
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)

PANTALONS 1

Pantalons. 

Pantaló recte amb moltes butxaques, varetes i

ajustament de velcro a la cintura, dues bosses de

càrrega en els costats, butxaques laterals i

posteriors de plastó amb cartera i velcro,

butxaques per a genolleres, cintes reflectants. 

20,66 4,34 25

JERSEI DE PUNT 2
jersei de punt. 

De color blau marí amb reforç als colzes i espatlles
35,54 7,46 43

POLO 3

Polo taronja alta visibilitat estiu. 

Polo de màniga curta amb una butxaca en el pit

amb tancament de velcro. Ventilació a les aixelles.

Teixit transpirable i d'eixugat ràpid. Coll i final de

les mànigues en color negre.

30,58 6,42 37

LOT 5. EQUIPAMENT VESTUARI PER A PROTECCIÓ CIVIL



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)

POLAR 4

Polar taronja alta visibilitat. 

Jaqueta polar taronja d'alta visibilitat amb cintes

reflectants en tors i mànigues. Coll alt amb

cremallera central, goma elàstica en el baix de la

màniga i tres butxaques amb cremallera. 

Ha de dur grafiat " Protecció Civil Felanitx" amb un

fons fosforescent  a l'esquena.

33,06 6,94 40

CALÇAT 5

Sabates seguretat. 

sabates de pell amb puntera plàstica i plantilla

textil de seguretat S3.

28,10 5,90 34

GUARDAPITS 6

Guardapits taronja alta visibilitat hivern.

Guardapits multibutxaques. Tronja. Tancament

amb cremallera i tapeta tallavents: 

Triple butxaca superposada en amdós costats. Un

amb cremallera, un altre amb tancament de tapeta

i velcro i el tercer amb obertura lliure lateral per

resguardar les mans.

Faldó cubre ronyons.

Teixit interior i embuatat de poliéster. Butxaca

interior. 

Butxaca porta mòbil i porta bolígrafs.

35,54 7,46 43



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)

GUARDAPITS 7

Guardapits bicolor alta visibilitat multi-butxaques

estiu. 

Guardapits amb tancament de nylon. Escot de bec.

Tres bosses de pit de diferents grandàries amb

carteres de velcro. Dues bosses laterals amb

cremallera i butxaques exteriors amb carteres de

velcro. Butxaca posterior exterior amb cremallera.

Dues bandes reflectants en el pit i espatlla.

Combinat amb alta visibilitat i rivetat. 

19,01 3,99 23

LOGOTIP 8

Logotip. 

Totes les peces superiors(jersei, polo, polar, guarda

pits) aniran serigrafiades amb els logotips

pertinents al personal de protecció civil

2,07 0,43 2,5

TOTAL 204,55 42,95 247,50


