PREGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES QUE REXERÁN NA ADXUDICACIÓN
PARA O SUBMINISTRO DE CAMISETAS PARA A XXXVIII CARREIRA PEDESTRE
POPULAR SAN MARTIÑO 2014

1. Obxecto do contrato
O obxecto do contrato é o subministro de 6.000 camisetas para adultos e 5.000 camisetas para
nenos/as a entregar aos participantes na XXXVIII Carreira Pedestre Popular San Martiño 2014.
2. Características das camisetas
1. Adultos:
Tecido: técnico 100% poliéster co interior da prenda liso para evitar rozaduras, que facilite a
transpiración e o fácil secado e que sexa elástica para favorecer os movementos dos
deportistas.
Gramaxe: entre 125 y 140 grs/m2
Deseño: manga curta e pescozo redondo, con combinación de cores, ben de corte e/ou de
costuras e serigrafiada tipo escudo a unha cor
Tallas e unidades: S-1500 u.; M-2500 u.; L-1500 u.; XL-420 u.; XXL-80 u.
2. Nenos/as:
Tecido: técnico de poliéster 100%, transpirable,
Gramaxe: entre 125 y 140 grs/m2
Deseño: manga curta e pescozo redondo, serigrafiada tipo escudo a unha cor.
Tallas e unidades: 4/5-400 u.; 6/8-600 u.; 10/12-1500 u.; S-1500 u.; M-1000 u.
3. Base ou tipo de licitación
O orzamento do contrato que servirá de base máxima de licitación é de 26.000,00 € mais IVE.
Deberase especificar o prezo por unidade e talla. Os licitadores deberán achegar as
correspondentes mostras de cores e calidades esixidas no presente prego, xunto coa
certificación da gramaxe.
O incrumprimento das calidades e descricións técnicas especificadas na oferta poderá ser
causa de resolución do contrato, previa comunicación ao adxudicatario, sen prexuízo das
sancións e indemnizacións no concepto de danos e prexuízos a que houbese lugar.
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4. Prazo e lugar de entrega
O contratista deberá entregar as prendas deportivas no prazo de 15 días desde a formalización
do contrato, sendo o último día en calquera caso, o 3 de novembro de 2014. Deberá facer
entrega do subministro nas oficinas do Consello Municipal de Deportes de Ourense.
5. Condicións do subministro
As prendas deberán ser entregadas debidamente protexidas e diferenciando claramente no seu
exterior o modelo e talla.
6. Criterios para a adxudicación
Para a selección da oferta terase en conta a oferta económica mais vantaxosa. Considerarase
como temeraria, a que sexa inferior en máis dun 10% á media aritmética das ofertas
presentadas.

Ourense, 25 de setembro de 2014

Cándido Gómez Vázquez
Administrador CMD
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