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MODEL DE PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

 

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació 

 

L’objecte del contracte és la realització del subministrament i instal·lació en condicions d’us 

immediat de un sistema CCTV, control d’accés a l’aparcament i control de temps 

d’aparcament a la primera planta de l’aparcament públic municipal del Carrer Comte Sallent, 

8, amb la següent relació d’elements, segons plec de prescripcions tècniques.  

 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament tal i 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 de i instal·lació en condicions d’us 

immediat de un sistema CCTV, control d’accés a l’aparcament i control de temps 

d’aparcament a la primera planta de l’aparcament públic municipal del Carrer Comte Sallent, 8 

serà el procediment negociat sense publicitat, en el que l’adjudicació recau en el candidat 

justificadament elegit per l’òrgan de contractació, després d’efectuar consultes amb diversos 

candidats i negociar les condicions del contracte amb un o diversos 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 capacitats per a la realització de l’objecte 

del contracte, sempre que sigui possible. 

 

CLÀUSULA TERCERA. Import del Contracte 

 

L’import del present contracte, esta previst en el punt 3 del quadre de característiques,i  el seu 

valor es de 29.000,00 euros (IVA Exclòs)  i l’impost sobre el valor afegit es de 5.220,00 euros. 

 

L’import s’abonarà amb càrrec a la partida 450/623.01 del vigent pressupost municipal; existint 

crèdit suficient fins a l’import aprovat per l’Ajuntament, quedant acreditada la plena 

disponibilitat de les següents aportacions que permeten finançar el contracte.  
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CLÀUSULA QUARTA. Durada del Contracte 

 

La durada del contracte, serà de dos mesos des de la formalització del contracte. El contracte 

finalitzarà amb la signatura de l’acta de recepció dels béns subministrats. 

 

CLÀUSULA CINQUENA. Acreditació de l’Aptitud per a Contractar 

 

Poden presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin 

plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicions de contractar, i acreditin al seva 

solvència econòmica, financera i tècnica.  

 

1. La capacitat d’obrar de l’empresari s’acreditarà: 

 

a) La capacitat d’obrar dels empresaris que fossin persones jurídiques mitjançant l’escriptura o 

document de constitució, els estatuts o l’acta fundacional, en el que constin les normes per les 

quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si s’escau, en el registre públic que 

correspongui, segons el tipus de persona jurídica de la que es tracti.  

 

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 demés empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya 

en l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular de l’àmbit territorial on es trobi 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: 

 

a) Mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest 

document no pugui ser expedit per l’autoritat competent, pot ser substituït per una declaració 

responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme 

professional qualificat. Model I 
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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, es pot també substituir per una declaració 

responsable, atorgada davant una autoritat judicial.  

 

3. La solvència de l’empresari: 

 

3.1 La solvència econòmica i financera de l’empresari podrà acreditar-se per un o diversos dels 

mitjans següents: 

 

a) Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència d’una 

assegurança d’indemnització per riscos professionals.  

 

b) Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el registre oficial que correspongui. 

Els empresaris no obligats a presentar els comptes en registres oficials poden aportar, com a 

mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.  

 

c) Declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, sobre el volum de negocis en l’àmbit 

d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis 

disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura 

en que es disposi de les referències d’aquest volum de negocis. 

 

3.2. En els contractes de subministrament, la solvència tècnica dels empresaris s’acreditarà per 

un o diversos dels mitjans següents: 

 

a) Relació dels principals subministraments efectuats durant els tres darrers anys, indicant el seu 

import, dates i destinatari públic o privat. Els subministraments efectuats s’acreditaran mitjançant 

certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector 

públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per 

aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.  

 

b) Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, dels què es 

disposi per a l’execució del contracte, especialment els encarregats del control de qualitat.  

 

c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures empleades per a garantir la qualitat i 

dels mitjans d’estudi i investigació de l’empresa.  

 

d) Control efectuat per l’entitat del sector públic contractant o, en el seu nom, per un organisme 

oficial competent de l’Estat en el qual l’empresari està establert, sempre que hi hagi acord 

d’aquest organisme, quan els productes a subministrar siguin complexes o quan, 
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excepcionalment, han de respondre a una finalitat particular. Aquest control versarà sobre la 

capacitat de producció de l’empresari i, si fos necessari, sobre els mitjans d’estudi i investigació 

amb que compta, així com sobre les mesures utilitzades per a controlar la qualitat.  

 

i) Mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar, la autenticitat de les quals 

pugui certificar-se a petició de l’entitat del sector públic contractant.  

 

f) Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de qualitat, de 

competència reconeguda, que acreditin la conformitat de productes perfectament detallada 

mitjançant referències a determinades especificacions o normes. 

 

En els contractes de subministrament que requereixin obres de col·locació o instal·lació, la 

prestació de serveis o l’execució d’obres, la capacitat dels operadors econòmics per a prestar 

aquests serveis o executar aquesta instal·lació o obres podrà avaluar-se tenint en compte 

especialment els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat. 

 

CLÀUSULA SISENA. Presentació d’Ofertes i Documentació Administrativa 

 

Les ofertes es presentaran en el lloc i termini assenyalats en l’escrit d’invitació, que serà de 10 

dies a comptar des de l’endemà de la recepció de la invitació.  

 

Les ofertes poden presentar-se per correu, per telefax, o per mitjans electrònics, informàtics o 

telemàtics, a qualsevol dels llocs establerts en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques  i del procediment administratiu 

comú. 

 

Quan les ofertes s’enviïn per correu, l’empresari ha de justificar la data d’imposició de 

l’enviament a l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la tramesa de l’oferta 

mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, consignant-se el número de l’expedient, el 

títol complet de l’objecte del contracte i el nom del candidat.  

 

L’acreditació de la recepció del citat tèlex, fax o telegrama s’efectuarà mitjançant diligència 

estesa en el mateix document pel secretari municipal. Sense la concurrència d’ambdós requisits, 

no serà admesa la proposició si és rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la 

data de finalització del termini assenyalat en l’anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts els 

deu dies següents a aquesta data sense que s’hagi rebut la documentació, no serà admesa. 
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Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables han 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 pot subscriure cap oferta en unió 

temporal amb 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 propostes que hagi 

subscrit. 

 

La presentació d’una oferta suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari de les 

clàusules del present Plec. 

 

Les ofertes per a prendre part en la negociació es presentaran en quatre sobres tancats, signats 

pel candidat i amb indicació del domicili a efectes de notificacions, en els que es farà constar la 

denominació del sobre i la llegenda «Oferta per a negociar la contractació del subministrament 

de i instal·lació en condicions d’us immediat de un sistema CCTV, control d’accés a 

l’aparcament i control de temps d’aparcament a la primera planta de l’aparcament públic 

municipal del Carrer Comte Sallent, 8». La denominació dels sobres és la següent: 

 

- Sobre A: Documentació Administrativa. 

- Sobre B: Proposta  Tècnica avaluable relativa a criteris NO avaluables amb formula 

- Sobre C: Proposta Tècnica avaluable directament mitjançant l’aplicació de formules 

-  Sobre D: Proposta Econòmica  

 

Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies autentificades, conforme a 

la legislació en vigor. 

 

Dins de cada sobre, s’inclouran els següents documents així com una relació enumerada 

d’aquests: 

SOBRE “A” 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

 

a) Documents que acreditin la personalitat jurídica de l’empresari. 

 

b) Documents que acreditin la representació. 

 

— Els que compareguin o signin ofertes en nom d’un altre, presentaran còpia notarial del poder 

de representació, validat pel Secretari de la Corporació. 

 

— Si el candidat fos persona jurídica, aquest poder ha de constar inscrit en el Registre Mercantil, 
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quan sigui legalment exigible. 

 

— Igualment la persona amb poder validat a efectes de representació, ha d’acompanyar 

fotocòpia compulsada administrativament o testimoni notarial del seu document nacional 

d’identitat. 

 

c) Declaració responsable de no estar incurs en una prohibició per a contractar de les recollides 

en 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. 

 

Aquesta declaració inclourà la manifestació de trobar-se al corrent del compliment de les 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sense 

perjudici de que la justificació acreditativa de tal requisit s’hagi de presentar, abans de 

l’adjudicació, per l’empresari a favor del qual aquesta s’efectuï.  

 

d) Documents que justifiquin el compliment dels requisits de solvència econòmica, financera i 

tècnica o professional. 

Si l’empresa es trobés pendent de classificació, ha d’aportar el document acreditatiu d’haver 

presentat la corresponent sol·licitud, havent de justificar la possessió de la classificació exigida en 

el termini previst en les normes de desenvolupament del Text Refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre per a l’esmena de 

defectes o omissions en la documentació. 

 

SOBRE “B” 

PROPOSTA  TÈCNICA AVALUABLE RELATIVA A CRITERIS NO AVALUABLES AMB FORMULA 

El licitador ha de presentar una memòria tècnica de realització de l’objecte del contracte i la 

resta de documents exigits en aquest Plec o en el Plec de Prescripcions Tècniques, que permetin 

conèixer el contingut dels aspectes tècnics de la proposició. Aquesta documentació ha d’estar 

signada., i contindrà al manco el següent:  

a) Característiques físiques i tècniques dels equips, aportant manual de fabricant en el que 

es descrigui els components i les seves funcions, així com la garantía dels equips i serveis 

postvenda. S’atorga una puntuació màxima de 100 punts, amb una ponderació relativa del 

36%, distribuïda aquesta puntuació de la següent manera:  

a.1)  Adaptació al sistema detallat per zona us exclusiu. . S’atorga una puntuació màxima de 
100 punts, amb una ponderació relativa del 13% 
 

a.2)  Pagament per targeta de la liquidació en el parquímetre i integració per possibilitat 
d’altres modalitats de pagament fàcilment configurables. S’atorga una puntuació màxima de 
100 punts, amb una ponderació relativa del 11% 
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a.3) Característiques tècniques i físiques dels equips. S’atorga una puntuació màxima de 100 
punts, amb una ponderació relativa del 9% 
 

a.4) Comunicació de la informació sol·licitada i generada en el parquímetre mitjançant 
connexió amb hardware de tipus emmagatzament informàtic. S’atorga una puntuació màxima 
de 100 punts, amb una ponderació relativa del 3% 
 

 

b) Característiques dels sistemes informàtics centralitzats per a gestionar el parquímetre tant 
a nivell de manteniment com a nivell de recaptació. S’atorga una puntuació màxima de 100 
punts, amb una ponderació relativa del 13% 
  

 

SOBRE “C” 

PROPOSTA TÈCNICA AVALUABLE DIRECTAMENT MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FORMULES 

a) Ampliació del període de garantia. Es presentarà conforme l’establert en el  Model 2 

 S’atorga una puntuació màxima de 100 punts, amb una ponderació relativa del 5%, i calculada 

la puntuació d’acord amb la següent formula: 

 

((Opun) / (Obaj ) x Pmax = Pofe 
 
Siendo: 
- Obaj:  Oferta amb plaç adicional de garantia major (mesos) 
- Opun:  Oferta que es puntua  
- Pmax: Puntuació màxima  
- Pofe:   Puntuació de l’oferta que es puntúa. 
 
 

b) Reducció del plaç de posta en servei i funcionament de tota la instal·lació. Es 
presentarà conforme l’establert en el  Model 3 

 

S’atorga una puntuació màxima de 100 punts, amb una ponderació relativa del 10%, i calculada 

la puntuació d’acord amb la següent formula: 

 
Puntuación = (Pmen/Pent) x Mmax 
- Pmen: Menor plaç d’entrega del conjunt d’ofertes (en dies)  
- Pent : Plaç d’entrega del licitados que es valora (en dies) 
- Mmax: Màxima puntuació  
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SOBRE “D” 

PROPOSTA ECONÒMICA  

 
C)  Oferta econòmica- Es presentarà conforme l’establert en el  Model 4 

 S’atorga una puntuació màxima de 100 punts, amb una ponderació relativa del 36%, i 

calculada la puntuació d’acord amb la següent formula: 

 

 OM*PMO 

VO= ------------------ 

 OF 

 

Notació:  

VO= Valoració de l’oferta 

PMO= Puntuació màxima aconseguible 

OF= Oferta 

OM= Oferta menor vàlidament emesa 

 

 

CLÀUSULA SETENA. Garantia Provisional 

 

Els licitadors no hauran de constituir una garantia provisional 

 

CLÀUSULA VUITENA. Aspectes Objecte de Negociació amb l’Empresa 

 

Per a la valoració de les ofertes i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa 

s’atendrà a diversos aspectes de negociació. 

 

1.- Característiques físiques i tècniques dels equips, aportant manual de fabricant en el que es 
descrigui els components i les seves funcions, així com la garantía dels equips i serveis 
postvenda,  en particular:  
 

a) Adaptació al sistema detallat per zona us exclusiu.  
b) Pagament per targeta de la liquidació en el parquímetre i integració per 
possibilitat d’altres modalitats de pagament fàcilment configurables  
c) Característiques tècniques i físiques dels equips.  
d) Comunicació de la informació sol·licitada i generada en el parquímetre 
mitjançant connexió amb hardware de tipus emmagatzament informàtic.  
 

2.- Característiques dels sistemes informàtics centralitzats per a gestionar el parquímetre tant a 
nivell de manteniment com a nivell de recaptació.  
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CLÀUSULA NOVENA. 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-ne els efectes. 

 

CLÀUSULA DESENA. Requeriment de Documentació, obertura de proposicions i adjudicació 

 

L’òrgan de contractació procedirà a l’obertura dels sobres,  3 dia hàbils després de la finalització 

del darrer termini de presentació de les ofertes, a les 10:00 hores, a la sala de Plens de la 

Corporació. Qualificarà la documentació administrativa continguda en els sobres «A».  

 

L’Òrgan de Contractació podrà concedir un termini no superior a tres dies per a que el candidat 

corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en la documentació presentada.  

 

Posteriorment, prèvia notificació per fax, del lloc, dia i l’hora  es procedirà a l’obertura i examen 

del sobre «B»,. Es sol·licitarà informe tècnic per professional competent i acreditat per proposar la 

puntuació  del criteris continguts en aquest sobre. 

 Una vegada rebut els informes i la proposta tècnica de puntuació, l’òrgan resoldrà sobre la 

puntuació  i prèvia notificació del dia, lloc i hora, es procedirà a l’obertura dels sobres C i D. 

 

Obtinguda la puntuació respecte a cada un dels criteris de totes les ofertes presentades i no 

declarades desproporcionades o anormals, se sumarà la puntuació total de cada una d’elles, 

resultant seleccionada la que obtingui la major puntuació. 

 

En cas d’igualtat de puntuació, l’adjudicació es farà a favor del licitador que hagi acreditat la 

incorporació en plantilla del major nombre de treballadors discapacitats. Si continua la igualtat 

l’adjudicació es farà a favor del licitador que hagui acreditat que compta amb un pla d’igualtat 

prèviament visat per l’Institut Balear de la Dona u òrgan equivalent d’altres Administracions 

Publiques.  
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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 de l’endemà d’haver 

rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment 

de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació 

per a obtenir-ne l’acreditació de forma directa, de disposar efectivament dels mitjans que 

s’hagués compromès a dedicar o a 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.  

 

CLÀUSULA ONZENA. Garantia Definitiva 

 

El candidat que hagués presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa haurà de constituir 

una garantia del 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’impost sobre el valor afegit. 

Aquesta garantia es pot presentar en alguna de les formes següents: 

 

a) En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions 

establertes en les normes de desenvolupament d’aquesta Llei. L’efectiu i els certificats 

d’immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en les seves 

sucursals enquadrades en les delegacions d’Economia i Hisenda, o en les caixes o establiments 

públics equivalents de les comunitats autònomes o entitats locals contractants davant les que 

hagin de tenir efecte, en la forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament 

d’aquesta Llei estableixin.  

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de 

desenvolupament d’aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit, 

establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per a operar a 

Espanya, que s’haurà de dipositar en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.  

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que les 

normes de desenvolupament d’aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora 

autoritzada per a operar en el ram. El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els 

establiments assenyalats en la lletra a anterior. 

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que no s’hagi produït el venciment del termini 

de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el contracte. 

 

Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l’article 100 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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CLÀUSULA DOTZENA. Adjudicació del contracte 

 

Rebuda la documentació sol·licitada, l’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte dins 

dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.  

 

En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que 

sigui admissible d’acord amb els criteris que constin en el plec.  

 

L’adjudicació ha de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors i, simultàniament, es 

publicarà en el perfil de contractant.  

 

La notificació ha de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al licitador exclòs 

o candidat descartat interposar recurs suficientment fonamentat 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 

que s’ha desestimat la seva candidatura. 

 Respecte dels licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també de 

forma resumida, les raons per les que no s’ha admès la seva oferta.  

 En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la seva 

proposició determinants de que hagi estat seleccionada l’oferta d’aquest amb 

preferència a les que han 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 que s’ha de 

procedir a la seva formalització. 

 

CLÀUSULA TRETZENA. 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 l’adjudicació, constituint aquest 

document un títol suficient per a accedir a qualsevol registre públic.  

 

El contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, corrent a càrrec seu 

les corresponents despeses. 
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CLÀUSULA CATORZENA. 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 a adscriure a l’execució del contracte els mitjans 

personals o materials suficients (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 subcontractació. 

— 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 sí mateixa les anàlisis, assajos i proves dels materials que s’utilitzaran, 

establir sistemes de control de qualitat i dictar totes les disposicions que estimi oportunes per a 

l’estricte compliment d’allò convingut. 

— L’adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, averies o perjudicis 

ocasionats en els béns abans del seu lliurament a l’Administració, llevat que aquesta hagués 

incorregut en mora al rebre’ls. 

— Despeses exigibles al contractista. Són a compte del contractista les despeses i impostos de la 

formalització del contracte, així com qualssevol altres que resultin d’aplicació, segons les 

disposicions vigents en la forma i quantia que assenyalin. 

 

CLÀUSULA QUINZENA. Revisió de Preus 

 

En aquesta contractació no hi haurà revisió de preus, i, per tant, no s’aplicarà cap fórmula per 

revisar-los. 

 

CLÀUSULA SETZENA. Termini de Garantia 

 

S’estableix un termini de garantia de dos anys a comptar des de la data de lliurament dels béns; 

si durant aquest s’acredita l’existència de vicis o defectes en el subministrament, l’Administració 

tindrà dret a reclamar la reposició dels que resultin inadequats o la seva reparació si fos suficient. 

 

Si l’Administració estimés, durant el termini de garantia, que els béns no són aptes per a la 

finalitat pretesa com a conseqüència dels vicis o defectes observats i imputables a l’empresari, i 

existeixi la presumpció de que la reposició o reparació dels béns no seran suficients per a assolir 

la finalitat, podrà, abans d’expirar el citat termini, rebutjar els béns deixant-los a compte del 



 
Ajuntament de Banyalbufar 

Plaça de la Vila, 2 | 07191 Banyalbufar | T 971 14 85 80 | F 971 14 85 20 | e-mail  ajuntament@ajbanyalbufar.net 

 

Contracte de subministre, control 
d’accesos, temps i sistema CCTV  
Aparcament Public Carrer Comte 
Sallent,8 

contractista i quedant exempt de l’obligació de pagament o tenint dret, si s’escau, a la 

recuperació del preu satisfet. 

 

Finalitzat el termini de garantia sense que l’Administració hagi formalitzat alguna de les 

objeccions o la denúncia a què es refereixen els apartats anteriors, el contractista quedarà 

exempt de responsabilitat per raó dels béns subministrats. 

 

CLÀUSULA DISSETENA. Execució del Contracte 

 

El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la seva 

realització. 

L’òrgan de contractació podrà designar una persona física o jurídica, vinculada a l’ens 

contractant o externa a aquest, com a responsable del contracte, que en supervisarà l’execució i 

comprovarà que la seva realització s’ajusta a l’establert en el contracte, i adoptarà les decisions i 

donarà al contractista les ordres i instruccions necessàries a fi d’assegurar la realització correcta de 

la prestació pactada.  

 

El contractista està obligat a dur a terme totes les operacions que siguin necessàries per instal·lar, 

posar en funcionament o posar en marxa els béns que s’han de subministrar, de conformitat amb el 

que estableix el Plec de prescripcions tècniques. El cost d’aquestes operacions es considera inclòs 

en el preu del contracte. 

  

L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista. Aquest respondrà de la 

qualitat dels béns i dels vicis ocults que es puguin apreciar durant el termini de garantia. 

 

Queden exceptuats del que disposa el paràgraf anterior els defectes que es puguin apreciar que 

siguin conseqüència directa i immediata d’una actuació o ordre de l’Administració. 

 

El contractista no té dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en 

els béns abans que siguin lliurats a l’òrgan de contractació, llevat que aquest hagi incorregut en 

mora en el moment de rebre’ls. 

 

És obligació del contractista indemnitzar els tercers de tots els danys i perjudicis que els causi, ell 

mateix o personal o mitjans que depenguin d’ell, com a conseqüència de les operacions que 

requereixi l’execució del contracte. 

 

El contractista és responsable d’obtenir les cessions, els permisos i les autoritzacions dels titulars de les 

patents, els models i les marques de fabricació que, si escau, siguin necessaris, i anirà a càrrec seu 
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l’abonament de les indemnitzacions que puguin correspondre per aquests conceptes. Així mateix, 

serà responsable de qualsevol reclamació relativa a la propietat industrial i comercial, i haurà 

d’indemnitzar, si escau, l’Administració, de tots els danys i perjudicis que es puguin derivar amb 

motiu de la interposició de reclamacions. 

 

El contractista haurà de complir, sota la seva responsabilitat exclusiva, les disposicions vigents en 

matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball, havent de tenir al seu 

càrrec el personal necessari per a la realització de l’objecte del contracte, respecte del qual 

tendrà, a tots els efectes, la condició d’empresari.  

El contractista haurà de guardar sigil respecte de les dades o antecedents que, no sent públics o 

notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte i hagin arribat al seu coneixement amb 

motiu d’aquest. 

 

L’Administració podrà inspeccionar les diferents fases d’elaboració dels béns que s’han de 

subministrar. Així mateix, l’òrgan de contractació podrà efectuar per si mateix, o ordenar al 

contractista, a càrrec d’aquest, la realització d’anàlisis, assaigs i proves dels materials emprats i dels 

béns que s’han de subministrar, amb la finalitat de comprovar que s’adeqüen a la qualitat i 

idoneïtat ofertes per l’adjudicatari. 

 

L’execució del contracte comporta la cessió a l’Administració contractant del dret d’ús dels 

productes esmentats, i aquesta podrà, a més, autoritzar-ne l’ús als ens, organismes i entitats 

pertanyents al sector públic a previstes en l’article 3.1 del TRLCSP. 

 

El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a què tingui accés 

en ocasió de l’execució del contracte a què s’hagués donat el caràcter esmentat en la lletra 

AA del Quadre de característiques del contracte d’aquest Plec o en el contracte, o que per la 

seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un 

termini de cinc anys des del coneixement d’aquesta informació, llevat que en el Quadre 

esmentat o en el contracte s’estableixi un termini més ampli. 

 

Tant en les ofertes presentades pels interessats, com en els pressuposts d’adjudicació, s’entenen 

compreses totes les taxes i imposts, directes i indirectes, i arbitris municipals que gravin l’execució del 

contracte, que aniran a compte del contractista, llevat de l’IVA que hagi de ser repercutit i 

suportat per l’Administració, que s’indicarà com a partida independent.  

 

Es consideren també incloses en la proposició de l’adjudicatari i en el preu del contracte totes les 

despeses que resultin necessàries per a l’execució del contracte, inclosos els possibles 

desplaçaments. 
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El contractista té dret a l’abonament dels subministraments efectivament lliurats i formalment 

rebuts per l’Administració. El pagament del preu del contracte es podrà fer de manera total o 

parcial, mitjançant abonaments a compte. 

 

El pagament del preu es farà d’acord amb els terminis màxim previst per a la Disposició 

Transitòria Sexta del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el que s’aprova el Text Refós 

de la Llei de Contractes del Sector Públic, i amb l’informe previ favorable o la conformitat del 

funcionari o òrgan directiu que rebi o supervisi el treball, o, si escau, del designat per l’òrgan de 

contractació com a responsable d’aquest. 

 

El pagament es realitzarà contra factura, expedida d’acord amb la normativa vigent, degudament 

conformada per la unitat o òrgan directiu que rebi o supervisi el treball, o, si escau, pel designat 

com a responsable del contracte.  

 

El contractista podrà cedir a un tercer, per qualsevol dels mitjans establerts legalment, el seu dret a 

cobrar el preu del contracte, però perquè aquesta cessió tingui efectes, i l’Administració expedeixi 

el manament de pagament a favor del cessionari, cal que es notifiqui fefaentment a aquesta 

l’acord de cessió.  

 

 

La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de 

l’Administració.  

 

CLÀUSULA DIVUITENA. Penalitats per Incompliment 

 

— Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagués incorregut en demora 

respecte al compliment del termini total, l’Administració podrà optar indistintament per la 

resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,20 % del 

preu del contracte.  

 

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5% del preu del 

contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per a procedir a la seva resolució o acordar 

la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.  

— Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagués incomplert 

l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, l’Administració podrà optar, 

indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment. 
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— Quan el contractista hagi incomplert l’adscripció a l’execució del contracte de 

mitjans personals o materials suficients, s’imposaran penalitats en la proporció de 0,20 % del preu 

del contracte  

 

Les penalitats s’imposaran per acord del 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, 

s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no 

puguin deduir-se de les mencionades certificacions. 

 

CLÀUSULA DINOVENA. 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 instància 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 allò que 

excedeixin de l’import de la garantia. 

 

CLÀUSULA VINTENA. 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 per a allò que no prevegi, serà d’aplicació del 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 allò que no s’oposi al Text Refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i estigui vigent 

després de l’entrada en vigor del RD 817/2009; supletòriament s’aplicaran les restants normes de 

dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.  

 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per a resoldre les controvèrsies 

que sorgeixin entre les parts en el present contracte de conformitat amb l’establert 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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MODEL I.- Declaració Responsable 

El/la sotasignat, senyor/a.................actuant en nom propi o com 
...................................................................(assenyaleu les vostres facultats de representació: per 
exemple: administrador/a únic, apoderat/ada,...), declara sota la seva responsabilitat, com a 
licitador del procediment negociat la realització del subministrament i instal·lació en condicions 
d’us immediat de un sistema CCTV, control d’accés a l’aparcament i control de temps 
d’aparcament a la primera planta de l’aparcament públic municipal del Carrer Comte Sallent, 
8convocat per l’Ajuntament de Banyalbufar, que l’empresa.............................................. 
 

 
a) Està facultada per a contractar amb l’Administració, ja que tenint capacitat d’obrar, no es 
troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en l’article 49 de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP). 
 
b) Està al corrent de en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, de conformitat amb el què estableixen els articles 13 i 14 del Reglament General de la  
Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre. 
 
 
I per què així consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
 
 

 

____________, ___ de ________ de 20__. 

 

 

Signatura del candidat, 

 

 

Signatura: _________________». 
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MODEL II. Ampliació del període de garantia 

« El senyor _________________________, amb domicili a efectes de notificacions a _____________, c/ 

____________________, núm. ___, amb DNI núm. _________, en representació de l’entitat 

___________________, amb CIF núm. ___________, havent rebut la 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 i instal·lació en condicions d’us 

immediat de un sistema CCTV, control d’accés a l’aparcament i control de temps 

d’aparcament a la primera planta de l’aparcament públic municipal del Carrer Comte Sallent, 

8 , faig constar que conec el plec que serveis de base al contracte i l’accepto íntegrament, 

comprometent-me a dur a terme l’objecte del contracte, i atorgar un període d’ampliació de 

garantia respecte a la mínima exigida al plec de condicions, a comptar des de l’acta de 

recepció del bé per període de ___________ mesos 

 

 

____________, ___ de ________ de 20__. 

 

 

Signatura del candidat, 

 

 

Signatura: _________________». 
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MODEL III.-  Reducció del plaç de posta en servei i funcionament de tota la instal·lació. 

« El senyor _________________________, amb domicili a efectes de notificacions a _____________, c/ 

____________________, núm. ___, amb DNI núm. _________, en representació de l’entitat 

___________________, amb CIF núm. ___________, havent rebut la 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 i instal·lació en condicions d’us 

immediat de un sistema CCTV, control d’accés a l’aparcament i control de temps 

d’aparcament a la primera planta de l’aparcament públic municipal del Carrer Comte Sallent, 

8 , faig constar que conec el plec que serveis de base al contracte i l’accepto íntegrament, 

comprometent-me a dur a terme l’objecte del contracte, i reduir el plaç de posta en servei i 

funcionament de tota la instal·lació, previst en aquest plec i en el quadre de característiques en 

_______ dies. 

 

 

 

 

____________, ___ de ________ de 20__. 

 

 

Signatura del candidat, 

 

 

Signatura: _________________». 
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Aparcament Public Carrer Comte 
Sallent,8 

 

MODEL IV. Proposta econòmica 

 

« El senyor _________________________, amb domicili a efectes de notificacions a _____________, c/ 

____________________, núm. ___, amb DNI núm. _________, en representació de l’entitat 

___________________, amb CIF núm. ___________, havent rebut la 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 i instal·lació en condicions d’us 

immediat de un sistema CCTV, control d’accés a l’aparcament i control de temps 

d’aparcament a la primera planta de l’aparcament públic municipal del Carrer Comte Sallent, 

8 , faig constar que conec el plec que serveis de base al contracte i l’accepto íntegrament, 

comprometent-me a dur a terme l’objecte del contracte per l’import de ______________ euros 

(en numeros); _____________ euros (en lletres) (IVA EXCLOS) i ________ euros( en 

números);__________euros (en lletres)  corresponents a l’impost sobre el valor afegit. 

 

 

____________, ___ de ________ de 20__. 

 

 

Signatura del candidat, 

 

 

Signatura: _________________». 

 


