PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER EL SUBMINISTRAMENT DE
VESTUARI PEL PERSONAL D’EXPLOTACIÓ FORMAT PER
CONDUCTORS I CAPS DE TRÀNSIT DE L’EMPRESA MUNICIPAL DE
TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, S.A.

1. Objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte es la contractació del “Subministrament de vestuari
pel personal d’explotació format per conductors, i caps de trànsit de l’Empresa
Municipal de Transports Públics de Tarragona,S.A.”
Les necessitats administratives a satisfer seran el subministrament del vestuari
pel personal d’explotació format per conductors i caps de trànsit de l’empresa
segons el previst en l’article 42 vestuari del Capítol VII del vigent conveni
col·lectiu.

2. Preu de licitació
Cal remarcar que el preu de licitació ha de ser preu per peça sol·licitada.
Per tal de licitar un preu per la totalitat del concurs, cal dir a títol orientatiu que
la plantilla actual de l’empresa està composada per 131 homes i 10 dones (entre
conductor/res, caps de trànsit ).
Qualsevol canvi d’aquesta composició i o número d’empleats, variarà la
quantitat a facturar cada temporada.

3. Característiques Comuns:
El modelatge haurà de ser diferent entre homes i dones.
4. Característiques Tècniques:
Segons marca el conveni dels treballadors, la roba que s’ha de subministrar a
cada conductor i cap de trànsit per cada temporada es la que s’indica en
l’annex 1 d’aquest plec de clàusules tècniques.

5. Qualitat i composició de la roba a subministrar.
La qualitat i composició de la roba ha de comptar amb el vist- i – plau de la
Comissió de Seguretat i Salut de l’empresa.

La primera entrega de roba serà la d’hivern 2013 - 2014, com a termini màxim
el 30 de novembre de 2013.
Excepcionalment, per la primera entrega de roba per hivern 2013-2014, l’Emt i
l’empresa adjudicatària fixaran una data d’entrega.
El Departament de RRHH de l’Emt, entregarà llistat de persones per ordre de
preferència que correspondrà al personal de nova incorporació, si fos el cas, i
personal que no disposa de roba d’hivern d’anys anteriors.

6. Obligacions de l’adjudicatari
L’adjudicatari haurà de disposar durant almenys 15 dies tanta la presa de
mides, com a l’entrega de roba, d’un local a Tarragona, obert en horari
comercial per tal de realitzar i facilitar l’entrega.
Aquests dies s’establiran de mutu acord entre l’empresa i l’adjudicatari.
L’adjudicatari haurà de comptar amb roba en estoc de diferents talles per fer
les entregues.
Les talles estaran adaptades a tots i cadascun dels treballadors de la plantilla,
sense que es pugui entregar partides genèriques.
L’adjudicatari portarà un control de cada empleat, on constarà la talla de
l’empleat , les diferents entregues que s’han produït i altre informació
necessària i d’utilitat de cara a l’entrega de roba.
La facturació del material entregat es farà mitjançant factura i una vegada
validada aquesta s’abonarà en un termini de 30 dies.
En cap cas es facturarà el material que l’adjudicatari haurà de tindre en estoc.
Encara que la relació de roba a subministrar anualment es la que s’inclou en el
plec de condicions , aquesta pot ser susceptible d’increment o variació , en
funció dels acords que es s’arribin a la signatura del conveni col·lectiu, ja que
l’actual conveni finalitza la seva vigència el 31/12/ 2013.

En el cas de que alguna peça de roba necessiti d’arrengament per que la talla
exacte s’adapti a la persona, els costos es fixaran en :

Preu
Camisa
Pantaló
Americana

En cas que l’empleat necessiti de roba a mida, els preus de les peces
s’especificaran a part per tota la roba a subministrar.

Preu mínim

Preu màxim

Camisa
Pantaló
Americana

En el cas de que per prescripció de lloc de treball algun empleat hagi de portar
roba amb composicions específiques, l’adjudicatari passarà pressupost de les
mateixes en un termini no superior a 5 dies des de la data de comanda,
indicant preu i data d’entrega.
L’adjudicatari comunicarà a partir de quina data, prèvia a la data límit de
l’entrega de l’equipament de cada temporada, els empleats poden passar per les
dependències de l’empresa adjudicatària a recollir la seva indumentària.

Serà necessari una reunió prèvia amb aquesta comissió per presentar oferta.
Per tal de que la Comitè de Seguretat i Salut de l’empresa pugui avaluar i
puntar la qualitat i disseny de la roba a subministrar, les empreses interessades
en presentar –se a la licitació, hauran de comunicar-ho a l’Empresa Municipal
de Transports Públics de Tarragona, S.A., perquè es pugui formalitzar una
reunió, que es realitzarà aproximadament a la meitat de presentació d’ofertes,
entre l’empresa licitadora i els membres que integren la comissió de Seguretat i
Salut , on l’empresa licitadora haurà de mostrar la seva proposta per avaluar-la.
Per aquesta reunió, l’empresa convocarà dia i hora als licitadors i fixarà un
temps màxim d’una hora per presentar la proposta.

A banda dels membres designats pel Comitè de Seguretat i Salut, també hi
haurà almenys un membre de la gerència (o persona amb qui delegi) com a
observador.
Una vegada donada audiència a totes les empreses que es presentin, que es
procurarà sigui en el mateix dia, el comitè de Seguretat i Salud farà arribar a la
secretària de la Mesa de Contractació amb sobre tancat, la puntuació que li doni
de cada empresa licitadora que romandrà en el seu poder fins que es reuneix la
mesa de contractació per obrir el sobre C.
La valoració serà d’un màxim de 10 punts tal i com s’indica en el quadre resum
que integra l’annex 1 del plec de clàusules administratives.

ANNEX 1
Americana d’hivern:
Color: blau marí
Tallatge diferent entre homes i dones.
Incorporació del anagrama de l’EMT.
1 peça per persona cada any en temporada d’hivern.

Pantalons d’hivern, pantalons d’estiu:
Per a conductors / res, caps de trànsit :
Color: gris.
Característiques: Cremalleres, botó i traveta interior. Una butxaca al darrera
amb boto i dos butxaques més al davant, el dret amb sobre butxaca.
Tallatge diferent entre homes i dones.
2 peces per persona en temporada d’hivern i 2 peces per persona en temporada
d’estiu.

Camisa d’hivern estiu / hivern:
Per caps de trànsit. (La plantilla de caps de trànsit la formen un total de 6
homes)
Color: blanca.
Característiques : camises d’estiu de màniga curta i d’hivern de màniga llarga.
Una butxaca amb botó al costat esquerre.
Tallatge diferent entre homes i dones.
Ha d’incloure anagrama de l’EMT.
2 peces per persona en temporada d’hivern i 2 peces per persona en temporada
d’estiu.
Camisa a ratlles hivern / estiu:
Per a conductors.
Color: ratlles blanques i blaves.
Tallatge diferent entre homes i dones.
Ha d’incloure l’anagrama de l’EMT.
2 peces per persones en temporada d’hivern i 2 peces per persona en temporada
d’estiu.

Jersei hivern o armilla :
Per a conductors/res, caps de trànsit.
Color: blau marí.
Tallatge diferent entre homes i dones.
Ha d’incloure l’anagrama de l’EMT.
2 peces a escollir per persona (o dos jerseis o 2 armilles)
Sabates:
Per a conductors/res, caps de trànsit .
Color: negre.
Composició : pell negre
Poden ser amb cordons o mocassí.
1 parell per persona.

Parques:
Per a conductors/ res, caps de trànsit .
Color: Blava
Tallatge diferent entre homes i dones.
1 peça per persona cada 3 anys.
Aquesta peça es va entregar als empleats de l’Emt l’any 2012, es a dir que fins el
2015 no es tornaria a repartir.

Les dates màximes per subministrar la roba al personal seran: per la temporada
d’hivern el 30 de novembre i per la temporada d’estiu la segona quinzena de
maig.

