PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT, PER LOTS, D’EQUIPAMENT PER LA POLICIA LOCAL DE
L’AJUNTAMENT D’INCA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
1. Objecte del contracte
1.1. És objecte del present contracte el subministrament del vestuari per a la Policia Local, per
lots, per a un període de quatre anys improrrogables.
1.2. Aquest plec contempla la previsió de dotar d’uniformitat al conjunt de funcionaris de la Policia
Local d’acord al llistat de peces de roba i complements i períodes de caducitat pactats en el
conveni en vigor.
1.3. El còmput de peces i complements es calcula per a un total de 55 funcionaris efectius. Això no
obstant, les quantitats a subministrar estaran subjectes a les comandes concretes que
oportunament s’adreçaran als adjudicataris.
2. Definició del subministrament
2.1. Els elements a subministrar es divideixen en dos lots:
LOT 1. ROBA I ACCESSORIS PER LA POLICIA LOCAL. Els elements inclosos en aquest Lot es
relacionen en l’Annex I del present Plec, on també es determina les seves característiques i preus
unitaris màxim per cada un d’ells.
LOT 2. CALÇAT PER LA POLICIA LOCAL. Els elements inclosos en aquest Lot es relacionen en
l’Annex I del present Plec, on també es determina les seves característiques i preus unitaris
màxim per cada un d’ells.
3. Pressupost màxim de licitació.
3.1. Es preveu que el pressupost màxim de la despesa per al present contracte serà de 99.174
euros, més el 21% en concepte d'IVA, corresponent als quatre anys del contracte, sent un total de
120.000,54 euros, IVA inclòs.
El pressupost màxim per LOT serà de 87.174, més Iva per al LOT núm. 1 i 12.000 euros més Iva
per al LOT núm. 2.
3.2. Els preus unitaris màxims de cada element són els que s’assenyala a l’Annex I en relació al
Lot 1, i a l’Annex II en relació al LOT 2.
Caldrà entendre que els preus unitaris màxims no inclouen l'impost sobre el valor afegit, havent de
figurar en quantia a part, al tipus del 21%.
4. Certificats de qualitat del subministre
Els licitadors hauran d’aportar certificació que acrediti estar en possessió del Certificat ISO
9001:2008 per a l'activitat expressa de comercialització d’uniformes.
La no presentació d’aquest certificat serà motiu d’exclusió.
5. Escuts I velcros
Totes les peces que així ho requereixin portaran els corresponents escuts i velcros, inclosos en el
preu de la peça.
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6. Presentació de mostres
Els licitadors vendran obligats a presentar una mostra de totes les peces dels lots als que optin,
que hauran de complir estrictament les especificacions tècniques que es detallen en el present
plec. En cas de no presentació d’alguna o algunes de les mostres del lot o que no compleixin els
requisits establerts, l’empresa licitadora quedarà exclosa.
S’aportaran mostres amb patronatge d’home i de dona.
Les peces hauran de portar a l’etiqueta de la roba la informació individualitzada del tipus següent:
 marca i dades legals del fabricant





composició de teixit utilitzat en la confecció
recomanacions de conservació
talla corresponent.

Els licitadors que no resultin adjudicataris podran retirar les mostres presentades un cop adjudicat
el contracte.
Les mostres presentades per l’adjudicatari no seran retornades, quedant dipositades per servir de
referència. Un cop finalitzat el contracte seran retornades al contractista.
7. Comandes i lliurament
El lliurament dels articles per part de l’empresa adjudicatària es realitzarà en les dependències de
la Policia Local d'Inca, Carrer Boters s/n, i mai podrà superar els 45 dies naturals des de la data de
sol·licitud de vestuari.
Les sol·licituds de subministrament es faran mitjançant correu electrònic amb acusament de rebut
o via on line si es disposa d’aquest servei.
Si és necessari, l’empresa prendrà mides per confeccionar els uniformes que amb les talles
estàndard no satisfacin les necessitats dels funcionaris per raó de les seves característiques
físiques: estatura, sexe, etc, sense cost per l’Ajuntament.
8. Servei postvenda
Quedarà exclosa tota empres que no acrediti degudament que disposa de delegat permanent a la
zona de les Illes Balears per realitzar una atenció de venda i postvenda.
9. Criteris d’adjudicació
La puntuació de les empreses que es presentin al procés de licitació versarà sobre
els següents criteris de valoració:
LOT 1. ROBA I ACCESSORIS PER LA POLICIA LOCAL
A) Criteris en que la valoració està sotmesa a fórmula matemàtica, fins a 70 punts:


Oferta econòmica, fins a 60 punts. Es valorarà la suma dels preus unitaris de cada un dels
articles del Lot al que s’opti. És valorarà la millor oferta econòmica amb la màxima puntuació
que serà aquella en que la suma de tots els preus unitaris sigui més baixa. Per a la valoració
de la resta d’ofertes, s’aplicarà la següent fórmula:
60 x preu de l’oferta més econòmica/preu de l’oferta valorada
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Disposar de patronatge diferenciat home/dona, fins a 5 punts. És valorarà amb la màxima
puntuació (5 punts) les ofertes que disposin de patronatge diferenciat home/dona, i amb 0
punts les que no.
No s’admeten ofertes intermitges, això és, haurà de proposar la seva oferta en aquest apartat
amb un «sí» o «no»



Disposar d’aplicació On Line per a la realització de comandes, fins a 5 punts. Es valorarà
amb la màxima puntuació (5 punts) les ofertes que disposin d’aplicació On Line per a la
realització de comandes, i amb 0 punts les que no.
No s’admeten ofertes intermitges, això és, haurà de proposar la seva oferta en aquest apartat
amb un «sí» o «no»

B) Criteris en que la valoració està sotmesa a un judici de valor, fins a 30 punts.
a) Millor qualitat i acabat de les peces de roba aportada i calçat (mostres), així com la
seva versatilitat, fins a 30 punts.
Es valorarà:
 Costures ben reforçades i rematades, acabat dels colls.


El gramatge, l’elasticitat i solidesa dels colors, confecció amb material ecològic.



Qualitat, disseny i versatilitat de les peces.

Aquesta valoració s’aplicarà respecte de les següents peces: pols de mànega llarga i curta;
jersei tèrmic, pantalons d’hivern i estiu; anorac; gorres estius i hivern.
La valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor serà efectuada pel Cap de la Policia Local,
l’oficial de vestuari, i un representant per cadascun dels sindicats amb representació a la Policia
Local, havent de sumar un nombre imparell, adoptant l’acord per majoria. En cas de sumar un
nombre parell s’incorporarà l’oficial de coordinació.
LOT 2. CALÇAT PER LA POLICIA LOCAL
A) Criteris en que la valoració està sotmesa a fórmula matemàtica, fins a 65 punts:
a) Oferta econòmica, fins a 60 punts. Es valorarà la suma dels preus unitaris de cada un dels
articles del Lot al que s’opti. És valorarà la millor oferta econòmica amb la màxima puntuació
que serà aquella en que la suma de tots els preus unitaris sigui més baixa. Per a la valoració
de la resta d’ofertes, s’aplicarà la següent fórmula:
60 x preu de l’oferta més econòmica/preu de l’oferta valorada
b) Disposar d’aplicació On Line per a la realització de comandes, fins a 5 punts. Es valorarà
amb la màxima puntuació (5 punts) les ofertes que disposin d’aplicació On Line per a la
realització de comandes, i amb 0 punts les que no.
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No s’admeten ofertes intermitges, això és, haurà de proposar la seva oferta en aquest apartat
amb un «sí» o «no».
B) Criteris en que la valoració està sotmesa a un judici de valor, fins a 35 punts.
a) Millor qualitat i acabat de les peces de roba aportada i calçat (mostres), així com la
seva versatilitat, fins a 35 punts.
Es valorarà:
 Costures ben reforçades i rematades, acabat dels colls.


El gramatge, l’elasticitat i solidesa dels colors, confecció amb material ecològic.



Qualitat, disseny i versatilitat de les peces.

Aquesta valoració s’aplicarà respecte de les següents peces: calçat (botes de canya alta i
mitja i sabata d’intervenció).
La valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor serà efectuada pel Cap de la Policia Local,
l’oficial de vestuari, i un representant per cadascun dels sindicats amb representació a la Policia
Local, havent de sumar un nombre imparell, adoptant l’acord per majoria. En cas de sumar un
nombre parell s’incorporarà l’oficial de coordinació.
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ANNEX I .LOT 1. ROBA I ACCESSORIS PER LA POLICIA LOCAL
Totes les peces hauran d’adequar-se a l’establert en el Decret 28/2015, de 30 d’abril, pel qual
s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
*En cas que es produeixi un canvi de normativa referida a la uniformitat i el termini d'adaptació finalitzi dins del període dels 4 anys de contracte, l'empresa vendrà obligada a incorporar els canvis
abans de dita finalització, respectant els mateixos preus oferts per a les peces equivalents.
Totes les peces garantiran genèricament les següents prestacions:
 Aïllament front al fred: La caçadora i/o anorac amb teixits resistents i lleugers amb folre interior tèrmic que impedeixi les fuites de calor corporal i ho refracti a l'interior per assegurar
òptim comportament front a la climatologia desfavorable.


Impermeabilitat: totes les peces exteriors han d’incorporar un acabat extern i una membrana interna que garanteixi una alta impermeabilitat front al vent i la pluja.



Transpirabilitat: el teixit permetrà una òptima evacuació de la transpiració corporal, mantenint el seu tacte i característiques naturals, amb el que s' aconsegueixi major confort.



Antitaques: les substàncies poden eliminar-se fàcilment amb un drap o paper absorbent ,
net i sec, i s’eviti la fixació de substàncies i olors.



Mínim manteniment: no precisin rentats o cures especials, ni planxat.



Fixació del color: les peces han de mantenir el seu color i aspecte original sense degradacions perceptibles.

RELACIÓ I PREUS UNITARIS DELS ELEMENTS INTEGRANTS DEL LOT 1.
LOT 1
DESCRIPCIÓ

PREU MÀXIM
SENSE IVA

ELEMENTS DE PLUJA, FRED I ALTA VISIBILITAT
1

Armilla reflectant

73.-€

2

Jaqueta i pantalons impermeables

175.-€

3

Anorac

300

4

Caçadora*

198

5

Jersei tèrmic

90

6

Polo tèrmic*

60

ELEMENTS DE SASTRERIA I GÈNERE DE PUNT
1

Samarreta blau marí mànega curta

7

2

Mitjons estiu

10,50

3

Mitjons hivern

10,50

4

Gorra estiu

30
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5

Gorra hivern

30

6

Pantalons estiu

76

7

Pantalons hivern

80

8

Polo mànega curta

60

9

Polo mànega llarga

60

COMPLEMENTS
1

Guants trànsit

37

2

Guants motorista

45

3

Guants antitall nivell 5

38

4

Guants Hivern

38

5

Xiulet amb cadena i funda

10

6

Bastó extensible, amb funda

170

7

Funda pistola

120

8

Armilla antibales

600

9

Cartera placa identificativa

20

10

Casc

205

11

Galons (parell)

18

12

Número carnet professional (parell)

4

* peces opcionals
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS INTEGRANTS DEL LOT 1
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ANORAC:
Blau nit, dos quarts.
Realitzada en material impermeable i amb característiques termoaïllants. Teixit bicapa
amb costures termosegellades, amb propietats tallavents, impermeables i transpirables.
Portarà muscleres semirígides, dispositiu per a subjectar el micròfon de l’emissora en
ambdues parts del pit, a 5 cm per sota de la musclera del mateix color que el canesú.
El coll amb tapa i d’una sola peça i caputxa.
Les mànigues han d’acabar amb punys rematats amb fermalls.
Cenyidores a la cintura per adaptar la peça.
Folre interior desmuntable unit per cremallera i tancaments de fermall a l'interior de
les mànigues.
La part interior estarà folrada de teixit de reixeta amb butxaques per a la incorporació
de proteccions en colzes i esquena.
Tancament de cremallera cobert per tapeta amb tancament de fermalls.
Butxaques obliqües amb tancament de cremallera i tapeta.
Inclourà buits per incorporar les proteccions de moto.
Obertures laterals amb tancament de cremallera en els dos costats per a extracció
de l’arma.
A l’esquena la llegenda "POLICIA LOCAL" amb tres barres blaves lleugerament inclinades cap a la dreta en color blanc termosoldat i en lletres soltes.
La llegenda del pit "POLICIA LOCAL" amb tres barres blaves lleugerament inclinades
cap a la dreta serà en color blanc i es situarà a la part esquerra del pit.
Portarà els corresponents escuts i velcros.
CAÇADORA
Curta, de color blau nit composta per una sarja de polièster com a teixit exterior, amb
membrana impermeable, hidrofílica i transpirable. Amb folre interior amb cremallera,
que permetrà la unió de les dues peces.
A l'esquena i a la part esquerra del pit, en dos nivells i en color blanc, portarà la lle genda "POLICIA" i a la fila inferior tres barres de color blau ducats lleugerament inclinades cap a la dreta, i a continuació la llegenda "LOCAL" .
A la part esquerra del coll durà les tres barres blaves, lleugerament inclinades sense
llegenda.
Tancament de cremallera. Xarreteres porta galons de color blau nit en ambdues espatlles, amb tancament de fermall de botó de pressió.
En els laterals, obertura amb cremallera de tres cursors, que facilita l'obertura en
ambdós sentits, ajustables mitjançant tancament de fermalls de pressió. Així mateix el
davanter ha d'incorporar dues butxaques laterals obliqües amb tancament de cremallera en els costat i un d'interior tipus cartera.
Porta-emissores en ambdós costats del pit.
Al seu interior, ha de disposar de butxaques interiors per a la col·locació de les proteccions per a motoristes a esquena, espatlles i colzes.
En ambdues mànigues butxaca portaplomes ocultes.
Portarà els corresponents escuts i velcros.
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ARMILLA REFLECTANT
Realitzat en teixit groc fluor, de polièster 100%, i teixit blau marí de polièster 100%.
Groc de 3/4 de peça cap amunt i blau nit de 1/4 cap avall. Amb una banda reflectora
de 5 cm separant els dos colors i dues bandes reflectants verticals de 5 cm passant
per l’espatlla de davant a darrere. A més portarà una banda amb escaquer de 3 files
de quadres buidats en posició horitzontal a 2 cm de la cintura.
.El tancament de la peça es realitza per mitjà de cremallera marina.
Reflectant: Microesferes de vidre d'alt rendiment en polímer termoadhesiu, homologat
segons EN-471.
A l'esquena la llegenda "POLICIA LOCAL", sobre fons blau marí, amb tres barres
blaves lleugerament inclinades cap a la dreta en color blanc termo soldat i en lletres
soltes.
La llegenda del pit "POLICIA LOCAL", sobre fons blau marí, amb tres barres blaves
lleugerament inclinades cap a la dreta serà en color blanc i es situarà a la part esquerra del pit.
JAQUETA I PANTALÓ IMPERMEABLE
Jaqueta: Impermeable groc d'alta visibilitat.
Tancament de cremallera amb tapeta que s'adhereix per mitjà de velcro.
Coll alt per protegir del fred amb velcro per a subjecció de la caputxa.
Caputxa groga amb ajustos per mitjà de cordó elàstic i tancament de velcro a l’altura
de la barbeta. Costures termosegellades.
A l'esquena la llegenda "POLICIA LOCAL", sobre fons blau marí, amb tres barres
blaves lleugerament inclinades cap a la dreta en color blanc termo soldat i en lletres
soltes.
La llegenda del pit "POLICIA LOCAL", sobre fons blau marí, amb tres barres blaves
lleugerament inclinades cap a la dreta serà en color blanc i es situarà a la part esquerra del pit.
Pantaló realitzat en color groc d’alta visibilitat amb el mateix teixit que l’impermeable.
Obertura a la cintura per mitjà de cremalleres per a una col·locació més ràpida. A la
cintura elàstica a la part posterior, protecció de les obertures per mitjà de tapeta de
tancament. Costures termosegellades.

JERSEI TÈRMIC
Peça Realitzada en teixit Tricapa. El teixit Tricapa estarà compost per una capa de
teixit Interlock o equivalent en la part exterior, una membrana de PU, i finalment una
capa de polar a la part interior.
Coll: Tipus cigne de color blau nit i amb tancament per mitjà de cremallera. Realitzat
en material tipus polar.
Mànigues: Llarga i de color blau nit, plantada portaplomes a meitat del braç, preferiblement amb reforç des del colze fins a la bocamàniga. Acabada en puny fabricat en
poliamida per cenyir-ho al voltant del canell.
A banda i banda sota les espatlles, portarà unes travetes per a la subjecció de l’emissora. En ambdues espatlles portarà una peça cosida que permeti passar a través seu
les xarreteres.
Xarreteres: Per col·locació de les galoneres, de forma trapezoïdal amb tancament per
mitjà de fermalls de pressió.
Color blau nit
A l'esquena la llegenda "POLICIA LOCAL" amb tres barres blaves lleugerament inclinades cap a la dreta en color blanc termo soldat i en lletres soltes.
La llegenda del pit "POLICIA LOCAL" amb tres barres blaves lleugerament inclinades
cap a la dreta serà en color blanc i es situarà a la part esquerra del pit.
Portarà els corresponents escuts i velcros.
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POLO TÈRMIC
Polo blau nit en la seva totalitat amb coll de cremallera fins a meitat pit.
Màniga Llarga.
En el seu interior disposarà d'una samarreta de color blau nit.
Portaplomes en ambdós braços. Musclera porta-divises en ambdues espatlles, amb
fermall de pressió per al seu tancament i un dispositiu per a subjectar el micròfon de
l'emissora en ambdues parts del pit, a 5 cm per sota de la musclera.
A l'esquena la llegenda "POLICIA LOCAL" amb tres barres blaves lleugerament inclinades cap a la dreta en color blanc termosoldat i en lletres soltes.
La llegenda del pit "POLICIA LOCAL" amb tres barres blaves lleugerament inclinades
cap a la dreta serà en color blanc i es situarà a la part esquerra del pit.
Portarà els corresponents escuts i velcros
ELEMENTS DE SASTRERIA I GÈNERE DE PUNT
CAMISETA BLAU MARÍ MÀNIGA CURTA.
Samarreta de màniga curta i coll rodó, amb alt nivell de transpiració de color blau marí. Portarà doble repunt en totes les costures.
Realitzada en polièster 100% tipus Dry Skin o equivalent, que mantingui la pell seca i
expulsi la humitat cap a l'exterior.
Serigrafiada a l'esquena amb la llegenda "POLICIA"
MITJONS ESTIU/HIVERN
Teixit Coolmax per estiu
Teixit Thermolite per l'hivern

GORRA ESTIU
Gorra de color blau.
Casquet superior microperforat d’alta transpirabilitat.
A cada costat portarà la llegenda "POLICIA LOCAL" en color blanc, amb tres barres
blaves lleugerament inclinades cap a la dreta, termosoldat i en lletres soltes.
Escut d'Inca en PVC metàl·lic cosit sobre el frontal.
Visera semicircular amb cordonet de color blau entre 1 a 2 cm de la vora.
Banda interior dessuadora.
Ajust per mitjà de velcro o cremallera
GORRA HIVERN
Gorra de color blau.
Casquet superior realitzat en teixit, amb 4 ullets, per a una major transpirabilitat.
A cada costat portarà la llegenda "POLICIA LOCAL" en color blanc, amb tres barres
blaves lleugerament inclinades cap a la dreta, termosoldat i en lletres soltes.
Escut de la localitat en PVC metàl·lic cosit sobre el frontal.
Visera semicircular amb cordonet de color blau entre 1 a 2 cm de la vora.
Banda interior dessuadora.
Ajust per mitjà de velcro o cremallera.
POLO MÀNEGA CURTA/LLARGA

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 19 · www.incaciutat.com · CIF. P-0702700-F

Polo de color blau nit en la seva totalitat. Màniga curta i llarga.
Coll de solapes obert fins a meitat pit.
Simularà una obertura mitjançant botons i tapeta muntada, tipus camisa, permetent
cordar els dos primers botons superiors i els dos últims inferiors, quedant la resta simulats.
Portarà dues petites obertures en forma de bec a la junta de la costura de tots dos laterals.
Portaplomes en ambdós braços. Musclera porta-divises en ambdues espatlles, amb
fermall de pressió per al seu tancament i un dispositiu per a subjectar el micròfon de
l'emissora en ambdues parts del pit, a 5 cm per sota de la musclera.
Tapeta del coll amb doble cosit.
Costures interiors remallades.
A l'esquena la llegenda "POLICIA LOCAL" amb tres barres blaves lleugerament inclinades cap a la dreta en color blanc termo soldat i en lletres soltes.
La llegenda del pit "POLICIA LOCAL" amb tres barres blaves lleugerament inclinades
cap a la dreta serà en color blanc i es situarà a la part esquerra del pit.
A la part esquerra del coll durà termo soldades 3 barres blaves lleugerament inclinades cap a la dreta
Portarà els corresponents escuts i velcros.
COMPLEMENTS
GUANTS TRÀNSIT
Guants de patró clàssic i llarg mitjà, amb palmell realitzada en color groc d'alta visibilitat. Ajustable al canell i amb dues bandes reflectants a la mateixa.
Ajust mitjançant velcro
GUANTS MOTORISTA
Realitzats en pell.
Protecció en kevlar en dors i artells.
Costures Reforçades.
interior apelfat
Ajust de Velcro en canell
GUANTS ANTITALL NIVELL 5
Guant realitzat en combinació de diferents tipus de teixits sintètics.
Tancament en canell per mitjà de velcro, amb embocadura oberta per a una col·locació més ràpida del mateix.
Color Negre. Protecció antitall Nivell 5 d'acord amb la normativa EN 388-03.
GUANTS HIVERN
Guant d'hivern en color negre o marí fosc, de punt amb recobriment interior tèrmic, de
poc pes i gran protecció tèrmica.
XIULET AMB CADENA I FUNDA
Model estàndard fabricat en ABS, alta sonoritat i potència.
Inclourà funda de plàstic i cadena.
BASTÓ EXTENSIBLE I FUNDA
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Bastó telescòpic 21 "endurit, amb empunyadura escuma de foam de gran adherència.
Tractament tèrmic d'acer endurit.
Realitzat amb aliatge de tubs d'acer sense costura d'unió.
Acabat de níquel negre-zinc (resistent a desgast per fregament).
Resistència a la tracció: mínim 3100 kgf (6820 lbf)
Resistència a la flexió: mínim 1800 kgf (3960 lbf)
Funda dissenyada per bastons extensibles d'última generació pneumàtics per botó
(PBB) i per bastons de fricció ASPIRE i Zytel. Fabricada en polímer de color negre de
disseny obert, incorporant un pas per al cinturó i un dispositiu que faci que la funda sigui rotatòria. Gir de 360º perquè l'usuari la porti amb la major comoditat possible. Inclourà una obertura a la part inferior per poder portar el bastó estès.
FUNDA PISTOLA
Funda rígida termo-modelada de seguretat.
Nivell 3 de seguretat.
Revestiment interior suau per a una millor protecció de l'arma i un desenfundi mes silenciós.
Realitzada en Poliamida d'alta resistència als impactes.
Amb mecanisme Thumbpress de retenció de l'arma.
Ajust de pressió per a més subjecció de l'arma a la carcassa.
Agafada al cinturó per mitjà de suport rígid ajustable en angle.
Disponible per destre i esquerrà.
ARMILLA ANTIBALES
Talles des de XS fins a 3XL, amb panells de patronatge adaptat a la morfologia de
dona i ISO 90001 del fabricant.
Nivell III-A o equivalent, de 8 a 10 mm (0,32 a 0,4 polsades ) d’espessor, i 1.5 kg pes
màxim. Certificats NIJ (Institut Nacional de Justícia Americà), normativa NIJ STD
0101.04 i NIJ Requeriments Interins 2005 o certificat equivalent d’altre laboratori
autoritzat.
10 anys mínim de garantia i assegurança responsabilitat civil mínim 9.000.000 €.
Protecció Balística:
Cal. 9x19 mm FMJ – V=1457 ft/s Trauma max < 28
Cal. 44 MAG SJHP - V=1438 ft/s Trauma max < 42
Protecció Antitall:
24 Julis d'acord amb la norma NIJ.0115.00 pel fabricant.
Nivell de protecció S1/G. Trauma max = 20mm
CARTERA PLACA IDENTIFICATIVA
D’acord amb especificacions del Decret 28/2015
CASC
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Fabricat amb una barreja de Policarbonat i dotat dels últims avenços pel que fa a seguretat i confort es refereix.
Casc homologat modular.
color blanc, amb escaquer reflectant perimetral fins a la visera.
Visera solar integrada pivotant.
Sistema de ventilació superior i lateral.
Interior desmuntable i rentable.
Mínim pes: 1.450 grams.
Construït en dos calota per a un millor ajust de les talles.
Calota amb tractament anti-raigs UVA per a una major durada.
Pantalla anti-scratch pretensada d'encaix perfecte i preparada per Pin Lock.
Interiors molt confortables, fàcilment extraïbles i rentables fabricats a CleaTech.
Pre-instal·lació per a Blue Tooth.
GALONS (parell)
Muscleres fabricades en material PVC metàl·lic, d'acord amb les prescripcions de
l'Annex I del Decret 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament marc de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
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ANNEX II
LOT 2. CALÇAT PER LA POLICIA LOCAL
Totes les peces hauran d’adequar-se a l’establert en el Decret 28/2015, de 30 d’abril, pel qual
s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
*En cas que es produeixi un canvi de normativa referida a la uniformitat i el termini d'adaptació finalitzi dins del període dels 4 anys de contracte, l'empresa vendrà obligada a incorporar els canvis
abans de dita finalització, respectant els mateixos preus oferts per a les peces equivalents.
Totes les peces garantiran genèricament les següents prestacions:
 Aïllament front al fred: La caçadora i/o anorac amb teixits resistents i lleugers amb folre interior tèrmic que impedeixi les fuites de calor corporal i ho refracti a l'interior per assegurar
òptim comportament front a la climatologia desfavorable.


Impermeabilitat: totes les peces exteriors han d’incorporar un acabat extern i una membrana interna que garanteixi una alta impermeabilitat front al vent i la pluja.



Transpirabilitat: el teixit permetrà una òptima evacuació de la transpiració corporal, mantenint el seu tacte i característiques naturals, amb el que s' aconsegueixi major confort.



Antitaques: les substàncies poden eliminar-se fàcilment amb un drap o paper absorbent ,
net i sec, i s’eviti la fixació de substàncies i olors.



Mínim manteniment: no precisin rentats o cures especials, ni planxat.



Fixació del color: les peces han de mantenir el seu color i aspecte original sense degradacions perceptibles.

RELACIÓ I PREUS UNITARIS DELS ELEMENTS INTEGRANTS DEL LOT 2.

CALÇAT

PREU
MÀXIM

1

Bota canya alta

120

2

Bota canya mitjana

120

3

Sabata intervenció

95

4

Sabata d'oficina

90

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS INTEGRANTS DEL LOT 2
BOTA CANYA ALTA
Bota concebuda d'acord amb la norma EN ISO 20347: 2012. per a calçat de seguretat.
Talles 35 al 52.
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BOTA CANYA MITJANA
Bota concebuda acord amb la norma EN ISO 20347: 2012.
Talles 35 al 52.
SABATA INTERVENCIÓ
Sabata concebut acord amb la norma EN ISO 20347: 2012. per a calçat de seguretat.
Talles 35 al 52.

SABATA OFICINA
Preferiblement amb membrana Gore-tex.
Pis de cautxú antiestàtic i antilliscant.
Tancament de ullets i cordó.
Talles 35 al 52.
Color negre.

Inca, 28 de desembre de 2017
El cap de la Policia Local
Sgnt. Pep Cañete Valle
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