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QUADRE RESUM DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT 

CONTRACTE /2016 
SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT D'UN SISTEMA DE CONTROL DE 

TRÀNSIT MITJANÇANT SEMÀFORS EN CREU MA-13 A AMB MA-3010, 
SANTA MARIA DEL CAMI. 

Publicitat de la licitació: publicat en el perfil del contractant el 26/08/16 
Informació del procediment de licitació (perfil de contractant): 
https://www.ajsantamariadelcami.org	
Fi termini presentació sol·licituds de participació: 12/09/16, 14 h 
Lloc de presentació: Registre General Ajuntament de Santa Maria del Camí (Illes 
Balears) 
A. Objecte: subministrament, instal·lació i manteniment  sistema de control de trànsit 
mitjançant  semàfors en creu MA-13 A amb MA-3010, Santa Maria del Camí. 
B. Codificacions: 
C. Dades econòmiques: 
C.1. Sistema de determinació del preu: a tant alçat. 
C.2. Pressupost base de licitació: 
Import (IVA exclòs) – 61.983,47 
Tipus d’IVA - 21% 
Quota d’IVA Import -13.016,5 
(IVA inclòs)  75.000,00 € 
C.3. Valor estimat del contracte: 61.983,47 € (IVA exclòs) 
C.4. Revisió de preus i fórmula tipus: no. 
C.5. Despeses de publicitat de la formalització del contracte: no. 
D. Durada del contracte: 
D.1. Termini màxim de lliurament de l’equipament: 30 dies des de la data de 
formalització 
del contracte. 
D.2. Durada del servei de manteniment: 1 any des de la instal·lació i posada en marxa 
del sistema 
E. Lloc de lliurament: Ajuntament de Santa Maria del Camí. 
F. Garanties: 
F.1. Garantia provisional: no. 

F.2. Garantia definitiva: 5% de l'import d'adjudicació (IVA exclòs). 
En cas que es requereixi la garantia definitiva: 
F.3. Forma de constituir-la: dipòsit a la Tresoreria Municipal 
F.4. Termini de garantia: 1 mes a comptar des de la data de l’acta de recepció que es 
farà un cop finalitzat l’any de manteniment. 
G. Finançament: 



G.1. Centre de cost i projecte: Semàfors en creu 
G.2. Anualitats: 2016 
G.3. Contracte subvencionat: no. 
H. Forma d’adjudicació: 
H.1. Tramitació: ordinària. 
H.2. Tipus de procediment: negociat amb publicitat. 
H.3. Justificació legal del procediment: articles 173.f) i 177.2 TRLCSP. 
H.4. Nombre de candidats a convidar: es convidarà a participar un mínim de 3 
empreses, 
sense establir un màxim. En cas que el nombre de candidats que compleixin els criteris 
de selecció sigui inferior a 3 es continuarà el procediment amb els que reuneixin les 
condicions exigides. 
I. Acreditació de la capacitat i solvència: 
I.1. Capacitat per contractar: per a l’acreditació de la capacitat dels licitadors cal tenir 
en compte la clàusula 6.5 d’aquest plec. 
I.2. Solvència: 
- La solvència econòmica i financera s’ha d’acreditar mitjançant una declaració relativa 
al volum anual de negocis del candidat, que referit a l’any de major volum de negoci 
dels 3 últims conclosos. 
- La solvència professional o tècnica s’ha d’acreditar mitjançant una relació dels 
subministraments del mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte, 
efectuats pel candidat en el curs dels 3 últims anys. 
J. Criteris d’adjudicació: 

Criteris Punts 
1. Proposta tècnica. 
Es valorarà una memòria tècnica que contingui una proposta detallada del 
equipament objecte del subministrament, de la seva instal·lació, i del manteniment.    

20 punts 
2. Oferta econòmica. 
A l’oferta econòmica més baixa se li atorgarà la màxima puntuació, i a la 
resta d'ofertes se’ls atorgarà la puntuació que correspongui d’acord amb la 
fórmula següent: 
Puntuació de l’oferta = 80 x Preu de l’oferta més baixa 
Preu de l'oferta que es valora 
Per a la valoració es tindrà en compte el preu total a tant alçat. Tanmateix, a 
efectes informatius, és necessari que la proposta econòmica contingui un 
desglossament detallat del preu incloent com a mínim el cost dels ítems 
següents: 

1) equips 
2) canalització i cablejat 
3) muntatge 
4) manteniment   

80 punts 
K. Responsable del contracte: Batle de Ajuntament de Santa Maria del Cami 
L. Forma de pagament: un sol pagament a la recepció de la factura un cop s’hagi 
instal·lat i es posi en marxa. 
M. Penalitzacions: 
M.1. Incompliments per execució defectuosa: les establertes legalment. 
M.2. Per demora: les establertes legalment. 
N. Obligacions contractuals essencials: no se n’estableixen. 



O. Modificació: 
O.1. Possibilitat de modificar el contracte: no. 
P. Subcontractació: 
P.1. Possibilitat de subcontractar una part del contracte: no. 
Q. Informació sobre el procediment: 

Q.1. Consultes de caràcter tècnic: al telèfon 971.620131 i al correu electrònic 
batlia@ajsantamariadelcami.net. 
Q.2. Consultes de caràcter legal o administratiu: al telèfon 971620131, i al correu 
electrònic: batlia@ajsantamariadelcami.net. 
Q.3. Dades de contacte del licitador: és important que els candidats a participar 
indiquin clarament en la documentació del sobre “A” les dades de contacte de la 
persona encarregada de la licitació, amb el seu nom, telèfon i, sobretot, correu electrònic 
per a les notificacions relacionades amb la licitació. 
Q.5. Sistema d’avisos del perfil de contractant: amb la finalitat d’estar informats de 
les novetats relacionades amb el procediment de contractació us suggerim que utilitzeu 
el sistema d’avisos del perfil de contractant de la pàgina web de l’ajuntament de Santa 
Maria del Cami. 
Q.6. Esquema bàsic de tramitació: aquest procediment negociat amb publicitat 
seguirà bàsicament els passos següents: 
1) Presentació de sol·licituds de participació (només el sobre A) dins del termini de 
10 dies naturals des de la publicació de la licitació en el perfil de contractant del 
Ajuntament de Santa Maria del Cami.. 
En el sobre A només hi ha de constar el model de l’annex 1 d’aquest plec, completat, i 
la documentació per acreditar la solvència d’acord amb l’apartat I.2 d’aquest quadre. 
2) Invitació a les empreses que hagin sol·licitat de participar i que hagin acreditat el 
compliment dels requisits de capacitat i solvència establerts en el plec. 
3) Presentació de l’oferta (sobre B) per part de les empreses invitades a participar, 
dins del termini de 15 dies naturals des de l’enviament de la carta d’invitació. L’oferta 
ha de contenir la proposta tècnica i l’oferta econòmica (d’acord amb el model de 
l’annex 2 d’aquest plec). 
4) Valoració de les ofertes i proposta d’adjudicació. 
5) Requeriment a l’empresa proposada com a adjudicatària per a la presentació de la 
documentació necessària per a l’adjudicació. 
6) Adjudicació i formalització del contracte. 



La sol·licitud s’ha de presentar en 1 sobre tancat (A) i indicant-hi el títol següent: 
“SOBRE A – SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ” 
A més, s’ha d’indicar a l’anvers del sobre aquestes dades: 
- Identificació del procediment (objecte) 
- Denominació social de l’empresa 
- NIF 
- Nom, NIF i signatura del representant legal de la licitadora 
- Domicili 
- Telèfon 
- Fax 
- Correu electrònic 
- IMPORTANT: dades de la persona de contacte durant el procediment de 
contractació: nom, telèfon i correu electrònic per a comunicacions relacionades 
amb el procediment negociat. 
 El sobre A ha de contenir la documentació següent: 
1) Declaració responsable completada d’acord amb el model de l’Annex 1 d’aquest plec. 
2) Documentació que acrediti la solvència, necessària per a participar en la licitació. 
 
“SOBRE B – OFERTA TÈCNICA I ECONÒMICA” 
A més, s’ha d’indicar a l’anvers del sobre aquestes dades: 
- Identificació del procediment (objecte) 
- Denominació social de l’empresa 
- NIF 
- Nom, NIF i signatura del representant legal de la licitadora 
- Domicili 
- Telèfon 
- Fax 
- Correu electrònic 
- IMPORTANT: dades de la persona de contacte durant el procediment de 
contractació: nom, telèfon i correu electrònic per a comunicacions relacionades 
amb el procediment negociat. 
El sobre B ha de contenir l’oferta de l’empresa, en la qual s’hi ha d’expressar clarament 
l’import de l’oferta econòmica (segons el model de l’annex 2 d’aquest plec), així com la 
proposta tècnica específica.   
 



ANNEX 1 
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I DECLARACIÓ RESPONSABLE 
(El senyor / La senyora) ........................................................................, major d’edat, amb DNI 
núm. ........................., en (nom propi / representació de l'empresa 
........................................................., amb NIF ..............................), amb domicili a 
................................., de conformitat amb el que estableix l’article 146.4 del Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic, declaro sota la meva responsabilitat que l’empresa que 
represento: 
a) Sol·licita la participació en el procediment negociat de contractació iniciat per l’Ajuntamanet 
de Santa Maria del Camí de 2016. 
b) Compleix amb les condicions establertes legalment per contractar amb l’Ajuntament de 
Santa Maria del Camí. 
c) Compleix amb les condicions establertes en els plecs que regulen la licitació. 
d) Que en cas que la proposta d’adjudicació del contracte es faci a favor de l’empresa que 
represento, acreditaré davant de l’òrgan de contractació la possessió i la validesa dels 
documents exigits. 
e) Que juntament amb aquesta declaració, aporta la documentació acreditativa de la 
solvència tècnica exigida per a poder participar en el procediment . 
 
I, perquè consti, signo la present declaració, a …………, el dia ......... de ……….. de ………… 
(Signatura del declarant) 
 
 



ANNEX 2 
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA 
(El senyor / La senyora) ........................................................................, major d’edat, amb DNI 
núm. ........................., en (nom propi / representació de l'empresa 
........................................................., amb NIF ..............................), amb domicili al municipi de 
................................. carrer.......................................... núm. ....................., assabentat de les 
condicions i requisits per a concórrer al procediment de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí., 
es troba en  situació d'acudir com a licitador a l'esmentat procediment de contractació. 
 
Amb aquesta finalitat fa constar que coneix el plec de clàusules administratives particulars que 
serveixen de base a la convocatòria, que accepta incondicionalment les seves clàusules i 
especificacions, que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb 
l’Ajuntament de Santa Maria del Camí  i es compromet, en nom (propi / de l’empresa que 
representa), a realitzar la prestació del servei amb estricta subjecció als expressats requisits i 
condicions, per l’import següent: 
 
Pressupost màxim:  61.983,47 € (IVA exclòs) 
 
 
OFERTA 
Import 
(IVA exclòs) 
 
Tipus 
d’IVA 
 
Quota 
d’IVA 
 
 
Import total 
(IVA inclòs) 
 
 
 


