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t. Objecte del contracte.

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament de barrera antienvestida amb destí a

la Policia Local de Palma.
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En data L8 de juliol, iamb N115440/22,1'oficial amb C.P.857 realitza informe que, entre

d'altres coses, demana que s'avalul la possibilitat de barreres antienvestida. Que aixÓ ve

donat per la necessitat de poder realitzar un acotament d'espai que, al mateix temps,

permeti el pas de vehicles d'emergéncia, cosa que no es pot fer amb els actuals New

Jerseys degut al pes d'aquests. Que aquest informe ve confirmat amb el vist i plau del

comissari amb C.P. 896.

El pressupost máxim d'aquest contracte ascendeix a 15.000€ més 3.150€ corresponents a

I'IVA.

El preu inclourá totes les despeses de transport i lliurament al Departament d'Armament

de la Policia Local de Palma.

2. Característiques del subministrament i preus.

El present contracte es formula en termes de preus unitaris.

Es considera que els preus unitaris inclouen les despeses de transport, així com les

despeses generals d'estructura i benefici industrial.

Els articles a subministrar previstes en aquest contracte són els següents:

Descripció
Quantitat Valor máxim

(sense IVA)

Preu máxim
(sense IVA)

Barrera antienvestida L 1s.000€ 15.000€

PRESSUPOST DEL LOT SENSE IVA 15.000€

wA,2t% 3.150€

PRESSUPOST DEL tOT AMB IVA 18.150€

No s'admetran ofertes que no incloguin el subministrament de la totalitat dels articles.
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Els articles d'aquest contracte es subministraran exclusivament baix petició dels/de les

responsables del Departament d'Armament de la Policia Local de Palma, lloc on seran

entregats per a la distribució entre el personal de la Policia Local de Palma.

3. Característiques técniques i especificacions de barreres
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Les barreres hauran de suportar i detenir l'envestida d'un vehicle de fins a 7,5 tones,

que circuli almenys en un sentit de circulació, a una velocitat de 48 km/h, en menys de

L5 metres.

Les barreres estaran dissenyades per la seva col.locació transversal a les calgades i

hauran de cobrir una amplária mínima de L,7 metres, entenent per amplária la secció

transversal delcarril que cobreix iprotegeix dita barrera. El conjunt dels móduls ha de

permetre el tancament segur d'una via d'un mínim de 8 metres d'amplária'

Totes les barreres seran desmuntables sense necessitat d'emprar cap eina.

Hauran d'estar compostes per elements que permetin la unió entre elles de manera

que conformin una única barrera.

Han de disposar de rodes al davant i al darrera o altres elements que permetin el seu

desplagament adequat i la seva recol.locació manual per un máxim de dos operaris.

Amb la finalitat d'evitar mals a tercers, les barreres no tindran cap element que pugui

tallar o que pugui lesionar als vianants.

El pes de les peces no poden superar els 25 kg per evitar lesions als i a les operáries, i

hauran de dur una bossa de transport per facilitar la autonomia i la resposta de la

Policia Local.

Han de dur la inscripció POLICIA LOCAL per poder ser identificades. El color de les

seves parts será notificat en un termini máxim de 10 dies pel Departament

d'Armament una vegada es decideixi l'adjudicació.

Les barreres han d'estar certificades segons les normes BSI PAS68:2013, ISO IWA 14-

1,:2013 o equivalents.

Han de dur un manual d'usuari i manteniment básic en catalá o castellá'

4- Valoració

Per fer la valoració s'ha de presentar préviament, juntament a l'oferta econdmica,

fotografies de les barreres ofertes, i documentació i/o certificació d'acompliment de

tots els requisits descrits al punt 3.
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La valoració es basar¿ en garantir l'acompliment de les espec¡ficacions técnlques que

es sol.liciten i en un judici de valor que realitzaran el components de la comissió

técnica conformada per 2 components del Departament d'Armament i 2 de la Unitat

d'lntervenció lmmediata.

5.- Presentació d'ofertes.

Les ofertes seran presentades al Departament d'Armament de la Policia Local de Palma on

s'haurá d'enviar tota la informació sobre l'indicat a les característiques dels punts anteriors

en llengua castellana o catalana.

c, \A 6.-Termini de lliurament.

El termini máxim de lliurament dels articles será de NORANTA (90) dies des de la data de

petició del material per part del Departament d'Armament.
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