7 de juny de 2017

El Cap del Servei d'Atenció Vistiplau
a la Dependència de l'IMAS                              La Directora Insular d'Atenció
                                                                                        a la Dependència

Mª Ángeles Fernández Valiente                Regina Moll Kammerich



ANNEX II

MODEL  D’OFERTA  ECONÓMICA  PER  A  LA  CONTRACTACIÓ  MITJANÇANT  CONCURS
PÚBLIC DEL SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER ALS CENTRES RESIDENCIALS DE
L'IMAS

(Atenció: Utilitzeu aquest imprès per presentar la vostra oferta; si NO HO FEU, pot suposar que es
desestimi; no us oblideu de SIGNAR al final)

Primer llinatge:...................................................................................................................

Segon llinatge:...................................................................................................................

Nom/Empresa......……………........................................…………………………………….

NIF/CIF:……………………............................................……………………………………..

Direcció:................................................................................Població:   .............................................

....

Província i codi postal:................................................................Telèfon / FAX :................

Actuant  en  nom  propi  o  (com  apoderat,  representant,  …)  de  l’empresa

……………………………………………..DECLAR que conec els plecs de clàusules administratives

particulars i els plecs de prescripcions tècniques i demés requisits exigits per a l’adjudicació del

subministrament de vestuari per als centres residencials de l’IMAS, mitjançant procediment obert;

que  accepto  incondicionalment  les  clàusules,  declarant  responsablement  que  reunesc  totes  i

cadascuna  de  les  condicions  exigides  per  contractar  amb  l’Administració,  i  em compromet  a

l’execució del contracte amb estricta subjecció als expressats requisits i condicions, pel pressupost

total següent:

PROPOSTA ECONÒMICA:

Elements de vestuari
TO-

TALS
Preus
unit.

TO-
TALS

TOTAL TOTALS

s/IVA s/IVA
21%
IVA

IVA inclòs

LOT 1: Pijames € € € €
1.1.Pijama blanc: Casaca 1390
1.2. Pijama blanc amb rivet color 490
1.3. Pijama blanc: Calçons 1980
1.4. Bata blanca 70

TOTALS:
LOT 2: Jaquetes
2.1. Jaqueta màniga llarga tipus dessua-
dora

1500

2.2. Jaqueta tipus polar 300
TOTALS:



LOT 3: Sabates
3.1. Sabata sanitària blanca (parells) 1910

TOTALS:
LOT 4 Vestuari personal serveis i Cui-
na
Bugaderia
4.1. Samarreta cotó blanca 600
Menjador:
4.2. Pantaló negre home 24
4.3. Pantaló negre dona 108
4.4. Falda negra 4
4.5. Camisa blanca m/curta (H) 24
4.6. Camisa blanca m/curta (D) 108
Recepció:
4.7. Camisa cel m/llarga (H) 38
4.8. Camisa cel m/llarga (D) 96
4.9. Sabates negres (H) 42
4.10. Sabates negres (D) 182
4.11. Pantaló blau (H) 18
4.12. Pantaló blau (D) 68
4.13. Camisa cel m/curta (H) 38
4.14. Camisa cel m/curta (D) 96
Cuina:
4.16. Pantaló llarg, quadres 96
4.17. Camisa cuiner blanca 74
4.18. Davantal blanc ris impermeable 130
4.19. Davantal blanc 100% cotó amb 
peto

500

4.20. Gorra color blanc 28
4.21. Còfia, visera front dobleg. 66
4.22. Pico color blanc 12

TOTALS:
LOT 5: Vestuari manteniment
5.1. Polo o camisa cel m/curta 132
5.2. Polo o camisa cel m/llarga 80
5.3. Jersei blau m/llarga 102
5.4 Calçons llargs 4 butx. 86
5.5. Guardapits blaus 74
5.6. Mono color blanc 64
5.7 Sabata de seguretat (parells) 72

TOTALS:

............................ , ........................................ de .......................................  de 2017
Signatura i segell de l’empresa


