ANNEX 2bis
LOT 1. EQUIPAMENT VESTUARI PER A LA POLICIA LOCAL

TIPUS

ITEM

DESCRIPCIÓ

Preu màxim
licitació
(sense iva)

1

Pantalons d'estiu.
De color blau marí, de teixit lleuger i transpirable, amb
dues butxaques davanteres i dues de posteriors, aquestes
darreres cobertes amb tapa i amb un sistema de
tancament.
Han de dur dues butxaques als laterals, amb tapa amb un
sistema de tancament i els baixos han de ser rectes.
Les travetes botonades han de permetre dur el cinturó
reglamentari i l’equip de protecció individual, i també han
de presentar el cosit doble per evitar la ruptura per tracció

61,98

13,02

75

2

Pantalons d'hivern.
Semblants als d’estiu però de teixit més càlid.

70,25

14,75

85

99,17

20,83

120

PANTALONS

FOLRE POLAR

3

Polar.
Serà un jersei de roba de tipus folre polar i de color blau
marí. El coll, de color blau marí, serà de tipus esport i es
tancarà amb una
cremallera. Ha de dur muscleres blau marí amb possibilitat
de passador de galons.
A l’esquena, de forma centrada, figurarà el logotip previst
en el reglament, a la part frontal esquerra del coll durà el
logotip previst i a la part frontal esquerra, a l’altura del pit,
el logotip tambe previst al reglament.
Incorporarà l’emblema de la comunitat autònoma i
municipal descrit al reglament, en la posició que s’hi indica,
així com la identificació personal situada en la posició que
s’hi indica.

IVA

Preu màxim
licitació (iva
inclòs)

TRAM 1
Preu unitari
(sense iva)

TRAM 1
Preu unitari
IVA

TRAM 1
Preu unitari
(iva inclòs)

TRAM 2
% descompte
de 10-30 (iva
inclòs)

TRAM 3
% descompte
de 30 en endavant
(iva inclòs)

TIPUS

ITEM

DESCRIPCIÓ

Preu màxim
licitació
(sense iva)

4

Camisa d'estiu.
De color blau marí, de màniga curta, amb butxaques de
plastró, amb tapa i plec, trau i botó al pit i amb coll esport.
Al costat esquerra de la part frontal ha de dur els distintius
de categoria.
A la part superior de l’esquena, de forma centrada, figurarà
el logotip previst, a la part frontal esquerra del coll
durà el logotip també previst i a la part frontal esquerra, a
l’altura del pit, el logotip pertinent.
Incorporarà l’emblema de la comunitat autònoma i
municipal , en la posició que pertoqui, així com la
identificació personal prevista i situada en la posició
pertinent.

42,15

8,85

51

5

Camisa d'hivern.
La mateixa que la descrita per a l’estiu, però de màniga
llarga i amb teixit més càlid. Ha de dur reforços als colzes.

53,72

11,28

65

6

Polo camiser d'estiu.
De color blau marí, realitzat amb material transpirable, de
màniga curta, sense butxaques i botons de dalt a baix, com
una camisa, amb laparticularitat que només els botons de
la part superior són funcionals.
A l’esquena, de forma centrada, figurarà el logotip
establert al reglament, a la part frontal esquerra del coll
durà el logotip previst i a la part frontal esquerra, a l’altura
del pit hi ha de anara el logotip tambe reglamentari.
Ha de dur muscleres amb fermall per dur-hi els distintius
Incorporarà l’emblema de la comunitat autònoma i
municipal en la posició adequada, així com la identificació
personal prevista en el reglament situada en la posició que
s’hi indica.

47,11

9,89

57

CAMISA

POLO CAMISER

IVA

Preu màxim
licitació (iva
inclòs)

TRAM 1
Preu unitari
(sense iva)

TRAM 1
Preu unitari
IVA

TRAM 1
Preu unitari
(iva inclòs)

TRAM 2
% descompte
de 10-30 (iva
inclòs)

TRAM 3
% descompte
de 30 en endavant
(iva inclòs)

TIPUS

POLO CAMISER

CAMISETA
TÈRMICA

ITEM

DESCRIPCIÓ

Preu màxim
licitació
(sense iva)

IVA

Preu màxim
licitació (iva
inclòs)

7

Polo camiser d’entretemps.
De les mateixes característiques que les descrites en el
d’estiu però de màniga llarga.

50,41

10,59

61

8

Camiseta tèrmica.
De color blau marí, de màniga llarga amb els punys
ajustats, coll rodó i apujat que tanqui amb cremallera i que
pot dur la inscripció ‘POLICIA LOCAL’. Ha d’estar
confeccionada amb teixit tèrmic capaç d’evacuar la humitat
produïda pel cos humà cap a l’exterior per evitar el
refredament i l’alta transpirabilitat mitjançant un
tractament antibacterià que eviti la formació d’olors per la
descomposició de les molècules de suor.

20,66

4,34

25

TRAM 1
Preu unitari
(sense iva)

TRAM 1
Preu unitari
IVA

TRAM 1
Preu unitari
(iva inclòs)

TRAM 2
% descompte
de 10-30 (iva
inclòs)

TRAM 3
% descompte
de 30 en endavant
(iva inclòs)

TIPUS

ABRIG ANORAC

ITEM

DESCRIPCIÓ

Preu màxim
licitació
(sense iva)

9

Abric anorac.
Ha de ser de material impermeable, amb característiques
termoaïllants, de color blau marí.
A l’esquena, de forma centrada, ha de dur el logotip
establert en el reglament, a la part frontal esquerra del coll
ha de dur el logotip previst i a la part frontal esquerra, a
l’altura del pit, hi ha d’anar el logotip també reglamentari.
Ha de dur muscleres amb fermall per dur-hi els distintius i
el coll ha de tenir la possibilitat de ser girat. Les mànigues
han d’acabar en punys ajustables amb fermall per
superposar-hi els guants.
Ha d’incorporar l’emblema de la comunitat autònoma i
municipal , en la posició que pertoqui. Així mateix, també
ha d’incorporar la entificació personal prevista i en la
posició que diu el reglament.
El tancament ha de ser de cremallera fins al final del coll i
cobert amb tapeta amb fermalls. També ha de tenir als
laterals tancaments de cremallera per extreure l’armament
o altre material de protecció.
Al frontolateral ha de dur butxaques cobertes amb tapa i
fermall que protegeixin el contingut en cas de pluja. La
cintura ha de dur un cordó per ajustar interiorment la peça
al cos, i a l’esquena i interiorment ha de tenir una goma
elàstica per ajustar-la al cos.
L’anorac ha de dur integrada, o que s’hi pugui adaptar
sense dificultat, una caputxa per protegir-se de la pluja,
d’una capacitat suficient per contenir la gorra i amb cordó
’ajustament.

252,07

IVA

Preu màxim
licitació (iva
inclòs)

52,93

305

TRAM 1
Preu unitari
(sense iva)

TRAM 1
Preu unitari
IVA

TRAM 1
Preu unitari
(iva inclòs)

TRAM 2
% descompte
de 10-30 (iva
inclòs)

TRAM 3
% descompte
de 30 en endavant
(iva inclòs)

TIPUS

FOLRE ANORAK

GUARDAPITS
REFLECTOR

GUANTS

ITEM

DESCRIPCIÓ

Preu màxim
licitació
(sense iva)

IVA

Preu màxim
licitació (iva
inclòs)

10

Com a peça complementària de l’anorac pot dur un folre
de guardapits com a abric subjecte i del qual es pugui
desprendre, i que no ha de ser peça d’uniformitat.

40,50

8,50

49

11

Guardapits reflector.
S’hauran d’utilitzar en els casos en què es requereixi una
major visibilitat, i en tot cas per desenvolupar tasques de
regulació del trànsit. Serà de color groc.
El guardapits ha de dur a l’esquena, de forma centrada, i a
la part frontal esquerra, a l’altura del pit, respectivament,
el logotip pertinent.

19,83

4,17

24

12

Guants d’actuació.
Han de ser de color negre, de pell o d’altres materials igual
o més resistents i sense folre. Han d’anar ajustats als dits,
amb reforços al palmell i amb goma elàstica al puny. Han
de ser resistents a talls i abrasions.

42,15

8,85

51

13

Guants d’abric.
Els guants d’abric han de ser de color blau marí, resistents a
la pluja, amb folre de fibra termoaïllant i amb reflectors a
l’altura del puny. Han de ser de la mateixa roba que
l’anorac i ajustables a aquesta peça pel canell, reforçats al
palmell, al polze i a l’índex de cada mà.

14,05

2,95

17

14

Guants per a intervencions d’alta visibilitat i regulació del
trànsit.
Han de ser de color blanc o bicolors, sempre que siguin de
blau marí i de groc de gran visibilitat.

19,01

3,99

23

TRAM 1
Preu unitari
(sense iva)

TRAM 1
Preu unitari
IVA

TRAM 1
Preu unitari
(iva inclòs)

TRAM 2
% descompte
de 10-30 (iva
inclòs)

TRAM 3
% descompte
de 30 en endavant
(iva inclòs)

TIPUS

CALCETINS

CINTURÓ

ITEM

15

16

DESCRIPCIÓ
Calcetins.
De color negre, d'estiu i d'hivern
Cinturó.
De lona rígida de 5 cm d’ample, de color blau marí i
regulable en longitud, que ha de dur una sivella de plàstic o
d’un producte sintètic o similar que s’uneixi a pressió i amb
forta resistència a la tracció, i que dugui al frontal l’escut de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Preu màxim
licitació
(sense iva)

IVA

Preu màxim
licitació (iva
inclòs)

3,31

0,69

4

37,19

7,81

45

17

Sabates.
De uniformitat d'ús professional, de pell de color negre
brillant amb sola de cautxu i cordons

45,45

9,55

55

18

Botes.
De color negre, de pell o combinades de pell i sintètic,
antiestripades, amb sola antilliscant de goma i cordades.

82,64

17,36

100

19

Ha de ser amb visera i flexible de tal manera que es pugui
doblegar, de color blau marí i ajustable a la part posterior.
A la part frontal ha de dur l’escut municipal (el qual no ha
de tenir arestes o enganxalls que puguin lesionar en cas
d’intervenció) amb els distintius davall. La composició ha
de ser de la mateixa roba que els pantalons i a ambdós
costats, de forma centrada, hi ha d’haver el logotip
establert.

24,79

5,21

30

CALÇAT

GORRA

TRAM 1
Preu unitari
(sense iva)

TRAM 1
Preu unitari
IVA

TRAM 1
Preu unitari
(iva inclòs)

TRAM 2
% descompte
de 10-30 (iva
inclòs)

TRAM 3
% descompte
de 30 en endavant
(iva inclòs)

TIPUS

ROBA ESPECIAL
DE PLUJA

LOGOTIPS
EMBLEMES

I

ITEM

DESCRIPCIÓ

20

Traje d'aigua formar p jaqueta i pantalons.
De material impermeable de color groc. La jaqueta ha de
dur a l’esquena el logotip previst com també a la part
frontal esquerra, a l’altura del pit.

21

Pantalons.
De material impermeable de color groc.

22

Logotips i emblemes.
Tot el que fa referència als logotips i emblemes està
tipipificat i regulat pel Butlletí Oficial de les Illes Balears
Núm. 67 de 2 de maig de 2015 i Núm. 166 de 8 de
novembre de 2012.

Preu màxim
licitació
(sense iva)

IVA

Preu màxim
licitació (iva
inclòs)

95,04

19,96

115

8,26

1,74

10

TRAM 1
Preu unitari
(sense iva)

TRAM 1
Preu unitari
IVA

TRAM 1
Preu unitari
(iva inclòs)

TRAM 2
% descompte
de 10-30 (iva
inclòs)

TRAM 3
% descompte
de 30 en endavant
(iva inclòs)

TOTAL

1129,75

237,25

1367,00

