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1

Objecte del contracte

L’objecte del contracte és el subministrament de les claus que consten l’annex A Llista de materials i aquells altres materials de la mateixa naturalesa per ser utilitzats
per part de l’Ajuntament de Girona en els equipaments municipals i els elements
estructurals i de mobiliari urbà en el domini públic municipal.

2

Descripció dels materials

Els materials inclosos en aquest contracte són els descrits a l’annex A - Llista de
materials, on hi consta:
1. Descripció del material (Columna A): Breu descripció del material. De manera
excepcional, alguns articles s’han descrit utilitzant el nom d’una marca per facilitar la
identificació del material. La indicació de la marca s’ha d’interpretar amb caràcter
orientatiu, sense que vinculi en cap cas als licitadors a l’hora de presentar les seves
ofertes, que ho poden fer indicant una altra marca que sigui equivalent.
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2. Tipus material (Columna B): D (Definit) - La descripció del material identifica un
article concret i F (Família) - La descripció del material identifica una família de
productes.
3. Unitats de mesura (Columna C)
4. Preu unitari (Columna D)
5. Termini de lliurament (Columna E)

3

Identificació Unitats de l’Ajuntament

Cada encàrrec de subministrament s’ha de associar a una unitat organitzativa de
l’Ajuntament de Girona. Cada unitat s’identifica amb un codi.
Les unitats identificades a l’inici del contracte i els seus corresponents codis són les
indicades a l’annex B - Unitats organitzatives.

4

Procediment de encàrrec

L’encàrrec del material s’ha d’efectuar de la manera següent:
- personalment al magatzem/botiga del contractista
- per correu electrònic
- per telèfon
L’adjudicatari només pot acceptar un encàrrec de material efectuat pels responsables
del contracte de cada unitat organitzativa que consten a l’annex B - Unitats
organitzatives i d’aquelles persones que la persona el responsable de contracte hagi
comunicat per correu electrònic a l’adjudicatari.
L’adjudicatari ha d’exigir a la persona que efectua l’encàrrec la seva identificació, la de
la unitat organitzativa per a la qual demana el material (annex B) i el lloc de
subministrament. No es pot donar per vàlid un encàrrec si no s’ha efectuat aquesta
identificació i la persona no consta com a autoritzada a adquirir material. L’adjudicatari
ha de registrar en el moment de fer l’encàrrec el nom i cognoms de la persona que fa
l’encàrrec, la unitat organitzativa i el destí del subministrament, i si és el cas, projecte
específic a què va destinat el subministrament
Pel que fa a encàrrecs de productes tipus F, a petició de la persona que fa l’encàrrec,
l’adjudicatari ha d’emetre un pressupost amb el descompte aplicat a cada encàrrec
abans del seu subministrament, i acompanyar-lo de la tarifa actualitzada del/s
fabricant/s.

5
5.1

Lliurament
Termini de lliurament
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L’empresa adjudicatària ha de disposar en estoc de cinc (5) unitats de cadascun dels
materials enumerats a l’annex A – Llista de materials que s’han de poder lliurar en el
moment d’efectuar l’encàrrec.
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Per la resta d’unitats que superin les dues primeres, el subministrament s’ha d’efectuar
en un termini de cinc (5) dies hàbils, a comptar del primer dia hàbil següent al que
s’hagi efectuat l’encàrrec.
5.2

Lloc de lliurament

Per la naturalesa dels materials a subministrar, el lliurament es farà al
magatzem/botiga de l’adjudicatari.

5.3

Horaris

L’horari de prestació del servei, i per tant, de lliurament del material serà, com a mínim,
de 9.00 a 13:00 hores i de 16:00 a 19:00 hores.
5.4

Procediment

El material ha d’anar acompanyat d’un albarà (dues còpies) que ha de signar la
persona que realitzi l’encàrrec de la unitat organitzativa o que rebi la comanda.
L’adjudicatari ha d’assegurar-se que el nom de la persona que rep el material consti a
l’albarà. Una copia de l’albarà és per l’empresa (que l’ha de guardar) i l’altre s’ha de
lliurar juntament amb el material.
El contingut mínim de l’albarà ha de ser:
- Dades generals: Data del subministrament, unitat organitzativa sol·licitant (codi i
descripció), persona sol·licitant (Nom i cognoms)
- Per a cada material lliurat:
1. Descripció del material
2. Preu (IVA exclòs): Per als articles tipus D serà el Preu de venda al públic indicat a la
Taula d’oferta de preus. Per als articles tipus F serà el Preu de venda al públic del
fabricant en la data de l’encàrrec.
3. Descompte aplicat: Aquell indicat a la Taula d’oferta de preus per cada material
(articles tipus D) o família (article tipus F).
4. Preu final unitari
5. Número d’unitats
6. Unitat de mesura
7. Preu total (IVA exclòs)
La Taula d’oferta de preus és aquella presentada per l’adjudicatari en la licitació.

5.5

Material subministrat

El material subministrat ha de complir la descripció del productes proposat pel licitador
en la columna F de la “Taula oferta de preus”. En cas de substitució d’algun article,
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5.6

Retorn de productes

En cas de defectes en els materials subministrats o de manca de conformitat amb el
material rebut, es podrà optar pel seu retorn o reposició, que s'ha de produir en un
termini màxim de cinc (5) dies, a partir de la sol·licitud efectuada per l'Ajuntament de
Girona. Si l’adjudicatari ha lliurat el producte en un dels punts de lliurament, aquest ha
de recollir-lo en el termini màxim de cinc (5) dies amb l’albarà corresponen.
5.7

Altres

No es garanteix una compra mínima per comanda.
Girona, a la data de la seva signatura electrònica,

El cap de la Unitat Operativa de Serveis

Jordi Vicens i Renart
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ANNEX A - Llista de materials
A
Descripció material

Clau serreta pany CAG
Clau serreta altres models
Clau tancament JMA acer o equivalent
Clau tancament JMA tubular o equivalent
Clau tancament JMA gorja llautó o equivalent
Clau tancament JMA acer i plàstic negre o equivalent
Clau de seguretat
Clau universal comptador Iron o equivalent
Clau numerada MCM o equivalent
Clauer anella níquel 25mm
Clauer anella níquel altres mides
Etiquetes JMA
Carcassa comandament vehicle diferents marques
Comandament a distància amb codificació
Còpia claus vehicles

D
F
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
F
F

B
Tipus material
(D (Definit)/F
(Familia)) (1)

unitat
unitat
unitat
unitat
unitat
unitat
unitat
unitat
unitat
unitat
unitat
unitat
unitat
unitat
unitat

C
Unitats de
mesura
(unitats)

3,14€
PVP fabricant
2,28€
8,66€
5,39€
6,46€
8,95€
14,82€
PVP fabricant
0,11€
0,17€
0,39€
PVP fabricant
PVP fabricant
PVP fabricant

D
Preu unitari

Disponible en estoc
Disponible en estoc
Disponible en estoc
Disponible en estoc
Disponible en estoc
Disponible en estoc
Disponible en estoc
Disponible en estoc
Disponible en estoc
Disponible en estoc
Disponible en estoc
Disponible en estoc
Disponible en estoc
Disponible en estoc
Disponible en estoc

E
Termini Lliurament (2)

(1) D (Definit) - La descripció del material (A) identifica un article concret. F (Família) - La descripció del material identifica una família de productes

(2) L'adjudicatari ha de subministrar el material disponible en estoc de forma immediata 5 unitats de cada material (columna A)
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Annex B - Unitats organitzatives
Codi

Descripció de la unitat
organitzativa

Persona responsable

MEDIA
PARCS
LAVABOS
CEMENTIRIS
ANIMALS
LAMERCÈ
BÒLIT
DSOCIALS
ECONSIS
EDUCA
PALAU

Brigada de Medi Ambient
Brigada de Parcs i Jardins
Serveis Urbans. Lavabos públics
Cementiris
Salut i Qualitat
Centre Cultural La Mercè
Bòlit
Drets socials
Edifici consistorial
Educació
Esports - Complex esportiu de Palau

Ricard Jorquera
Ricard Jorquera
Empar Vilà
Empar Vilà
Carme Teixidor
Josep Ferrer
Farners Cabra
Pau Martinell
Juan Martínez
Gemma Teixidó
Xavier Agustí

FONTAJAU

Xavier Agustí

GRUES
ABASTA
MARXANTS
MUSEUH
PALLOL
REGISTRE
POLICIA
SMO

Esports - Pavelló de Municipal
Girona-Fontajau
Grues
Mercat d'Abastaments
Mercat de marxants
Museu d'Història
Pàrking Pallol
Registre
Seguretat Ciutadana
Servei Municipal d'Ocupació

Pere Casas
Narcís Matas
Francesc Sànchez
Pere Montalbán
Juan Martínez
Mila Hernàndez
Joan Jou
Miquel Costa

TURISME
UMAT
UOS
URB

Turisme
UMAT
Unitat operativa de serveis
Urbanisme

Eva Gómez
Nelson Gutiérrez
Jordi Vicens
Xavier Artés
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