
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL 
SUBMINISTRAMENT D’AMPOLLES TÈRMIQUES PER AL 

PERSONAL DE BOMBERS I LA AGRUPACIÓ DE  PROTECCIÓ 
CIVIL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.- OBJECTE DEL CONTRACTE. 
 
L’objecte d’aquest contracte és el subministrament d’ampolles tèrmiques per a la 
distribució entre el personal de Bombers i l’Agrupació de Protecció Civil que, per les 
seves funcions ha d’estar exposat a altes temperatures durant la seva jornada laboral. Per 
les característiques de dites ampolles, igualment poden ser utilitzades en època invernal 
per transportar líquids calents. 
 
Les instal·lacions del Cos de Bombers de Palma disposen de subministrament d’aigua 
freda, per la qual cosa poder utilitzar dites ampolles implica solucionar un problema 
logístic a l’hora d’emmagatzemar, refredar i distribuir ampolles d’un sol ús al personal, 
així com un estalvi ecològic, ja que els preus de mercat inferiors de botelles d’aigua fan 
que la seva distribució sigui a través de botelles de plàstic, material altament tòxic i de 
difícil eliminació. 
 
2.- PREU. 
 
El pressupost màxim d’aquest contracte puja a : 
 
Ampolles per al Cos de Bombers, 350 unitats, valor màxim 13,62€ (sense IVA), preu 
màxim 4.766.94 (sense IVA), IVA (21%) 1.001.06, total amb IVA 5.768,00€ 
 
Ampolles per a l’Agrupació de Protecció Civil, 150 unitats, valor màxim 14,86€ (sense 
IVA), preu màxim 2.228,93 (sense IVA), IVA (21%) 468,07, total 2.697,00 IVA inclòs. 
 
3.- CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE. 
 
Subministrament de 350 ampolles tèrmiques amb serigrafia de l’escut del Cos de 
Bombers de Palma i d’un rectangle per a la personalització de la identificació del 
bomber a qui s’ha donat. De la mateixa manera les de Protecció Civil duran la serigrafia 
del seu escut i un rectangle per a la identificació de l’usuari. 
 
El transport i l’entrega des de la fàbrica o lloc de distribució fins les dependències de 
Bombers del parc central Magdalena Rigo correran a càrrec de l’empresa adjudicatària 
del contracte. 
 
4.- REQUISITS TÈCNICS 
 
- Ampolla fabricada en acer inoxidable de paret doble en acer inoxidable 18/8 (304), 
amb buit d’aire i recobert amb una capa aïllant de coure que permet el manteniment de 
temperatura més de 24h. 
 
- La seva capacitat serà de 0,8litres. 
 
- Les mides seran 8,2cm de diàmetre i 26,5cm d’alçada. 
 
- El color serà vermell bomber o similar, en el cas de les del Cos de bombers (350) i 
blanques en les de Protecció Civil (150) 
 



- Se entregaran am les serigrafies corresponents als escuts de Bombers i Protecció Civil 
en cada cas (entre la part mitja i la part superior), aproximadament amb unes mides de 
7,5cmX7,5cm. 
 
- El rectangle per identificació serà 7X4cm a la part inferior. 
 
5.- TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT. 
 
Els articles d’aquest contracte es subministraran exclusivament baix la petició dels 
responsables de magatzem del Cos de Bombers on seran lliurats per a la seva distribució 
entre el personal. 
El termini màxim d’entrega serà de 15 dies des de la comunicació formal de 
l’adjudicació. 
 
6.- GARANTIA I VIDA ÚTIL. 
 
El termini de garantia serà de 4 anys, a comptar d’ençà la data de recepció oficial a les 
dependències de Bombers.  
La garantia cobrirà tant les peces i ma d’obra cobertes d’acord amb el que disposa el 
Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de la Ley general para la Defensa 
de Consumidores i Usuarios. 
 
7.- DOCUMENTACIÓ MÍNIMA A INCLOURE EN LA OFERTA. 
 
Per a poder optar a la licitació els licitadors hauran de presentar: 
 
a) Còpia del CIF/NIF 
b) Còpia de l’alta del cens d’activitats 
c) Declaració responsable segons model adjunt. 
d) Proposició econòmica. 
e) Memòria descriptiva del material a subministrar, així com les seves característiques. 
A més, podran incloure com documentació qualsevol tipus d’arxiu que considerin 
adient, com característiques dels distints components, garanties, serveis addicionals, 
fotos etc, per oferir una idea més fel del material, per a la valoració posterior. 
 
8.- FORMA DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA. 
 
Les ofertes es presentaran a través del correu electrònic: bombers@palma.cat o bé 
mitjançant instància al Registre General de l’Ajuntament de Palma dirigida a l’Àrea de 
Seguretat Ciutadana. 
 
El termini de presentació d’ofertes finalitzarà als deus dies hàbils comptadors a 
l’endemà de la publicació d’aquesta al perfil del contractant de la web de l’Ajuntament 
de Palma. 
 
9.- VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES. 
 
Una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, es sol·licitarà al comandament 
responsable de Bombers de Palma que informi si els articles oferts s’ajusten a les 
prescripcions tècniques exigides. Dit comandament elevarà informe a l’òrgan 



responsable del contracte en què comunicarà quins articles oferts s’ajusten a les 
prescripcions tècniques. Les propostes que així no ho facin, seran excloses. 
 
10.- CRITERI D’ADJUDICACIÓ. 
 
Les ofertes presentades es valoraran amb un únic criteri: el preu, tot considerant les 
ofertes de forma conjunta. 
S’adjudicarà la licitació a l’oferta econòmicament més avantatjosa, tot considerant els 
preus unitaris oferts i les quanties previstes del subministrament en el punt 2.  
 
 
Palma, 12 d’abril de 2.022 
El Cap d’Estudis i Projectes 
 
 
Manuel A. Nieto Izquierdo 
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