Ajuntament de Valldemossa
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER A l'ADJUDICACIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE ELECTRIC PEL
DEPARTAMENT DE SERVEIS POLICIALS

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte de la present licitació és:
a) el subministrament d'un vehicle de propulsió 100% elèctric pel departament de
serveis policials.
b) El preu màxim de licitació serà de 31.500€, iva inclos, posada a punt, i transport.
2.- CARACTERÍSTIQUES ESPECIFIQUES DEL VEHICLE
Les característiques tècniques que haurà de reunir el Vehicle seran les següents
-Els vehicles hauran de ser de propulsió 100% elèctrica (VE)
Haurà de ser Vehicle complet
Període mínim de garantia: 5 anys per turismes, i sempre el que ofereixi el fabricant a la
seva oferta comercial
Es contempla l’adquisició de vehicles de totes les categories (LMN, especials)
Els vehicles hauran d’estar homologats d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació
segons la categoria del Vehicle (homologació europea, nacional o individual)
Els vehicles s’hauran de subministrar amb els corresponents sistemes de carrega
(cablejat, reguladors i endolls) tipus SchucKo i Mennekes (en cas que el Vehicle
l’admeti)
Els vehicles es lliuraran amb la corresponent roda de recanvi o sistema contra punxades
(per a vehicles en els quals es obligatori), triangle de senyalització i armilla reflectant
En cas de Vehicle N1, amb un extintor capacitat 3Kg, ubicat a l’interior de la cabina,
convenientment anclat a un lloc on no entorpeixi l’habitacle del conductor i passatger,
segons normativa vigent
En el cas de vehicles amb maquinaria incorporada, documentació tècnica sobre el seu
funcionament, de manteniment, plànols, etc)
En cas necessari instal·lació de senyals V1 (Vehicle prioritari) o V2 (Vehicle especial)
homologades
No s’admetran vehicles que hagin Sofert modificacions no autoritzades o que impliquin
pèrdua de resistència de la seva estructura
Hauran de dur el distintiu aprovat pel Ministeri competent en la matèria com a Vehicle
elèctric
El preu ha d’incloure la retolació del Vehicle amb l’anagrama de la Corporació Local i
del Consell de Mallorca (amb el format que exigeix el Consell de Mallorca que
s’adjunta)
Retolació del vehicle per la policia local (segons decret d’uniformitat)
Sistema de pont de llum policials
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Jocs de dues llanternes conos i anclatjes
Extintor
Instal·lació d’aire condicionat (en cas que no vengui de sèrie)
Sistema de airbag per el conductor
Autonomia declarat pel fabricant mínim 200 Km
Potencia mínima 50 KW
Sistema de frenada regeneratiu
2 jocs de claus originals del vehicle

3.- LLOC I TERMINI DE LLIURAMENT.
Els licitadors especificaran clarament el termini de lliurament del vehicle, que no serà
superior a 30 dies naturals a partir de l'adjudicació definitiva, havent de tenir en compte
que el mateix ha de ser lliurat degudament legalitzat i matriculat a nom de l'Ajuntament
de Valldemossa.
L'adjudicatari està obligat a efectuar el lliurament en el municipi de Valldemossa, en el
lloc que es designi per l'Ajuntament de Valldemosa.
4.- ACLARIMENT DE PROPOSTES.
L'Ajuntament de Valldemossa podrà demanar ampliacions o aclariments a les propostes
presentades per a la millor comprensió de les mateixes.

5.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ.
Per a la valoració de les propostes i la determinació de l'oferta econòmicament més
avantatjosa, s'atendrà als següents criteris:
Per a la valoració de les ofertes i la determinació de l'oferta més avantatjosa
s'atendrà a diversos aspectes de negociació.
:
1.- Criteri econòmic - 60 punts
S’atorgarà un màxim de 60 punts. En cas de coincidir l’oferta amb el pressupost
Màxim del contracte se atorgarà 0 punts, obtenint 60 punts l’oferta mes baixa i la resta
d’ofertes de forma proporcional
2.- Criteri característiques tècniques - 40 punts
2.1 Potencia mínima 50KW i 3 punts per cada 5KW de mes Màxim 18 punts
2.2.- Autonomia (en km) del Vehicle declarada per el fabricant
Per cada 5 km d’autonomia, edemes dels 200 km establerts s’atorgarà 1 punt, amb un
Màxim de 10 punts
2.3.- Termini de garantia
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Per cada any de garantia superior als 5 anys establerts como a mínim s’atorgarà 3 punts, amb
un Màxim de 9 punts
2.4.- Cost de matriculació assumit per l’adjudicatari
Se atorgaran 3 punts en cas de assumpció per l’ adjudicatari del cost de matriculació,
6.- CONDICIONS GENERALS.
Cada licitador lliurarà amb la proposta econòmica, una memòria de característiques
tècniques, corresponent a la seva oferta, detallant els punts del present plec, adjuntant
les característiques tècniques del subministrament. La memòria tècnica formarà part del
cos del contracte del subministrament.
Les garanties ofertes pel licitador seran com a mínim de cinc anys a partir de l'Acta de
recepció.
7.- DISPOSICIONS D'ADJUDICACIÓ.
Els Serveis Tècnics Municipals, avaluaran mitjançant informe, la idoneïtat de les
propostes que facin els licitadors, segons les especificacions tècniques definides en el
present plec.

Valldemossa, 2 de gener de 2017.

Nadal Torres Bujosa
Batle de Valldemossa

QUADRE RESUM DE PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS

1. PODER ADJUDICADOR:
ADMINISTRACIÓ
CONTRACTANT:
AJUNTAMENT DE
______________

Òrgan de Contractació:
Junta de Govern

Nombre d'Expedient

__1/2017

Tipus de Procediment

NEGOCIAT
PUBLICITAT

Publicitat:
Tipus de Contracte:

SENSE

NO
SUBMINISTRAMENT

Tramitació:
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Criteris Adjudicació:

PREU
I
CRITERIS

ALTRES

2. OBJECTE DEL CONTRACTE: [Descripció de l'Objecte del Contracte]
SUBMINISTRE DE VEHICLE ELECTRIC 100% SERVEIS POLICIALS
CPV:34100008

DESCRIPCIÓ DE CPV:

3. IMPORT DEL CONTRACTE
IMPORT 31.500€ IVA INCLOS
_______________ €

€

4. FINANÇAMENT
FINANÇAMENT conselll insular de
Mallorca

:

7. MESA DE CONTRACTACIÓ: [SI/

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació del Contracte

L'objecte del contracte és la realització del subministrament de un Vehicle
elèctric pel serveis policials, la codificació del qual és CPV

3410000008

Necessitats administratives a satisfacer. Subministre del Vehicle de propulsió
100% elèctrica, segons especificacions descrites al plec de prescripcions tècniques
El

contracte

definit

té

la

qualificació

de

contracte

administratiu

de

subministrament tal com estableix l'article 9 del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació

La forma d'adjudicació del contracte de subministrament del vehicle serà el
procediment negociat sense publicitat, en el qual l'adjudicació recaurà en el
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candidat justificadament triat per l'òrgan de contractació, després d'efectuar
consultes amb diversos candidats i negociar les condicions del contracte amb un o
varis d'ells, d'acord amb l'article 169.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

No serà necessari

donar publicitat al

procediment, assegurant-se la

concurrència, és a dir, serà necessari sol·licitar ofertes, almenys, a tres empresaris
capacitats1 per a la realització de l'objecte del contracte, sempre que això sigui
possible.

CLÀUSULA TERCERA. El Perfil de Contractant

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació
relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres
mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al
que es tindrà accés segons les especificacions que es regulen a la pàgina web
següent: www.ajvalldemossa.net

CLÀUSULA QUARTA. Import del Contracte

L'import del present contracte ascendeix a la quantia de 31.500€ iva inclòs

L'import s'abonarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent del
vigent Pressupost Municipal; existint crèdit suficient fins a l'import aprovat per
l'Ajuntament, quedant acreditada la plena disponibilitat de les aportacions que
permeten finançar el contracte mitjançant subvenció del CONSELL DE MALLORCA2.

CLÀUSULA CINQUENA. Termini d'Execució del Contracte

El termini per entregà el vehicle serà de 30 dies naturals
El contracte finalitzarà amb la signatura de l'acta de recepció dels béns
subministrats.
1

.
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CLÀUSULA SISENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar

Podran presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin culpables en
prohibicions de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i
tècnica
1. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:

a) La capacitat d'obrar dels empresaris que fossin persones jurídiques,
mitjançant l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional,
en els quals constin les normes per les quals es regula la seva activitat,
degudament inscrits, si escau, en el Registre públic que correspongui, segons el
tipus de persona jurídica que es tracti.

a´) Dels empresaris que fossin persona físiques mitjançant fotocòpia del
Document Nacional d'Identitat i acreditació d'estar donat d'Alta en l'Impost
d'Activitats Econòmiques en l'epígraf corresponent.

b) La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin
nacionals d'Estats membres de la Unió Europea, per la seva inscripció en el
registre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estan establerts, o
mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els termes que
s'estableixin

reglamentàriament,

d'acord

amb

les

disposicions

comunitàries

d'aplicació.

c) Els altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica
Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit
territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa.

2. La prova per part dels empresaris de la no concurrència d'alguna de
les prohibicions de contractar de l'article 60 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, podrà realitzar-se:
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a) Mitjançant testimoniatge judicial o certificació administrativa, segons els
casos, i quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent,
podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat
administrativa, notari públic o organisme professional qualificat.

b) Quan es tracti d'empreses d'Estats membres de la Unió Europea i
aquesta possibilitat estigui prevista en la legislació de l'Estat respectiu, podrà
també substituir-se per una declaració responsable, atorgada davant una autoritat
judicial.
3. La solvència de l'empresari3:
No s’exigeix per esser el valor estimat inferior a 35.000€

CLÀUSULA

SETENA.

Presentació

d'Ofertes

i

Documentació

Administrativa

Les ofertes es presentaran en aquest Ajuntament en horari d'atenció al
públic, en el termini que s'indiqui en la invitació a participar.
Les ofertes podran presentar-se, per correu, per telefax, o per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics, en qualsevol dels llocs establerts en l'article
16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Quan les ofertes s'enviïn per correu, l'empresari haurà de justificar la data
d'imposició de l'enviament en l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de
contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix
dia, consignant-se el número de l'expedient, títol complet de l'objecte del contracte
i nom del candidat.

L'acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s'efectuarà
mitjançant diligència estesa en el mateix pel Secretari municipal. Sense la
concurrència de tots dos requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per
l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data de terminació del termini

3

i
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assenyalat en l'anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts deu dies següents a
aquesta data sense que s'hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa.

Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables hauran de
complir, a més, els requisits establerts en la disposició addicional setzena del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.

Cada candidat no podrà presentar més d'una oferta. Tampoc podrà
subscriure cap oferta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o
figurés en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la
no admissió de totes les ofertes per ell subscrites.

La

presentació

d'una

oferta

suposa

l'acceptació

incondicionada

per

l'empresari de les clàusules del present Plec.

Les ofertes per prendre part en la negociació es presentaran en dos sobres
tancats, signats pel candidat i amb indicació del domicili a l'efecte de notificacions,
en els quals es farà constar la denominació del sobre i la llegenda «Ofereix per
negociar

la

contractació

del

subministrament

de

un

vehicle

elèctric».

La

denominació dels sobres és la següent:

— Sobre «A»: Documentació Administrativa.
— Sobre «B»: Proposició Econòmica i Documentació Quantificable
de Forma Automàtica.
Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies
autenticades, d’acord amb la Legislació en vigor.
A dins de cada sobre, s’inclouran els documents següents així com una
relació numerada dels mateixos

SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA4

4
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,
a) Declaració Responsable del candidat indicativa del compliment de les
condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració ( valor estimat
inferior a 90.000 euros.)

.Es presentarà conforme al següent model:

«MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________,
en

representació

___________,

a

de

l'Entitat

l'efecte

de

___________________,
la

seva

amb

participació

en

NIF
la

núm.
licitació

________________________________, davant ________________________

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació del subministrament
de ___________________.

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat
primer de l'article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic per
ser

adjudicatari

del

contracte

de

subministrament

consistent

a

___________________, en concret:

— Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.
— Que, si escau, està degudament classificada l'empresa o que compta amb
els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica.
— Que no està culpable en una prohibició per contractar de les recollides en
l'article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i es troba al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents.
— Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecte
poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional
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estranger que pogués correspondre al candidat. (En el cas d'empreses estrangeres)
— Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és
__________________________.

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i validesa dels
documents al fet que es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas
que sigui proposat com a adjudicatari del contracte o a qualsevol moment en què
sigui requerit per a això.

I per deixar-ne constància, signo la present declaració.
A ____________, a ___ de ________ de 20__.
Signat: ________________»
.
SOBRE «B»
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE
FORMA AUTOMÀTICA.

a) Oferta econòmica.

Es presentarà conforme al següent model:

« _________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a
__________________________________________, amb NIF núm. _________,
en representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________,
havent rebut invitació per a la presentació d'ofertes i assabentat de les condicions i
requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació per procediment negociat del contracte
de subministrament de ______________, faig constar que conec el plec que
serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, comprometent-me a dur a
terme l'objecte del contracte per l'import de ______________ euros i ________
euros corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.
A ____________, a ___ de ________ de 20__.

Signatura del candidat,
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b) documentació quantificable de forma automatica.

CLÀUSULA VUITENA. Garantia Provisional5
No s’exigeix

CLÀUSULA NOVENA. Aspectes Objecto de Negociació amb l'Empresa

Per a la valoració de les ofertes i la determinació de l'oferta

més

avantatjosa s'atendrà a diversos criteris.

:
1.- Criteri econòmic - 60 punts
S’atorgarà un màxim de 60 punts. En cas de coincidir l’oferta amb el pressupost
Màxim del contracte se atorgarà 0 punts, obtenint 60 punts l’oferta mes baixa i la resta
d’ofertes de forma proporcional
2.- Criteri característiques tècniques - 40 punts
2.1 Potencia mínima 50KW i 3 punts per cada 5KW de mes Màxim 18 punts
2.2.- Autonomia (en km) del Vehicle declarada per el fabricant
Per cada 5 km d’autonomia, edemes dels 200 km establerts s’atorgarà 1 punt, amb un
Màxim de 10 punts
2.3.- Termini de garantia
Per cada any de garantia superior als 5 anys establerts como a mínim s’atorgarà 3 punts, amb
un Màxim de 9 punts
2.4.- Cost de matriculació assumit per l’adjudicatari
Se atorgaran 3 punts en cas de assumpció per l’ adjudicatari del cost de matriculació, i

(SI ESCAU) CLÀUSULA DESENA. Mesa de contractació6

La Mesa de contractació, d'acord amb l'establert en el punt 10 de la
Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en relació

5
6
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amb l'article 21.2 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic estarà
presidida per un membre de la Corporació o un funcionari de la mateixa i actuarà
com a Secretari un funcionari de la Corporació. Formaran part d'ella, almenys
quatre vocals, entre els quals estarà el Secretari o, si escau, el titular de l'òrgan
que tingui atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i l'Interventor, així com
aquells altres que es designin per l'òrgan de contractació entre el personal
funcionari de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o membres
electes de la mateixa.

Conformen la Mesa de contractació els següents membres:

President.Sr Nadal Torres Bujosa, Batle de l’Ajuntament
Vocals
_

Sr. Miquel Torres Torres, regidor

—

Sr Jaume Mayol Llobet, regidor

— Sra Catalina Mayol Llobet, regidora
— Sr. Toni Colom Colom ,regidor
— Sra Ventura Montaner Secretaria de la Corporació
-Sr. Sebatia Bonet Adrover cap de policia.
—Sra Francisca Orpi Quetglas, que actuarà com a Secretaria de la Taula.

CLÀUSULA ONZENA. Prerrogatives de l'Administració

L'òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 210 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, ostenta les següents prerrogatives:
a) Interpretació del contracte.
b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment.
c) Modificació del contracte per raons d'interès públic.
d) Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d'aquesta.

CLÀUSULA DOTZENA. Obertura d'Ofertes
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La Mesa de contractació es constituirà el primer dilluns hàbil després de la
finalització del termini de presentació de les ofertes, a les 18,30 hores i qualificarà
la documentació administrativa continguda en els sobre «A».
Si fos necessari, la Taula concedirà un termini no superior a tres dies perquè
el licitador corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en la
documentació presentada.
I posteriorment, procedirà a l'obertura i examen del sobre «B» i procedira a
la valoració de les ofertes d'acord amb els aspectes fixats en el plec.

CLÀUSULA TRETZENA. Requeriment de Documentació

Rebuts els informes, i reunida de nou la Mesa de contractació, realitzarà la
corresponent proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació.
L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta
econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a
comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, present la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l'òrgan de contractació
per obtenir de forma directa l'acreditació d'això; de disposar efectivament dels
mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte
conforme a l'article 64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; i d'haver constituït
la garantia definitiva que sigui procedent.

El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i
solvència exigits per contractar amb l'Administració serà el de la finalització del
termini de presentació de les proposicions.

CLÀUSULA CATORZENA. Garantia Definitiva7
No s’exigeix, es substitueix per la garantia oferta per l’adjudicatari

7

s.
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CLÀUSULA QUINZENA. Adjudicació del contracte

Rebuda

la

documentació

sol·licitada,

l'òrgan

de

contractació

haurà

d'adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la
documentació.

[En el procediment negociat, l'adjudicació concretarà i fixarà els termes definitius del
contracte]

En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna
oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el
plec.
L'adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als candidats o licitadors i,
simultàniament, es publicarà en el perfil de contractant.
La notificació haurà de contenir, en tot cas, la informació necessària que
permeti al licitador exclòs o candidat descartat interposar recurs suficientment
fundat contra la decisió d'adjudicació. En particular expressarà els següents
extrems:
•

En relació amb els candidats descartats, l'exposició resumida de les
raons per les quals s'hagi desestimat la seva candidatura.

•

Respecte als licitadors exclosos del procediment d'adjudicació també
en forma resumida, les raons per les quals no s'hagi admès la seva
oferta.

•

En tot cas, el nom de l'adjudicatari, les característiques i avantatges
de la proposició de l'adjudicatari determinants que hagi estat
seleccionada l'oferta d'aquest amb preferència a les quals hagin
presentat els restants licitadors les ofertes dels quals hagin estat
admeses.

•

En la notificació i en el perfil de contractant s'indicarà el termini en
què ha de procedir-se a la seva formalització.

CLÀUSULA SETZENA. Formalització del Contracte

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà dins
dels quinze dies hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de
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l'adjudicació; constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol
registre públic.

El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública,
corrent del seu càrrec les corresponents despeses.
CLÀUSULA DISSETENA. Drets i Obligacions de l'Adjudicatari

A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present
contracte, són obligacions específiques del contractista les següents:

— El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte
els mitjans personals o materials suficients per a això (article 64.2 del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre).
— El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en
l'article 227 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel
Reial

decret

Legislatiu

3/2011,

de

14

de

novembre

per

als

supòsits

de

subcontractació8.
— L'Administració té la facultat d'inspeccionar i de ser informada del procés
de fabricació o elaboració del producte que hagi de ser lliurat com a conseqüència
del contracte, podent ordenar o realitzar per si mateixa anàlisi, assajos i proves
dels materials que es vagin a emprar, establir sistemes de control de qualitat i
dictar quantes disposicions estimi oportunes per a l'estricte compliment del
convingut.
— L'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues,
avaries

o

perjudicis

ocasionats

en

els

béns

abans

del

seu

lliurament

a

l'Administració, tret que aquesta hagués incorregut en mora en rebre'ls.
— Despeses exigibles al contractista. Són de compte del contractista, les
despeses i impostos de la formalització del contracte, així com qualssevol uns altres
que resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que
aquestes assenyalin.

8

.

Jardins Rei Joan Carles I
Tels. 971 61 20 02 - 971 61 20 25 - 971 61 26 07 / Fax 971 61 22 99
07170 VALLDEMOSSA (Balears)

Ajuntament de Valldemossa
CLÀUSULA DIVUITENA. Revisió de Preus9
No s’aplica

10

.

CLÀUSULA DINOVENA. Termini de Garantia

S'estableix un termini de garantia de minim de 5 anys a comptar des de la
data de lliurament dels béns, si durant el mateix s'acredita l'existència de vicis o
defectes en el subministrament, l'Administració tindrà dret a reclamar la reposició
dels quals resultin inadequats o la reparació dels mateixos si fos suficient.

Si l'Administració estimés, durant el termini de garantia, que els béns no són
aptes per a la fi pretesa com a conseqüència dels vicis o defectes observats i
imputables a l'empresari, i existeixi la presumpció que la reposició o reparació
d'aquests béns no seran bastants per aconseguir aquella fi, podrà, abans d'expirar
aquest termini, rebutjar els béns deixant-los de compte del contractista i quedant
exempt de l'obligació de pagament o tenint dret, si escau, a la recuperació del preu
satisfet.
Acabat el termini de garantia sense que l'Administració hagi formalitzat
algun de les objeccions o la denúncia al fet que es refereixen els apartats anteriors,
el contractista quedarà exempt de responsabilitat per raó dels béns subministrats.

CLÀUSULA VINTENA. Factures

Conforme a la Disposició Addicional Trentè Tercera del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, el contractista tindrà obligació de presentar la
factura que hagi expedit pels serveis prestats davant el corresponent registre
administratiu a l'efecte de la seva remissió a l'òrgan administratiu o unitat a qui
correspongui la tramitació de la mateixa.

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial
decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es
regulen les obligacions de facturació, els següents extrems previstos a l'apartat
9

.

10
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segon de la citada Disposició Addicional Trentè Tercera, així com en la normativa
sobre facturació electrònica:

a) Que l'òrgan de contractació és __________________.
b) Que l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat
pública és ____________________________.
c) Que el destinatari és ____________________.
d) Que el codi DIR3 és ____________________.
i) Que l'oficina comptable és _________________.
f) Que l'òrgan gestor és ___________________.
g) Que la unitat tramitadora és ______________.

[Tingui's en compte que, conforme a l'apartat quatre de l'article 216 del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per
a la meritació d'interessos, el contractista deurà haver complert l'obligació de presentar la
factura davant el registre administratiu corresponent, dintre del termini i en la forma
escaient, en el termini de trenta dies des de la prestació del servei].

CLÀUSULA VINTÈ PRIMERA. Execució del Contracte

El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat
per a la realització del mateix, així com dels terminis parcials assenyalats per a la
seva execució successiva.
La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part
de l'Administració.

CLÀUSULA VINTÈ SEGONA. Modificació del Contracte11
No es de aplicació

CLÀUSULA VINTÈ TERCERA. Penalitats per Incompliment

— Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut
en demora respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar
11

e.
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indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats
previstes en l'article 212 TRLCSP: de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del
contracte].

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del
5% del preu del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la
resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de
noves penalitats.

— Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit
l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte12, l'Administració
podrà optar, indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les
penalitats establertes anteriorment.

Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a
proposta

del

responsable

del

contracte

si

s'hagués

designat,

que

serà

immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats
que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al contractista o
sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se de
les esmentades certificacions.

CLÀUSULA VINTÈ QUARTA. Resolució del Contracte

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en
aquest Plec i en els fixats en els articles 223 i 299 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre; i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instàncies del
contractista.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la
garantia definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis
originats a l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantia.

12
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CLÀUSULA VINTÈ CINQUENA. Règim Jurídic del Contracte

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació,
efectes i extinció es regirà per l'establert en aquest Plec, i para el no previst en ell,
serà aplicable el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel
Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Reial decret 817/2009, de 8
de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Públic, i el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques en tot el que no s'oposi al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic i estigui vigent després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009;
supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte
d'això, les normes de dret privat.

L'Ordre

Jurisdiccional

Contenciós-Administratiu

serà

el

competent

per

resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el present contracte de
conformitat amb el que es disposa en l'article 21.1 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
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