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QUADRE RESUM PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN
DE REGIR EL CONTRACTE DE SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIES LED MIJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT (Art. 159.6 Llei 9/2017 LCSP)

1. PODER ADJUDICADOR:
ADMINISTRACIÓ
Òrgan de
CONTRACTANT:
Contractació:
AJUNTAMENT DE
Batlia
SANTA MARIA DEL
CAMÍ

Nombre
d’Expedient
Tipus
de
Procediment
Publicitat:
Tipus de Contracte:

5/2018
Obert
Simplificat
Abreujat
Si
Subministrament
(inclou instal·lació)
Ordinària
Preu més baix

Tramitació:
Criteris
Adjudicació:
2. OBJECTE DEL CONTRACTE: Substitució de lluminàries LED a diferents carrers del casc antic
d’aquest municipi.
El contracte es concreta en el subministrament i instal·lació dels següents elements:
a) 31 Luminarias ochocentista 72 al top 40 w LED N.
b) 31 Repisas Salvi ochocentista 67 cm 1L top ¾.
c) 31 Materials varis instal·lació faroles.
d) Mà d’obra oficial 1ª i peó.
CPV: 31500000
IMPORT NET: 29.626,10 €

DESCRIPCIÓ DE CPV: Material d’il·luminació i lampades
elèctriques
IVA: 6.221,48 €

4. FINANÇAMENT:
FINANÇAMENT
FINANÇAMENT COMUNITAT
FINANÇAMENT CONSELL DE
AJUNTAMENT: SI
AUTÒNOMA:NO
MALLORCA: SI
5. TERMINI D’EXECUCIÓ OBRES:
1 Mes
PRÒRROGA: NO
6. GARANTIES:
PROVISIONAL: NO
DEFINITIVA : NO
COMPLEMENTARIA: NO
7. MESA DE CONTRACTACIÓ: NO
8. CLASSIFICACIÓ DEL GRUP: ---SUBGRUP:---CATEGORIA:---CONTRACTISTA:
9.
SOLVÈNCIA
TÈCNICA- NO
PROFESSIONAL
10. SOLVÈNCIA ECONÒMICO-FINANCERA
NO
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PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA
DE REGIR EL CONTRACTE DE SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIES LED MIJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE L’ART. 159.6 DE LA LLEI 9/2017 DE
CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC
Clàusula primera. Objecte del contracte.-És objecte del present Plec la contractació
promoguda per aquest Ajuntament consistent en la substitució de lluminàries LED a
diferents carrers del casc antic d’aquest municipi.
El contracte es concreta en el subministrament i instal·lació dels següents elements:
a) 31 Luminarias ochocentista 72 al top 40 w LED N.
b) 31 Repisas Salvi ochocentista 67 cm 1L top ¾.
c) 31 Materials varis instal·lació faroles.
d) Mà d’obra oficial 1ª i peó.
Són de caràcter contractual: el Plec de Clàusules econòmico-administratives
particulars, la Llei 9/2017 de 08 de novembre de Contractes del Sector Públic, el
Reglament General de Contractació (R.D 1098/2001, de 12 d’octubre) en tot el que no
s’oposi a la Llei 9/2017, la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim
Local, el R.D Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril del Texte Refòs de les Bases de Règim
Local, la Llei 20/2006 de 15 de desembre municipal i de règim local de les Illes Balears
i resta de normativa legal aplicable.
Clàusula segona. Necessitats administratives a satisfer.-Les necessitats
administratives a satisfer i els factors que intervenen en el present contracte estan
acreditats a l’expedient corresponent.
Clàusula tercera. Pressupost.- El preu màxim de la contractació es fixa en la quantitat
de 29.626,10 € més IVA per import de 6.221,48 €.
Els licitadors a les seves ofertes hauran d’igualar o rebaixar aquest preu.
Clàusula quarta. Consignació pressupostària.- El pagament de les obres s’imputarà
a la partida corresponent, del pressupost de 2.018.
Clàusula cinquena. Termini d’execució de les obres.- El termini d’execució de la
instal·lació serà, com a màxim, d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la
notificació de l’adjudicació.
Clàusula sisena. Criteris que serviran de base per a l’adjudicació.
El criteri d’adjudicació d’aquest contracte serà el del preu més baix. El contracte
s’adjudicarà al licitador que complint tot el que disposa aquest plec oferti el preu més
baix, sense ultrapassar en cap cas el pressupost del contracte.
Clàusula setena. Procediment de licitació i forma d'adjudicació.- La contractació es
durà a terme mitjançant procediment obert simplificat de l’art. 159.6 de la Llei 9/2017 i
la forma d'adjudicació será la del preu més baix.
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Les empreses o persones naturals que es presentin a la licitació s’hauran de trobar en
plena possessió de llur capacitat jurídica i d’obrar i no estaran compreses a cap dels
supòsits d’excepció assenyalats a l’art. 71 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector
Públic.
Clàusula vuitena. Proposicions, documentació complementària i termini de
presentació.1.-Les proposicions dels interessats en la licitació es podran presentar a
l'Ajuntament, en hores d'oficina, dins el termini de deu dies hàbils següents a la
publicació de l’anunci pertinent al perfil del contractista d’aquest Ajuntament a la
Plataforma Estatal de Contractació del Sector Públic.
Les proposicions s'han de presentar amb els justificants d'haver satisfet les taxes
amb la quantia prevista en l´ordenança fiscal vigent.
Un cop presentada una proposició no podrà ser retirada sota cap pretext.
La presentació de proposicions presumeix per part del licitador l’acceptació
incondicionada de les clàusules d’aquest plec.
Quan les proposicions s’enviïn per correu, l’empresari haurà de justificar la data
d’imposició de la tramesa a 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,
(secretaria@ajsantamariadelcami.net) sense ultrapassar el termini esmentat per a la
presentació de proposicions. Sense la concurrència d’ambdós requisits no serà
admesa la proposició si és rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la
data d’acabament del termini. Transcorreguts, això no obstant, 10 dies naturals
següents a la data indicada sense haver-se rebut la proposició, aquesta no serà
admesa en cap cas.
2.-Les proposicions es presentaran en un sobre tancat en el qual figurarà a més de
la identitat del licitador, la inscripció “PROPOSICIÓ PER PRENDRE PART EN LA
CONTRACTACIÓ DE LA SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIES LED”.
Dins aquest sobre major es posaran dos sobres A i B, tancats, amb la mateixa
inscripció referida a l’apartat anterior i un subtítol.
El sobre A se subtitularà “DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA
PERSONALITAT I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTISTA”, i contindrà els
documents següents:
a) Document Nacional d'Identitat, si és una persona física.
b) Escriptura de constitució de la societat mercantil o modificació, en el seu cas,
degudament inscrita en el Registre Mercantil quan hi concorri una societat d'aquesta
naturalesa quan aquest requisit fos exigible conforme a la legislació mercantil que li
sigui aplicable. Si no ho fos, l’acreditació de la capacitat d’obrar es realitzarà
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, en el
que constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si fos el cas,
en el corresponent registre oficial.
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Les empreses estrangeres s’hauran d’adequar al contingut de l’art. 97 de la Llei
9/2017.
c) Escriptura de poder validada i legalitzada si s'actua en representació d'una altra
persona.
d) Declaració expressa responsable de no trobar-se comprès en cap de les
prohibicions per contractar establertes a l’art. 71 de la Llei 9/2017 de contractes del
sector públic; així com d’estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la seguretat social.
La justificació acreditativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la seguretat social, s’exigirà abans de l’adjudicació al que hagi de
ser adjudicatari del contracte, concedint-li a aquests efectes el termini màxim de set
dies hàbils.
e) Les empreses estrangeres aportaran una declaració expressa de sotmetre’s a la
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a totes les
incidències que de forma directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb
renúncia, si fos el cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al
licitant.
f) Les empreses estrangeres no comunitàries, a més, hauran d’acreditar que tenen
oberta sucursal a Espanya, designant els apoderats o representants per a les seves
operacions i que estiguin inscrites al Registre Mercantil.
Les empreses comunitàries o d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic
Europeu s’hauran d’ajustar a més al contingut de l’art. 67 de la Llei 9/2017.
Les empreses no comunitàries s’hauran d’ajustar a més al contingut de l’art. 68 de la
Llei 9/2017.
g) Una adreça de correu electrònic.

Quan el licitador es trobi inscrit en el Registre de Contractistes de la CAIB o a
l’estatal, l’aportació de la certificació a què es refereix l’art. 30.2 del Decret 20/97, de
7 de febrer, acompanyada d’una declaració responsable per la qual s’acrediti la
validesa i vigència de les dades del registre esmentat, l’eximirà de presentar la
documentació que ja es trobi al registre; sense perjudici de l’exigència, a
l’adjudicatari del contracte, d’acreditar de manera fefaent les dades inscrites al
registre esmentat.
Tots els documents hauran de dur com a màxim la data en què acabi el termini de
presentació de les pliques, inclús aquells que es demanin dins el termini de
subsanació de deficiències, i els relatius a estar al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
En els casos en què els documents no duguin la data com a màxim del termini en
què acaba la presentació de pliques, el licitador quedarà fora de la licitació,
rebutjant-se la plica presentada i es proposarà com a adjudicatari del contracte el
següent licitador que hagi presentat l’oferta més favorable per a l’Ajuntament.
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Quan sigui necessària la presentació d'uns altres documents, s'haurà de sol·licitar
per escrit i l'adjudicatari els podrà presentar en qualsevol moment anterior a la
formalització del contracte, llevat que el citat escrit disposi una altra cosa.
Dels documents citats en aquesta clàusula se'n poden presentar els originals o les
còpies que tenguin caràcter d'autèntiques d'acord amb la legislació vigent.
El sobre B se subtitularà “OFERTA ECONÒMICA” i contindrà la següent
documentació:
a) La proposició econòmica, ajustada al següent model:
El Sr./Sra............................................... amb domicili a ............................
carrer/plaça ..............................................
telèfon ......... número ....... Districte postal ......... amb DNI núm. ............., correu
electrònic…….., actuant en nom propi (o en representació de ..................), amb
plena possessió de la seva capacitat jurídica i d’obrar, es compromet a realitzar el
contracte de substitució de lluminàries LED per la quantitat de ...................... euros
(lletra i xifres), més l’IVA de ............. euros (lletra i xifres), amb subjecció al plec de
clàusules administratives particulars que regeixen aquesta contractació, el contingut
del qual declara conèixer i acceptar expressament.
Així mateix, declara baix la seva responsabilitat el següent:
-Que no està incurs ni ell ni l’empresa que representa en cap de les prohibicions de
contractar assenyalades a l’art. 71 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.
-Que està al dia en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.

.........., d .......... de 2018.
(FIRMA)

Clàusula novena.-Adjudicació.- La Batlia adjudicarà el contracte al licitador que hagi
presentat l’oferta més favorable per a l’Ajuntament.
L’adjudicació es notificarà als licitadors i es publicarà al perfil del contractant d’aquest
Ajuntament de la Plataforma Estatal.
Clàusula desena. Formalització del contracte.- S’efectuarà mijançant la signatura
d’acceptació pel contractista de la resolució de l’adjudicació.
Clàusula onzena. Revisió de Preus.- No és procedent per a aquesta contractació la
revisió de preus.
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Clàusula dotzena. Obligacions del contractista.- A més de les obligacions generals
derivades del règim jurídic del present contracte, existiran específicament les següents
obligacions:
1. El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
fiscal, laboral, de Seguretat Social i Seguretat i Higiene en el Treball, quedant
l’Ajuntament exonerat de responsabilitat per aquest incompliment.
2. Són per compte del contractista les despeses i impostos derivats dels anuncis
oficials de la licitació i de formalització del contracte, i qualsevol altre que en
resulti d´aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que
aquestes indiquin, incloses també les autoritzacions i llicències d’altres
organismes públics.
3. Seran a compte del contractista les despeses derivades del subministrament
elèctric i aigua utilitzat pel contractista durant l’execució del contracte.
4. Serà a compte del contractista el cost de la gestió i cànons de residus
produïts amb motiu de l’execució del contracte.
5. El contractista haurà de tenir en compte els aspectes mediambientals següents:
a) Bones pràctiques adreçades a minimitzar la generació de residus, com ara:
-Utilització preferentment d’elements prefabricats/reutilitzables.
-Compra de materials a l’engròs amb envasos d’una grandària que permeti
reduir la producció de residus d’embolcalls (els recipients/contenidors grans són
preferibles als recipients/contenidors petits i és millor si estan fabricats amb
material reciclat).
-Senyalització dels contenidors de residus, amb indicació del tipus de residu que
poden admetre.
-Impartició de formació al personal per minimitzar la generació de residus i
assegurar la correcta gestió.
6.-Responsabilitats i indemnitzacions per compte del contractista.
1. Serà per compte del contractista reparar, restablint-ne les condicions primitives, o
compensar adequadament, indemnitzant tots els danys i perjudicis que s'originin als béns
o els serveis de tercers, públics o privats, com a conseqüència de les operacions que
requereixi l’execució del contracte, llevat que aquells fossin conseqüència immediata i
directa d’una ordre de la Corporació.
2. Serà així mateix pel seu compte indemnitzar els danys i perjudicis directes o indirectes
que es causin a la Corporació en els seus béns i serveis públics o al personal depenent
d'ella, per iguals causes i amb idèntica excepció que la que assenyala l'apartat anterior.
3. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
la Corporació o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l’execució del contracte. El contractista deduirà aquesta responsabilitat
mitjançant la indemnització dels danys que s’originin a tercers, als béns de la Corporació
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o al personal depenent d'ella, com a conseqüència dels incompliments, o de les
omissions indegudes, relatius a la lex artis de la respectiva professió, ofici o especialitat.
4. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial i
comercial dels materials, procediment i equips utilitzats en l’estudi o serveis així com dels
subministraments que efectuï, i haurà d’indemnitzar a la Corporació tots els danys i
perjudicis que per a aquesta puguin derivar-se de la interposició de reclamacions,
incloses les despeses derivades de les que eventualment puguin adreçar-se contra ella.
5. El contractista haurà de reparar o reposar al seu càrrec tots els serveis públics o
privats danyats com a conseqüència de l’execució del contracte, tot indemnitzant les
entitats, persones o propietats que resultin perjudicades per aquesta circumstància.
7.- Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista.
1. El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i higiene en el treball, d’integració social dels
discapacitats, fiscal, de protecció de dades personals, i mediambiental.
2. El contractista adoptarà, a més, totes les mesures necessàries per evitar la
contaminació química o física de la natura o els espais urbans i suburbans que es
pogués derivar de les matèries, substàncies, productes o maquinària utilitzats en
l’execució del contracte.
El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels
materials d’envàs, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts com
a conseqüència de l’execució del contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats per
la Corporació.
3. L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les
disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no implicarà
cap responsabilitat per a la Corporació contractant.
4.Sens perjudici d'això, la Corporació podrà requerir el contractista per tal que acrediti
documentalment el compliment de les referides obligacions.
5. La naturalesa administrativa de la contractació exclou qualsevulla vinculació laboral o
funcionarial entre el personal del contractista, o de llurs subcontractistes, i la
Corporació.
Clàusula tretzena. Termini de garantia.- El termini de garantia que s'estableix per a
aquesta contractació és el d’un any comptador des de la data de l'acta de recepció de
conformitat.
Clàusula catorzena. Resolució.- Són causes de resolució d'aquest contracte les
especificades en la LCSP.
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Clàusula quinzena. Risc i Ventura.- L’execució del contracte se realitzarà a risc i
ventura del contractista, i aquest no tindrà dret a indemnitzacions per causes de
pèrdues, avaries i perjudicis ocasionats, salvat dels supòsits establerts a la Llei 9/2017.
Clàusula setzena. Règim Jurídic.- Aquest contracte tendrà caràcter administratiu i es
regirà pel que estableix el present plec, el plec de prescripcions tècniques, la Llei
9/2017 de 08 de novembre de Contractes del Sector Públic, el Reglament General de
Contractació (R.D 1098/2001, de 12 d’octubre) en tot el que no s’oposi a la Llei 9/2017,
la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, el R.D Legislatiu
781/1986 de 18 d’abril del Texte Refòs de les Bases de Règim Local, la Llei 20/2006 de
15 de desembre municipal i de règim local de les Illes Balears i resta de normativa legal
aplicable.

