
ANNEX 2bis

TIPUS ITEM DESCRIPCIÓ

Preu màxim

licitació 

(sense iva)

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)

1

Pantalons laboral d'estiu. 

Color gris multibutxaques amb pinces i goma elàstica a

l'interior de la cinturilla de l'espatlla. Dues butxaques

franceses i cuatre amb tapeta i velcro. Repunt posterior

de seguretat. 

11,57 2,43 14

2

Pantalons laboral d'hivern. 

Color gris sistema d'ajustament en la cintura. Dues

butxaques normals. Butxaques amb manxa i tapeta

amb velcro a les cames. 

20,66 4,34 25

3

Camisa hivern. 

Color gris màniga llarga amb puny i botó, coll camiser,

butxaques en el pit amb tancament botó i tapeta.

11,57 2,43 14

4

Camisa estiu. 

Color gris màniga curta, coll camié, butxaques en el pit

amb tancament botó i tapeta.                        

10,74 2,26 13

SUADERA 5
Dessuadora Hivern. 

Suadera coll polo gris, elàstic en el puny i la cintura.
13,22 2,78 16

LOT 3. EQUIPAMENT VESTUARI PER AL CEMENTIRI MUNICIPAL
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TIPUS ITEM DESCRIPCIÓ

Preu màxim
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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
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6

Sabates seguretat hivern. 

sabates de pell amb puntera plàstica i plantilla textil de

seguretat S3.

28,10 5,90 34

7

Sabates seguretat estiu. 

Sabates de pell o cordura transpirable amb puntera

plàstica i plantilla textil S3

28,10 5,90 34

TALLAVENT 8

Tallavent.

Tallavents forrat amb cremallera i butxaques laterals,

punys i cintura amb elàstics.

25,62 5,38 31

CAÇADORA 9

Caçadora. 

Caçadora gris amb dues butxaques en el pit i dues a les

mànigues amb tapetes tancades amb velcro, punys

elàstics, cintura amb elàstics laterals i tancament amb

botó, amb tancament de cremallera central amb

tapeta. 

14,05 2,95 17

LOGOTIP 10

Logotip Ajuntament de Felanitx.

Totes les peces superiors (camisa, suadera, tallavent i

caçadora) aniran serigrafiades a un color amb el logotip

de l'Ajuntament de Felanitx corresponent

2,07 0,43 2,5

TOTAL 165,70 34,80 200,50

CALÇAT


