Ajuntament de Valldemossa
PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT
D’ARMARIS COMPACTES AMB DESTINACIO A L’ARXIU SITUAT AL EDIFICI
MUNICIPAL DE L’ESCOLA VELLA, CARRER ELS VALLDEMOSSA, 6, DE
VALLDEMOSSA
Objecte del contracte
El present Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte definir i aclarir els treballs a
realitzar, definint els continguts dels mateixos i altres prestacions objecte del contracte
El contracte te per objecte la contractació del subministrament d’armaris compactes
La ubicació i disposició dels armaris ha de proporcionar una ordenada localització de
les unitats d’instal·lació permanent alhora el màxim aprofitament de l’espai existent
JUSTIFICACIO DE LA MANCA DE DIVISIO PER LOTS
Des de el punt de vita tècnic, no es factible la divisió per lots i l’instal·lacio per part de
diferents contractista ja que si es fes en lots, l’execució del contracte no es podria fer de
manera adequada, ni satisfactòria
DESCRIPCIO DEL SITEMA ACTUAL
Actualment el local on s’instal·laran el armaris compactes està buit (veure plànol annex)
DESCRIPCIO DELS TREBALLS A REALITZAR
L’adjudicatari subministrarà els nous armaris compactes segons plànol del local,
incloent transport, muntatge, posada en marxa i manteniment durant tot el període de
garantia
OPERACIONS A DESEMVOLUPAR PER L’ADJUDICATARI
Els licitadors presentaran proposta d’instal·lació atenent al millor aprofitament de
l’espai, la instal·lació s’adequarà a les mesures del local segons plànol annex
Les empreses participants podran realitzar una inspecció per efectuar les seves pròpies
comprovacions d’acord amb la visita que es realitzarà en la forma assenyalada en
l’anunci de licitació
Les tasques objecte de contracta serà duita a terme per personal propi de l’empresa
adjudicaria, degudament qualificat per a això
Tots els armaris instal·lats s’hauran de lliurar en perfectes condicions d’ús, la qual cosa
implica la neteja total d’aquets mobles i dels espais i la retirada dels elements de
protecció i transports.
Dins de les operacions a desenvolupar per l’adjudicatari en la instal·lació dels armaris,
seran obligats compliment les següents:
-Totes les instal.lacions proposades seran tancades, es a dir, en posició de tancat no serà
possible accedir a la documentació arxivada. L’incompliment d’aquesta premissa
implica l’expulsió del licitador d’aquest procediment
-Les instal.lacions disposaran d’un pany de bloqueig d’instal.lacio, de manera que un
cop accionada aquesta, no serà possible moure cap armari d’aquesta instal·lació
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ELEMENTS A SUBMINISTRAR
Numero d’armaris fixos
Numero d’armaris mòbils
Longitud d’armaris fixos
Longitud armaris mòbils
Fondria armari fixos
Fondària armari mòbils
Altura armaris
Nombre de buits en altura
Numero de panells en altura
Armaris formats per elements de sèrie

1
16/13
3175mm
2280/3300 mm
810 mm
810 mm
2645 mm
6
7
m3

Carga per buits
Sistema de accionament
Carrega màxima de l’armari mes carregat
Numero reductors
Forca necessària per accionar armari
Càrrega màxima per roda central

80Kg
manual-mecanic
2880 kg
1
1,76
576 kg

La garantia de l’equipament serà com a mínim de DOS ANYS, per defectes de fabrica o
muntatge comptats des de la data de signatura de l’acta de recepció del subministrament
El contractista haurà d’efectuar totes les proves de funcionament pertinents abans de
l’acta de recepció i amb presencia del responsable del contracte.
Es garantirà el recanvi de peces de la totalitat del subministrament durant els temps de
durada de la garantia; així com s’ha de reflectir en l’oferta el temps de resposta i
reparació del Servei Tècnic davant d’una avaria o substitució del bé.
El subministrador garantirà l’existència de peces de recanvi o substitució durant al
manco els 5 anys següents a l’instal.lacio, a comptar des de l’acta de recepció, de
manera que una avaria o dany durant aquest termini no suposi la substitució de la
instal·lació.
Tractant-se d’un subministrament de productes de naturalesa duradera amb l’acta de
recepció el venedor lliura a l’Ajuntament comprador la garantia comercial formalitzada
per escrit, amb el contingut mínim previst en els articles 125 i 126 del RDL 1/2007 i on
constaran expressament els drets que aquest títol concedeix a l’Ajuntament.
Els treballs es realitzaran de forma programada i coordinada amb l’Ajuntament qui
designarà a una persona per al seguiment dels treballs. El contractista designarà un
interlocutor responsable directe de l’instal.lacio i dels operaris que desenvolupin la seva
activitat en les instal·lacions de l’Arxiu.
TERMIN MAXIM PER LLIURAR ELS SUBMINISTRAMENTS
45 dies des de l’adjudicació.
PRESSUPOST
El pressupost del subministrament sense IVA puja a la quantitat de 38.000,00 €
L’ IVA al 21% puja a la quantitat de 7.980,00 €
El pressupost total IVA inclòs, puja a la quantitat de 45.980,00 €
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CRITERIS
D’ADJUDICACIO
ADMINISTRATIU

QUE

ES

POSARAN

AL

PLEC

CRITERIS QUE HAN DE SERVIR DE FONAMENT PER L’ADJUDICACIO DEL
CONTRACTE
Els criteris que han de servir de fonament pera l’adjudicació del contracte quantificables
mitjantçant l’aplicació de formules i per ordre decreixent són els següents:
1r. Valoració de l’oferta econòmica de 0 a 30,00 punts: Es valorarà la baixa econòmica
respecte l’import màxim establert com a tipus de licitació. Aquets punts es repartiran de
la següent manera:
- 0 Punts per les ofertes sense rebaixa
- 30,00 punts per l’oferta més baixa
Les demes ofertes que facin rebaixa obtindran punts segons el següent criteri
( preu licitació – preu oferta)
Punts = ------------------------------------------------------ x 30,00
(preu licitació – preu de l’oferta més baixa)
Per a la determinació de les baixes temeràries o desproporcionades s’estarà al que
disposa l’article 85 del RGLCAP
2n. Millores relacionades amb el servei de manteniment i post venda: fins a un màxim
de 12,00 punts, en funció dels següents subcriteris de valoració:
* Oferir el manteniment de les instal·lacions, consistent en la realitzacio d’una
revisió anual durant el termini màxim de deu anys a comptar del transcurs d’un any
de la data de l’acta de recepció de conformitat . Fins a 10 punts, en funció de 1 punt
per cada revisió anual
*Augment del nombre d’anys de disponibilitat de recanvis respecte el mínim
obligatori establert en 2 anys: fins a 2,0 punts en funció de 0,5 punts per cada any
d’augment
3r. Dotació d’accessoris en l’instal.lacio sense cost per l’Ajuntament Fins a 2,5 punts,
en funció a:
-Ofertar un carro de transport de documentació amb roda de goma i robust: 1 punt
-Escala d’alumini d’almanco 5 escalons, plataforma autoblocant i “zincha” de
seguretat i antilliscant: 0’5 punts
- 2 tamborets rodants de plàstic de gran resistència, amb rodes retràctils per
assegurar l’estabilitat en pujar-hi: 0’5 punts per cada un
4- Ampliació del termini de garantia mínim 2 anys per qualsevol defecte de fabricació i
muntatge fins un màxim de 3 punts, en funció a:
- Es compromet a ampliar 1 any el termini de garantia: 1 punt
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- Es compromet a ampliar 2 anys el termini de garantia: 2 punts
- Es compromet a ampliar 3 anys el termini de garantia: 3 punts

