
Parlament de les Illes Balears

Anunci de licitació de contracte de subministrament

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Parlament de les Illes Balears.
b) Dependència que tramita l'expedient: Serveis Econòmics.
c) Núm. d'expedient: 07/2001.

2. Objecte del contracte

a) Descripció: Subministrament de l'equipament, mobiliari i elements complementaris per al nou
edifici del Parlament, carrer Palau Reial, 8 de Palma.

b) NOmbre d'unitats a lliurar: es descriuen en el plec de prescripcions tècniques.
c) Divisió per lots:

Preu per lot
Lot 1. Accessoris per a bany i fonts d'aigua. 3.025.669 pessetes/18.184,64 euros.
Lot 2. Armaris i taules. 38.648.328 pessetes/232.281,13 euros.
Lot 3. Bancs. 3.905.172 pessetes/23.470,56 euros.
Lot 4. Cadires. 15.297.047 pessetes/91.937,10 euros.
Lot 5. Cendres, llums de peu, penjarobes, papereres i jardineres. 11.200.038 pessetes/67.313,58 euros.
Lot 6. Retolació interior. 6.121.267 pessetes/36.789,56 euros.
Lot 7. Taquilles i taulers d'anuncis. 3.416.430 pessetes/20.533, 16 euros.
Lot 8. Mobiliari de representació. 30.386.071 pessetes/182.623,96 euros.

A la proposició econòmica s'haurà d'especificar el preu de cadascun dels lots per separat.

Es pot ofertar per un, diversos o per tots els lots.

d) Lloc de lliurament: Parlament de les Illes Balears. Carrer Palau Reial, 8, Palma.

e) Termini de lliurament: quaranta-cinc dies a partir de la signatura del contracte.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.

4. Pressupost base de licitació

Import total: 112.000.022 pessetes/673.134,69 euros.
Import de cada lot: el que s'assenyala en el punt 2.c.

5. Garanties provisionals

Lot 1: 60.513 pessetes/363,69 euros
Lot 2: 772.967 pessetes/4.645,62 euros
Lot 3: 78.103 pessetes/469,412 euros
Lot 4: 305.941 pessetes/1.838,74 euros
Lot 5: 224.001 pessetes/1.346,27 euros
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Lot 6: 122.425 pessetes/1.346,27 euros
Lot 7: 68.329 pessetes/410,66 euros
Lot 8: 607.721 pessetes/3.652,48 euros

6. Obtenció de documentació i informació

a) Empresa Impresrapit
b) Domicili: Carrer Baró de Santa Maria del Sepulcre, 7
c) Localitat: Palma. CP 07012
d) Telèfon: 971710822
e) Fax: 971713584
f) Data i límit d'obtenció de documents i informació: 11 de juny del 2001.

7. Requisits específics del contractista

Els que s'assenyalen en el plec de clàusules administratives.

8. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: dia 11 de juny del 2001, a les 14 hores.
b) Documents a presentar: els que s'assenyalen en el plec de clàusules administratives.
c) Lloc de presentació: Registre de l'Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears, carrer

Conquistador, 11, Palma, CP 07001.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos.
e) No s'admeten variants.

9. Obertura de proposicions

a) Entitat: Parlament de les Illes Balears
b) Domicili: carrer Conquistador, 11
c) Localitat: Palma
d) Data: 15 de juny del 2001
e) Hora: a les 10 hores

10. Altres informacions

Hi haurà més informació als serveis tècnics, als serveis econòmics i a la pàgina WEB del
Parlament www.parlamentib.es a la Secció Publicacions/Altres.

11. Despeses dels anuncis

A compte de l’adjudicatari.

12. Data tramesa anunci al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: El 20 d’abril del 2001.

Palma, a 25 d’abril del 2001.
El lletrat oficial major:
Joan Ferrer i Cánaves.

Aquest anunci ha estat publicat al:
DOCE núm. 83, de 28 d’abril del 2001.
BOPIB núm. 92, de 4 de maig del 2001.
BOIB núm.55, de 8 de maig del 2001.
BOE núm.
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER ADJUDICAR,
MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT L’EQUIPAMENT, MOBILIARI I
ELEMENTS COMPLEMENTARIS PEL NOU EDIFICI DEL PARLAMENT, CARRER
PALAU REIAL, NÚM. 8 DE PALMA DE MALLORCA.

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
PROCEDIMENT: OBERT
FORMA D’ADJUDICACIÓ: CONCURS
TRAMITACIÓ:       ORDINÀRIA

DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DEPARTAMENT o SERVEI:   PRESIDÈNCIA

DIRECTOR DEL CONTRACTE:  PRESIDENT DEL PARLAMENT
OBJECTE DEL CONTRACTE:
  Equipament, mobiliari i elements complementaris pel nou edifici del Parlament carrer
Palau Reial, núm. 8. De Palma de Mallorca. Balears.

UBICACIÓ:
EDIFICI CARRER PALAU REIAL, NÚM. 8 PALMA DE MALLORCA. BALEARS
Clau:

Número exp.: 7/2001.

1.- QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. PRESSUPOST DEL CONTRACTE
A.1 Si és a preu fet
En xifra:                Ptes.    En lletra:  Cent dotze milions vint-i-dues pessetes
Pessetes
112.000.022,-
En xifra:   Euros    En lletra: Sis-centes setanta-tres mil cent trenta-tres euros amb
.                seixanta-nou cèntims d’euro.                Euros673.133,69

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
62200 (edificis i altres construccions). Centre de Cost 01.
Els imports expressats amb la unitat euro tenen un caràcter informati
A.2 PREU PER A CADA LOT

LOTS PREU EN PESSETES
Lot 1.- Accessoris per a bany i fonts d’aigua                                    3.025.669
Lot 2.- Armaris i taules                                                     38.648.328
Lot 3.- Bancs                                                                                          3.905.172             
Lot 4.-  Cadires                                                                               15.297.047
Lot 5.- Cendrers, llums de peu, penjarobes, papereres i jardineres           11.200.038
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Lot 6.- Retolació interior                                                                                6.121.267
Lot 7.- Taquilles i taulers d’anuncis                                                               3.416.430
Lot 8.- Mobiliari de representació.                                                                30.386.071

LOTS PREU EN EUROS
Lot 1.- Accessoris per a bany i fonts d’aigua                                       18.184,64
Lot 2.- Armaris i taules                                                        232.281,13
Lot 3.- Bancs                                                                                                23.470,56
Lot  4.-  Cadires                                                                       91.937,10
Lot 5.- Cendrers, llums de peu, penjarobes, papereres i jardineres                67.313,58
Lot 6.- Retolació interior                                                                                   36.789,56
Lot 7.- Taquilles i taulers d’anuncis                                                                  20.533,16
Lot 8.- Mobiliari de representació.                                                                  182.623,96

Es pot ofertar per un, varis o per tots els lots.
A LA PROPOSICIÓ ECONÒMICA, S’HAURÀ D’ESPECIFICAR EL PREU DE CADASCUN DELS
LOTS PER SEPARAT.

Els imports expressats amb la unitat euro tenen un caràcter informatiu

B. ANUALITATS
Any 2001: A càrrec del Parlament de les Illes Balears:
                 PTA 112.000.022,-             EUROS: 673.133,69

Els imports expressats amb la unitat euro tenen un caràcter informatiu

C. TERMINI D’EXECUCIÓ
45 dies naturals a partir de la signatura del contracte

D. TERMINI DE GARANTIA
1 ANY

E. GARANTIA PROVISIONAL  2% DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
En Xifra                    Pessetes   En Lletra
Lot 1.-                        60.513    Seixanta mil cinc-centes tretze pessetes
Lot 2.-                      772.967    Set-centes setanta-dues mil nou-centes seixanta-set pessetes
Lot 3.-                        78.103    Setanta-vuit mil cent-tres pessetes
Lot 4.-                       305.941   Tres-centes cinc mil nou-centes quaranta-una pessetes
Lot 5.-                       224.001   Dues-centes vint-i-quatre mil una pessetes
Lot 6.-                     122.425    Cent vint-i-dues mil quatre-centes vint-i-cinc pessetes
Lot 7.-                       68.329     Seixanta vuit mil tres-centes vint-i-nou pessetes
Lot 8.-                      607.721    Sis-centes set mil set-centes vint-i-una pessetes
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En Xifra                    EUROS
Lot 1.-                       363,69    Tres-centes seixanta-tres euros amb seixanta-nou cèntims d’euro
Lot 2.-                     4.645,62   Quatre mil sis-centes quaranta-cinc amb seixanta-dos cèntims
Lot 3.-                        469,41   Quatre-centes seixanta-nou euros amb quaranta-un cèntims d’eu.
Lot 4.-                     1.838,74   Mil vuit-centes trenta-vuit euros amb setanta quatre cèntim d’euro
Lot 5.-                     1.346,27   Mil tres-centes quaranta-sis euros amb vint-i-set cèntims d’euro
Lot 6.-                        735,79   Set-centes trenta-cinc euros amb setanta-nou cèntims d’euro
Lot 7.-                         410,66  Quatre-centes deu euros amb seixanta-sis cèntims d’euro
Lot 8.-                      3.652,48  Tres mil sis-centes cinquanta-dos euros amb quaranta-vuit cèn.   Els
imports expressats amb la unitat euro tenen un caràcter informatiu

F. GARANTIA DEFINITIVA  4% DE L’IMPORT D’ADJUDICACIÓ
 

G. ALTRES GARANTIES

GARANTIA ADDICIONAL
En xifra:                       Ptes. En lletra:                                             Pessetes

En xifra:                      Euros En lletra:                                              Euros

Els imports expressats amb la unitat euro tenen un caràcter informatiu

GARANTIES COMPLEMENTÀRIES

No es demanen.

H. FÓRMULES TIPUS  DE LA REVISIÓ DE PREUS
Núm.                      NO EXISTEIX REVISIO DE PREUS DONAT EL CURT TERMINI

I. MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I
TÈCNICA O PROFESSIONAL

Econòmica: Per un o varis dels mitjans que assenyala l’article 16 del Text Refós de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP); i la solvència tècnica
per un o varis dels mitjans que assenyala l’article 18 de l’esmentat text i segons el que
estableix l’article 26 del mateix Text.

J. ADMISSIÓ DE VARIANTS O ALTERNATIVES
Elements sobre els
quals s’admeten:

Condicions per
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admetre-les:

K.  PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
Lloc:         PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS . Registre: Carrer Conquistador, núm. 11.
Palma de Mallorca. Balears.

Data límit:    11 de Juny del 2001.                                                   Hora límit: A les 14 hores

L. DESPESES D’ANÀLISIS/PROVES/ASSAIGS:
En xifra:                              Ptes.     En lletra: Pessetes

En xifra:      Euros   En lletra:     Euros

Els imports expressats amb la unitat euro tenen un caràcter informatiu

M. ADMISSIÓ DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE
Condicions en què la pròrroga es durà a terme (sistema per a la revisió de preus, termini, preavís…):

No existeix pròrroga

N. DATA D’INICI DEL SUBMINISTRAMENT (si n’és el cas)

Després de la firma del contracte i d’acord amb les indicacions que oportunament
transmetran els serveis tècnics del Parlament.

O. LLOC D’ENTREGA DEL SUBMINISTRAMENT:
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS. Carrer Palau Reial, núm. 8. Palma de Mallorca.
Balears.
El material serà col.locat i instal.lat a la dependència corresponent de l’Edifici.

P. PENALITATS ESPECÍFIQUES PER A AQUEST CONTRACTE NO INCLOSES A
L’ART. 95 LCAP

Q. TERMINI DE RECEPCIÓ
Dins el mes següent al lliurament del subministrament es procedirà a l’acta de
recepció.

R. OBSERVACiÓ

És Obligació de l’adjudicatari retirar els embalatges.
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2.- QUADRE DE CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONCURS

2.1.- Els criteris ponderats que s’aplicaran per a l’adjudicació del concurs seran els
següents, ordenats per ordre decreixent:

Criteris                                                               Ponderació

1.-  Qualitat del material                                                             16 %
2.-  Terminis d’entrega i muntatge                                              16%
3.-   Preu                                                                                    16 %
4.-   Garantia                                                                              16 %
5.-   Terminis de garantia de reposició i manteniment               16  %
6.-    Estètica                          10 %
7.-    No ofertar PVC ni fusta tropical que no acrediti la seva
        producció sostenible                                                          10 %

________

                          100 %

En cada contracte es determinaran els criteris aplicables i la seva ponderació.

2.2.- Forma d’avaluar els criteris:
1.- Es tindrà en compte el que hi ha exposat a les consideracions generals de les especificacions
tècniques, el compliment de les normatives del control de qualitat i la pròpia descripció dels
materials utilitzats, així com l’inspecció que el propi Parlament realitzi sobre les mostres
presentades.
2.- Es valoraran les disminucions en el termini i la disponibilitat de les empreses licitadores per
adequar el lliurament del material a la pròpia marxa de les obres de l’edifici i de les necessitats del
Parlament.
3.- La puntuació màxima s’adjudicarà al preu que sigui igual a la mitja dels preus presentats per a
cada lot.
Per a cada punt percentual que el preu ofert s’allunyi de la mitja, augmentant-lo, se disminuirà un
punt la qualificació.
Per a cada punt percentual que el preu ofert s’allunyi de la mitja, disminuint-lo, se disminuirà en
mig punt la qualificació.
D’acord amb l’article 86.3 del TRLCAP  (d’ara endavant LCAP), l’oferta (per a cada lot), el preu de
la qual sigui inferior en més d’un 15 per cent de la mitja de les ofertes (per a cada lot), serà
automàticament exclosa sense necessitat de valorar altres criteris.
4.-  Es valorarà el termini i el sistema de garantia oferts (per exemple, reposició immediata del
material mentre es repara).
5.- Es valorarà el termini en què l’empresa licitadora es comprometi a mantenir en fabricació el
corresponent article a efectes de reposició o simple augment de necessitats, el percentatge
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d’augment i/o de disminució del preu que l’adjudicatari oferirà durant l’esmentat termini i el
manteniment del mobiliari i equipament instal·lat.
6.- Es valorarà lliurament per la Mesa de Contractació de tal manera què el resultat de
l’equipament d’un edifici emblemàtic com el Parlament, a més de la funcionalitat, tingui una
valoració estètica positiva.
7.-  Es valoraran aquelles ofertes que evitin l’ús de PVC en els materials ofertats, així també que
evitin l’ús de fusta tropical que no acrediti la seva producció sostenible segons etiquetatge
homologat.
També es valoraran preferentment aquelles ofertes que proposin el subministrament
d’eixugamans alternatius als elèctrics per motius de cost ecològic.

2.3.- Forma d’acreditar els criteris d’adjudicació (sobre 3: documents que acrediten el
compliment dels criteris d’adjudicació):

• Per avaluar la qualitat dels productes serà imprescindible la presentació de catàlegs i fullets
amb les característiques específiques dels materials ofertats.

• Per avaluar les característiques funcionals dels materials es presentaran informes tècnics o
fullets explicatius dels productes.

• Qualsevol altre document considerat suficient pel Parlament de les Illes Balears.

3.- MODEL TIPUS DE PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
PER A CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS PER PROCEDIMENT OBERT I
CONCURS.
(Informat favorablement per l’Assessoria Jurídica de la Cambra i aprovat per la
Mesa del Parlament el 4 d’abril del 2001).

I.- CARÀCTER I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE

1.- Caràcter del contracte
El contracte objecte d’aquest Plec és de caràcter administratiu.

2.- Normativa aplicable
Estatal:
a.-  La norma bàsica reguladora del contracte és el R.D.Leg. 2/2000, de 16 de

juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques (d’ara endavant LCAP) i les disposicions que la modifiquen.

b.- L’RD 390/1996, d’1 de març, de desplegament parcial de l’LCAP.
c.- El Reglament general de contractació de l’Estat, aprovat pel Decret

3410/1975, de 25 de novembre, i les seves disposicions modificadores, en el que no
s’oposin a l’LCAP.

d.- El Plec de clàusules administratives generals de l’Estat, aprovades per
Decret 3854/1970, de 31 de desembre, i les seves modificacions posteriors.

e.- L’Ordre d’10 de febrer de 2000, per la qual es fan públics els límits dels
diferents tipus de contractes a efectes de la contractació administrativa.

f.- La Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre introducció de l’euro.
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g.- El Decret 3186/1968, de 26 de desembre, pel qual s’organitza el Servei
Central de Subministraments de material mobiliari i d’oficina i es regulen les juntes de
Compres dels ministeris civils.

h.- L’Ordre de 9 de desembre de 1975, per la qual se centralitza l’adquisició de
determinats béns en el Servei Central de Subministraments.

Autonòmica:
a.-   El Decret 147/2000, de 10 de novembre sobre contractació de la comunitat

autònoma de les Illes Balears i les normes que el modifiquen.
b.- El Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es creen la Junta Consultiva de

Contractació Administrativa de la CAIB, el Registre de Contractes i el Registre de
Contractistes i les normes que el modifiquen.

c.- L’Ordre de 19 de desembre de 1997, per la qual es desplega la regulació
dels registres de Contractes i de Contractistes.

d.- La Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i  les disposicions  de desplegament d’aquesta Llei.

e.- El Decret 156/1989, de 14 de desembre, pel qual es regula el procediment de
constitució i devolució de fiances davant la Tresoreria General de la CAIB.

f.- El Decret 13/1997, de 23 de gener, relatiu a l’acreditació del compliment de
les obligacions tributàries envers la CAIB, en els procediments de contractació que
aquesta tramiti.

La resta de disposicions complementàries i concordants de totes les anteriors.

II.- DISPOSICIONS GENERALS

3.- Objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte és dels establerts en els articles 171 i 172 de

l’LCAP i consisteix en l’adquisició del subministrament, que s’indica a la  portada,
Quadre de descripció del contracte, de conformitat amb el present Plec i amb les
especificacions del Plec de prescripcions tècniques, degudament aprovat per l’òrgan de
contractació.

           4.- Documents contractuals
A més del contracte i d’aquest Plec de clàusules administratives particulars té

caràcter contractual el Plec de prescripcions tècniques que defineix les característiques
del subministrament a contractar, aprovat per l’òrgan de contractació.

5.- Pressupost del contracte
El pressupost del contracte que figura en el Quadre 1, lletres A i B, de

característiques d’aquest, té valor màxim  i podrà ser modificat  com a conseqüència de
la licitació.

En el cas que no es determini el preu total, s’indicarà el preu de les unitats de
subministrament que l’integren o, si és en lots, el preu de cadascun d’aquests.

En el preu s’entendran compreses totes les despeses, incloses les de transport  i
l’impost sobre el valor afegit (IVA).
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La despesa que es projecta es carregarà a la partida pressupostària, que
s’indica en el Quadre 1, lletra A, de característiques del contracte.

En aquells contractes la vigència del qual arribi a l’exercici 2002, i el pressupost
del qual es desglossi en diferents unitats a un preu unitari, la reconversió d’aquests
s’efectuarà aplicant el tipus de conversió d’acord amb el que preveu l’article 30 de la
Llei 46/1998, de 17 de desembre, d’introducció de l’euro.

6.- Existència de crèdit
Es fa constar que es disposa del crèdit necessari per al pagament del

subministrament objecte d’aquest contracte.
En cas de tramitació anticipada de la despesa, s’unirà a aquest Plec l’annex que

detalli les determinacions previstes per les normes de desenvolupament de la Llei de
finances de la CAIB.

En el cas de cofinançament el cost a imputar estarà indicat en el Quadre 1, lletra
B, de característiques del contracte.

7.- Termini d’execució
El termini d’execució del subministrament  és el que figura en el Quadre 1, lletra

C, de característiques del contracte. Aquest termini és indicatiu i podrà ser modificat,
en el seu cas, com a conseqüència de la licitació.

El ritme d’entrega dels béns a subministrar serà el fixat en el Plec de
prescripcions tècniques, el que ordeni el director del contracte designat per l’òrgan de
contractació, o el que resulti de la proposició adjudicatària.

8.- Revisió de preus
La fórmula de revisió de preus aplicable, si pertoca, és la que s’indica en el

Quadre 1, lletra H, de característiques del contracte, la qual també s’aplicarà en el cas
de pròrroga. Els licitadors podran proposar-ne una altra que suposi millora  per a
l’òrgan de contractació.

9.- Termini de garantia
El termini mínim de garantia dels béns subministrats serà comptador a partir de

la seva recepció formal i serà el que s’assenyala en el Quadre 1, lletra D, de
característiques del contracte. Els licitadors podran proposar-ne un altre que suposi
millora per a l’òrgan de contractació.

10.- Procediment, forma d’adjudicació i tramitació
L’adjudicació del contracte es durà a terme per procediment obert i la forma

utilitzada serà la de concurs.
Quan la tramitació utilitzada sigui d’urgència, tots els terminis per a la licitació i

l’adjudicació es reduiran a la meitat, llevat del supòsit de publicació d’anuncis en el
Diari Oficial de les Comunitats Europees.

III.- LICITACIÓ

11.- Licitadors i solvència financera i tècnica o professional
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11.1.- Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que compleixin els requisits per contractar amb l’Administració,
exigits pels articles 15, 16, 18, i 20 al 24 de la LCAP.

11.2.- Els licitadors hauran d’acreditar la solvència financera i la tècnica o
professional segons el que s’estableix en la lletra h), de la clàusula 15.1 d’aquest Plec.

11.3.- Els certificats de classificació o documents semblants expedits pels Estats
membres  de la Comunitat Europea, a favor dels seus empresaris, constitueixen una
presumpció de capacitat davant els diferents òrgans de contractació, en relació amb les
lletres b) i c) de l’article 16; lletra a) de l’article 18 i lletres a), b), d), i i) de l’article 20,
tots de l’LCAP.

12.- Garantia provisional
12.1.- Els licitadors hauran de constituir una garantia provisional, per un

import del 2 per 100 del pressupost establert, com a base de licitació. En el cas que la
quantia del contracte sigui inferior a l’especificada en l’article 177.2 de l’LCAP, en
aplicació del que estableix l’article 35.1, darrer paràgraf, de la mateixa llei, aquesta
garantia serà potestativa per l’òrgan de contractació.

12.2.- Podrà constituir-se en qualsevol de les formes previstes en el punt 1 de
l’article 35 de la Llei esmentada i en l’article 5 del Decret 147/2000, de 10 de novembre.

12.3.- La garantia provisional es tornarà als licitadors immediatament després de
l’adjudicació del contracte, i serà retinguda a l’adjudicatari, fins que aquest es formalitzi.

12.4.- No serà necessària la constitució d’aquesta garantia provisional en els
contractes de subministrament establerts a l’article 39 i restaran exceptuades de
constituir-la les entitats que tinguin reconeguda aquesta excepció, segons el que
estableix l’article 40 de l’LCAP.

13.- Presentació de proposicions
13.1.- Les proposicions es presentaran en el lloc, i abans del dia i l’hora indicats

en el Quadre 1, lletra K, de característiques del contracte. Si fos dissabte o festiu,
s’estarà al primer dia hàbil següent.

13.2.- La presentació de proposicions presumeix l’acceptació, per part de
l’interessat, de les clàusules d’aquest plec i el coneixement del Plec de prescripcions
tècniques del subministrament a contractar, que hauran pogut ser examinats a les
oficines indicades a l’anunci de licitació.

13.3.- Les oficines receptores donaran rebut de cada proposició, en el qual
s’haurà de fer constar, el nom del licitador, la denominació del subministrament objecte
de la licitació i el dia i l’hora de la seva presentació. Una vegada entregada una
proposició no podrà ser retirada amb cap pretext.

13.4.- També s’admetran aquelles proposicions presentades d’acord amb les
disposicions legals vigents i que compleixin els requisits que s’hi estableixen.

13.5.- Els licitadors, en la seva proposició, podran presentar més d’una solució o
variant, sempre que s’ajustin a les condicions d’aquest Plec i a les prescripcions
tècniques, segons el que està ressenyat en el  Quadre 1, lletra J, de característiques
del contracte.

14.- Formalitat de les proposicions
14.1.- Les proposicions constaran de tres sobres, tancats i signats pel licitador o

per qui el representi. A cadascun es farà constar l’objecte del concurs, el títol indicatiu
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del seu contingut i la denominació del licitador amb el seu NIF/CIF, nom i llinatges de
qui signi la proposició, i el caràcter amb què ho fa. Si es tracta d´una UTE, s´indicaran
les mateixes dades de cadascun dels empresaris. També es farà constar el telèfon i el
fax de contacte.

El títol del  sobre núm. 1 serà: “Documentació general”.
El títol del sobre núm. 2 serà: “Proposició econòmica”.
El títol del sobre núm. 3 serà: “Proposició tècnica” (Documents que

acrediten el compliment dels criteris d’adjudicació).

14.2.- Els documents que  es presentin hauran de ser originals o còpies
autenticades per notari  o autoritat administrativa competent, i hauran d’estar escrits en
una de les llengües oficials de la CAIB o traduïts oficialment en una d’elles.

14.3.- Les declaracions o compromisos que es presenten hauran d’estar signats
per qui acrediti poder legal suficient.

15.  - Contingut de les proposicions
15.1.- El sobre núm. 1  contindrà la documentació següent:
a) Quan el licitador sigui una persona jurídica de nacionalitat espanyola,

escriptura de constitució  (i/o modificació si pertoca) de l’empresa licitadora,
degudament adaptada a la llei i inscrita en el Registre Mercantil, quan aquest requisit
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, l’acreditació de la
capacitat d’obrar es realitzarà mitjançant l’escriptura o el document de constitució, de
modificació, estatuts o acte fundacional, en què es facin constar les normes per les
quals es regula la seva activitat, inscrits, si n’és el cas, en el corresponent Registre
oficial.

Per a les persones estrangeres pertanyents a la UE., se seguirà el que disposa
l’article 15.2 de l’LCAP i l’article 5 de l’RD 390/1996. Per a les no comunitàries,
s’aplicarà el mateix article de l’LCAP i el 6 de l’esmentat Reial decret.

b) DNI de la persona que tingui poder suficient per obligar-se en nom de la seva
empresa en relació amb aquest contracte, mitjançant la seva firma. c) NIF/CIF de
l’empresari, segons sigui persona física o jurídica.

d) Quan no firmi la proposició econòmica el titular de registre de l’empresa,
s’inclourà també  l´escriptura d’apoderament degudament inscrita, si n’és el cas, en el
Registre Mercantil a favor de la persona que tingui poder suficient per a  contractar
amb l’òrgan de contractació en aquest contracte, validada pel Departament Jurídic del
Parlament.

e) Alta i darrer rebut de l’IAE, quan l’empresa dugui a terme activitats subjectes a
aquest impost, tal com s’estableix en l’RD 390/1996, encara que l’empresa no tengui el
domicili social a les Balears.

f) Declaració responsable, atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme
professional qualificat, que l’empresa no està sotmesa  en prohibició de contractar, d’acord amb els
articles 15 a 20 de l’LCAP, i en la qual també s’expressa la circumstància de trobar-se al corrent del
compliment de les obligacions tributàries envers l’Estat, amb l’Administració de la CAIB i amb la
Seguretat Social, sense perjudici que la justificació acreditativa d’aquest requisit s’exigeixi abans de
l’adjudicació a qui resulti adjudicatari del contracte, a l’efecte de la qual cosa se li concedirà un termini
màxim de cinc dies hàbils.
A la declaració responsable o a un altre document, també es farà constar que
l’empresa no es troba sotmesa en cap dels supòsits als que es refereix la Llei
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2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts
càrrecs de la CAIB.

           g) Acreditació de la garantia provisional.
Quan aquesta garantia sigui constituïda en metàl·lic o en els valors

assenyalats en el epígraf 1.a) de l’article 35 de l’LCAP, s’haurà de formalitzar a la
Tresoreria del Parlament de conformitat amb el que disposa l’article  5 del Decret
147/2000, de 10 de novembre i s’introduirà en el sobre el resguard justificatiu
corresponent.

Si l’òrgan de contractació fos una empresa pública, el dipositari de la garantia,
qualssevol   que  siguin la classe i forma de constitució, serà el mateix  òrgan de
contractació

Quan es constitueixi mitjançant aval o per contracte d’assegurança de caució,
segons l’establert  als articles 35,1 b) i c) de l’LCAP i 5 del Decret 147/2000, de 10 de
novembre, s’haurà  de lliurar a l’òrgan de contractació, introduint-lo en el sobre
corresponent, i quedarà sota la custòdia i la responsabilitat del cap de la Unitat de
Contractació de què es tracti.

La constitució de garantia s’ajustarà als models que s’indiquen en els annexos II,
III, IV i V de l’RD 390/1996, d'1 de març.

h) Justificants de la solvència econòmica i financera per un o diversos dels mitjans
establerts a l’art. 16 de l’LCAP i de la solvència tècnica, per un o diversos dels mitjans
establerts a l’art. 18 de l’LCAP els quals s’especifiquen en el Quadre 1, lletra I, de
característiques del contracte.

Aquests requisits no es podran entendre complerts amb la presentació de la
documentació que s’exigeix per al sobre 2 (proposició econòmica), o el sobre 3
(proposició tècnica-documents que acrediten el compliment dels criteris d’adjudicació).

i) Qualsevol altra que sigui necessària per acreditar el que estableix en la LCAP.
15.1.1- Quan el licitador es trobi inscrit en el Registre de Contractistes de la

CAIB, l’aportació del certificat a què es refereix l’article 30.2 del Decret 20/1997, de 7
de febrer, acompanyat d’una declaració responsable per la qual s’acreditin la validesa i
la vigència de les dades del Registre esmentat, l’eximirà de presentar la documentació
que ja es trobi al Registre.

L’òrgan de contractació, en tal cas, haurà d’admetre la referida certificació. Això
no obstant, podrà sol·licitar del registre còpia de qualsevol dels documents dipositats
per qui resulti adjudicatari.

15.1.2.- En el cas d’Unió Temporal d’Empreses, hauran de presentar un
compromís de la constitució d’aquesta. Cadascun dels empresaris que la componen
haurà d’acreditar la seva personalitat i capacitat, indicant en document privat els noms i
les circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, la participació de cada un d’ells i la
persona o entitat que, durant la vigència del contracte, hagi d’exercir la plena
representació de tots ells davant l’òrgan de contractació. Aquest document haurà de ser
firmat pels representants de cada una de les empreses  components de l’ UTE.

15.1.3.- Si es tracta d’empreses estrangeres, hauran de presentar davant l’òrgan
de contractació una declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de forma directa o indirecta
puguin derivar-se del contracte, amb renúncia expressa, si n’és el cas, del seu propi fur
jurisdiccional.
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15.2.- El sobre núm. 2 contindrà, degudament signada per qui tengui poder
suficient, i sense errors, omissions o obstacles per a una interpretació correcta, l'oferta
econòmica, expressada clarament en lletres i en nombres.

La proposició s’ajustarà al model que s’adjunta com a annex d’aquest Plec.
15.3.- El sobre núm. 3 contindrà els documents que acrediten el compliment dels

criteris d’adjudicació indicats en el Quadre 2, de criteris que s’aplicaran per a  l’adjudicació
d’aquest contracte.

15.4.- Els licitadors no podran subscriure cap proposta en unió temporal
d’empreses, si ja ho han fet individualment, ni figurar en més d’una UTE.

15.5.- Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició, sense perjudici de
l’admissibilitat, en el seu cas, de solucions variants o alternatives.

15.6.- La infracció de les normes contingudes en els dos apartats anteriors, donarà
lloc a la no admissió de totes les propostes subscrites pel licitador.

IV.-ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

16.- Criteris d’adjudicació
16.1.- En el Quadre 2 del present Plec s’indiquen els criteris que s’han de tenir

en compte per a l’adjudicació del contracte, així com la ponderació atribuïda a
cadascun d’ells.

Entre aquests, s’indiquen de forma merament enunciativa els següents:
- Oferta econòmica.
- Fórmula de revisió proposada ( si n’és el cas).
- Termini del lliurament.
- Termini de garantia.
- Cost d’utilització.
- Qualitat tècnica dels béns a subministrar.
- Rendibilitat.
- Valor tècnic.
- Característiques estètiques o funcionals.
- Possibilitat de recanvis.
- Manteniment.
- Assistència tècnica.
- Servei postvenda.
Quan en el Quadre 2 de criteris per a l’adjudicació del concurs es determinin les

formes d’avaluar-ne i d’acreditar-ne alguns, la Mesa de Contractació s’haurà de
sotmetre a aquestes. La resta de criteris s’apreciaran per la Mesa d’acord amb les
normes de l’LCAP.

16.2.- Es consideraran inicialment sotmeses en presumpció de temeritat
aquelles proposicions que, a més d’oferir un preu per davall de la mitjana aritmètica de
totes les presentades, en més de 10 unitats, no obtenguin puntuació en almenys dos
criteris de ponderació dels continguts en el Quadre 2 d’aquest Plec.

També es consideraran en aquesta situació quan el preu sigui inferior en 15
unitats i no obtinguin puntuació en un dels altres criteris ponderats, o quan sigui inferior
en 20 unitats el preu,  encara que puntuï en tots els altres criteris, o quan qualsevol que
sigui el preu ofert, no puntuï en cap dels altres criteris.

Si es produeix aquesta circumstància es procedirà a donar audiència als afectats
i se sol·licitarà un assessorament tècnic, com també es podrà sol·licitar un informe a la
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Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la CAIB quan les circumstàncies
concurrents així ho aconsellin. A la vista d’aquestes actuacions, l’òrgan de contractació
acordarà motivadament l’adjudicació que, si recaigués en alguna de les proposicions
sotmeses a temeritat, exigirà una garantia del 20 per 100 de l’import d’adjudicació o del
pressupost base de licitació, si el preu ha estat determinat en funció de preus unitaris.

17.- Adjudicació
17.1.- La Mesa de Contractació qualificarà prèviament els documents presentats

en el sobre núm. 1 en temps i forma. Si observàs defectes materials en la
documentació presentada, podrà concedir al licitador afectat, si ho consideràs
convenient, un termini de no més de tres dies per esmenar l’error.

17.2.- La no presentació o presentació inadequada de la documentació podrà
ser considerada per la Mesa motiu d’exclusió.

17.3.- Una vegada transcorregut el termini establert per esmenar els errors, en el
lloc, el dia i l’hora assenyalats a l’anunci, i en acte públic, la Mesa donarà compte de
les proposicions rebudes i acceptades i procedirà a l’obertura  i lectura dels sobres
núm. 2 i 3, i n’estendrà l’acta corresponent.

17.4.- Posteriorment, la Mesa elevarà a l’òrgan de contractació les proposicions
rebudes juntament amb l’acta i amb la proposta d’adjudicació del contracte segons els
criteris i ponderació indicats en el Quadre 2 d’aquest Plec.

Si observàs que alguna de les proposicions pot incórrer en baixa
desproporcionada o temerària ho farà constar.

17.5.- La Mesa, abans de formular la seva proposta, podrà sol·licitar els informes
tècnics que consideri convenients relacionats amb l’objecte del contracte, els quals
hauran de ser rebuts per aquella en el termini màxim que assenyali.

17.6.- Dins el termini de tres mesos comptadors des de l’obertura de les
proposicions, l’òrgan de contractació, mitjançant resolució motivada, adjudicarà el
contracte de conformitat amb la proposta de la Mesa, excepte en el supòsit del punt 2
de l’article 83 de l’LCAP, o si cregués per causes degudament raonades que l’oferta
més avantatjosa era diferent  de la proposada per la Mesa. També, motivant la
resolució, podrà declarar desert el concurs.

18.- Perfeccionament del contracte
El contracte es perfeccionarà mitjançant l’adjudicació realitzada per l’òrgan de

contractació.
L’adjudicació serà notificada a l’adjudicatari, el qual realitzarà les actuacions

següents:
a)  Constituir la garantia definitiva i complementària, si s’exigeixen.
b)   Pagar els anuncis d’aquesta licitació en els butlletins oficials, i si n’hi hagués,

a la premsa diària.
c)  Comparèixer davant l’òrgan de contractació per tramitar la formalització del

contracte en document administratiu.

19.- Garantia definitiva
19.1.- L’adjudicatari haurà de constituir, dins del termini de quinze dies naturals a

partir de la notificació de l’adjudicació, una garantia definitiva, per un import del 4 per
100 de l’import d’adjudicació, en qualsevol de les formes previstes als articles 36 de
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l’LCAP i 5 del Decret 147/2000, de 10 de novembre  (Quadre 1, lletra F, de
característiques del contracte).

19.2.- En el supòsit d’adjudicació a un empresari la proposició del qual hagués
estat sotmesa inicialment en presumpció de temeritat, l’òrgan de contractació exigirà la
constitució d’una garantia definitiva del 20 per 100 de l’import d’adjudicació o del
pressupost base de licitació si el preu ha estat determinat en funció de preus unitaris.

19.3.- En cas de penalitzacions o de modificacions del contracte el reajustament
de la garantia s’efectuarà d’acord amb el que preveuen els articles 41 i 42 de l’LCAP.

19.4.-No serà necessària la constitució d’aquesta garantia definitiva en els
contractes de subministrament establerts a l’article 39 i restaran exceptuades de
constituir-la les entitats que tenguin reconeguda aquesta excepció, segons el que
estableix l’article 40 de l’LCAP.

19.5.- L’òrgan de contractació podrà establir la garantia addicional i/o les
complementàries a què es refereixen els apartats 3 i 5, respectivament, de l’article 36
de l’LCAP, fent-ho constar així en el Quadre 1, lletra G, de característiques del
contracte.

20.- Formalització del contracte
20.1.- El contracte es formalitzarà en document administratiu dins del termini de

trenta dies comptadors des de l’endemà al de la notificació de l’adjudicació.
20.2.- Si el contractista ho sol·licitàs el contracte podria elevar-se a escriptura

pública i les despeses del seu atorgament serien a càrrec seu.

V.- EXECUCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

21.- Direcció del contracte
La direcció, comprovació i vigilància dels treballs objecte d’aquest contracte

seran a càrrec del  director facultatiu designat per l’òrgan de contractació que, si n’és el
cas, s’indiqui a la portada d’aquest Plec, el qual podrà ser auxiliat pels col·laboradors
que integraran l’equip de direcció.

22.- Obligacions del contractista
22.1.- Quan el contractista,  per causes imputables al mateix, incomplís

l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, l’òrgan de contractació
podrà optar, indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats
que consten a la lletra P, del Quadre 1, de característiques del contracte d’aquest Plec.

El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la
seva realització, així com dels terminis parcials aprovats.

La demora respecte del compliment del termini total, facultarà l’òrgan de
contractació per optar, indistintament, per la resolució del contracte o per la imposició
de les penalitats previstes a l’article 95.3 de l’LCAP o, si n’és el cas, a la lletra P, del
Quadre 1, de característiques del contracte, d’aquest Plec.

22.2.- L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del  contractista  i
aquest no tindrà dret a indemnitzacions per causa de pèrdues, avaries o perjudicis
ocasionats en els béns abans de la seva entrega a l’òrgan de contractació, llevat que
aquest hagués incorregut en mora en rebre-les.
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22.3.- Els béns objecte del subministrament seran entregats en el lloc fixat en el
Quadre 1, lletra O, de característiques del contracte, en el Plec de prescripcions
tècniques, o el que assenyali el director del contracte.

22.4.-El contractista serà responsable dels danys i perjudicis que es causin com
a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del subministrament, de
conformitat amb el que disposa l’article 97 de l’LCAP.

22.5.- El contractista està obligat al compliment de les disposicions legals
vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i higiene en el treball.

23.- Despeses a càrrec del contractista
23.1.- Són a compte del contractista les despeses i els imposts derivats dels

anuncis de licitació, anàlisis, assaigs o proves de materials, transport dels béns a
subministrar, entrega, liquidació i d’altres  que siguin d’aplicació segons les
disposicions vigents.

23.2.-El límit superior de les despeses exigibles, d’anàlisis, assaigs o proves de
materials, és el que figura en el Quadre 1, lletra L, de característiques del contracte,
excepte quan l’increment sigui degut al mal resultat dels realitzats.

24.- Prerrogatives de l’òrgan de contractació
24.1.- L’òrgan de contractació es reserva el dret d’inspeccionar el procés de

fabricació o elaboració dels béns objecte del subministrament i podrà disposar la
realització dels assaigs, anàlisis i proves que consideri convenients d’acord amb
l’article 188 de l’LCAP.

24.2.-  L’òrgan de contractació es reserva també el dret de reajustar les
anualitats unilateralment quan el ritme del subministrament i  les exigències d’execució
pressupostària ho aconsellin. En aquest supòsit s’entendrà que el contractista dóna la
seva conformitat per a la mera participació en la licitació i acceptació de les condicions
d’aquest Plec.

24.3.- Dins els límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en
l’LCAP, l’òrgan de contractació podrà així mateix resoldre els dubtes que se suscitin en
el compliment del contracte, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar-ne la
resolució i determinar els efectes d’aquesta.

25.- Abonaments a compte
El lliurament i el pagament podran ser d’una sola vegada o mitjançant el sistema

d’abonaments a bon compte, contra entrega o fabricació parcial del subministrament, si
així consta en el Plec de prescripcions tècniques. D’acord amb el que estableix l’article
99 de l’LCAP, el contractista també tindrà dret a rebre abonaments a compte per
l’import de les operacions preparatòries de l’execució del contracte, instal·lacions i
proveïment de materials i maquinària. En aquest cas, el contractista haurà d’assegurar
els pagaments mitjançant la prestació de garantia.

26.- Pagaments
El pagament del preu dels subministraments efectivament entregats i formalment

rebuts per l’òrgan de contractació es realitzarà dins dels dos mesos següents al de la
recepció i lliurament de la factura corresponent. L’entrega i el pagament podran ser
parcials si en el Plec de prescripcions tècniques d’aquesta contractació consta el
supòsit i les condicions d’entrega parcials dels béns objecte del contracte.
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En cas de demora en el pagament, s’estarà al que disposa en els apartats 4, 5 i
6 de l’article 99 de l’LCAP.

27.- Modificació del contracte
Les possibles modificacions del contracte s’hauran d’ajustar al que es disposa

en els articles 101 i 189 de l’LCAP.

VI.- EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

28.- Recepció i termini de garantia
28.1.- Una vegada acabada la prestació del subministrament, i dins el mes

següent o en el termini assenyalat en el Quadre 1, lletra Q, de característiques
d’aquest Plec, es realitzarà el reconeixement dels béns rebuts amb l’assistència del
facultatiu designat per l’òrgan de contractació, representant d’aquest, del director del
contracte i del contractista, assistit del seu facultatiu, si ho consideràs oportú.

28.2.- El contracte s’entendrà complert pel contractista, quan aquest hagi
realitzat la totalitat de l’objecte del contracte, d’acord amb les prescripcions previstes i a
satisfacció de l’òrgan de contractació.

28.3.- Si els béns no es troben en estat de ser rebuts, es farà constar a l’acta de
recepció i es donaran les instruccions precises per la reparació dels defectes observats
o per a la substitució dels defectuosos.

28.4.- En tot cas, la constatació del compliment del contracte exigirà, per part de
l’òrgan de contractació, un acte formal i positiu de recepció o conformitat dins del mes
següent d’haver-se produït l’entrega o la realització de l’objecte del contracte. En el seu
cas, s’haurà de comunicar  a la Intervenció del Parlament l’acte per a la seva
assistència en les funcions de comprovació de la inversió.

28.5.- Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts del subministrament
susceptibles de ser entregades a l’ús públic, sempre que per la seva naturalesa sigui
possible i així ho estableixin el Plec de prescripcions tècniques del contracte.

28.6.- A partir de la data de l’acta de recepció començarà a comptar el període
de garantia.

28.7.- Si al llarg del període de garantia, s’acreditàs l’existència de vicis o
defectes en els béns subministrats, s’aplicaran les mesures de reparació, reposició o
de no acceptació dels béns defectuosos, previstes a l’article 191 de l’LCAP.

29.- Liquidació del contracte
Dins el termini d’un mes, comptador des de la data de l’acta de recepció, si n’és

el cas, s’ha d’acordar i notificar al contractista la liquidació corresponent del contracte i
abonar-se-li el saldo resultant.

Si es produeix demora en el pagament del saldo de liquidació, el contractista
tendrà dret a percebre l’interès legal del diner incrementat en 1’5 punts, a partir dels
dos mesos següents a la liquidació.

30.- Resolució del contracte
30.1.- Són causes de resolució del contracte les que s’estableixen als articles

111 i 192 de l’LCAP.
30.2.- La resolució del contracte produirà l’efecte que s’assenyala en els articles

113, 193 i concordants de l’LCAP.
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31.- Devolució de la garantia i fi de la responsabilitat del contractista
31.1.-Acabat el període de garantia, si n’hi havia, i comptant amb l’informe

favorable del director del contracte en el qual es faci constar que s’han complert per
l’adjudicatari totes les seves obligacions contractuals i que els béns es mantenen en
bon estat i sense defectes atribuïbles al contractista, aquest podrà recuperar la garantia
prestada abans de la formalització del contracte.

31.2.- En el supòsit de recepció parcial del subministrament, el contractista tan
sols podrà sol·licitar la devolució o cancel·lació de la part proporcional de la garantia.

32.- Ordre jurisdiccional i arbitratge
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les

controvèrsies que puguin sorgir entre les parts contractants.
La submissió a arbitratge, si n’és el cas, se subjectarà als requisits establerts en

la Llei general pressupostària o en les altres normes de la CAIB.

ANNEX
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA

.………………………………………………………….………..(nom i llinatges), amb
domicili a ………………………….…………, c./pl.…………………………
……………………………………………………….…núm. ……..,CP……………… i amb
NIF …………………….,  tel………………….,

DECLAR:

Que estic informat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder
ser adjudicatari/ària del contracte de SUBMINISTRAMENT de l’equipament,mobiliari,i
elements complementaris del Nou Edifici del Parlament de  les Illes Balears.

Que em compromet en nom propi  (o en nom i representació de
l’empresa…………………..……………………………………………….……...,amb
NIF/CIF……………………………………….., a executar-lo amb subjecció estricta als
requisits i les condicions estipulats als Plecs de clàusules administratives particulars i
de prescripcions tècniques del contracte, per la quantitat total (IVA inclòs ) per a cada
LOT

Quantitat en
xifres Quantitat en lletres

Lot núm. 1
Lot núm. 2
Lot núm. 3
Lot núm. 4
Lot núm. 5
Lot núm. 6
Lot núm. 7
Lot núm. 8
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Palma, a   d  …………………….  De ………
(Signatura)

2.1. INTRODUCCIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

1. CONSIDERACIONS GENERALS.

El present concurs pretén equipar el nou Parlament de les Illes Balears.
El mobiliari i equipament general de l’edifici haurà de complir una doble funció de
qualitat constructiva i durabilitat tenint en compte la utilització que ha de donar-se
al mateix i d’estètica per tractar-se precisament de l’equipament d’un edifici
emblemàtic com és el Parlament.
Referent a la qualitat estètica haurà de considerar-se l’aspecte del producte, la
noblesa del material emprat, la naturalesa de l’acabat i la impressió visual de les
dependències.
En la qualitat constructiva haurà de considerar-se la robustesa dels diferents
elements, el baix manteniment, la manca de mecanismes d’excessiva
complicació, etc.
Respecte de les pintures i vernissos s’hauran d’evitar les pintures viníliques i
aquelles que duguin metalls pesats i dissolvents tòxics.
En el subministrament del lot núm. 1, respecte de l’equipament dels banys, haurà
de complir-se totes les normes higièniques i de sanitat amb especial cura en
l’eliminació de ranures i racons en els que pugui acumular-se qualsevol tipus de
brutícia, així com evitar els perfils i acabats que puguin provocar ferides o
fregades a les persones que les empren.
Totes les mesures de superfície o volum dels diferents items, es consideraran
aproximades, i es consideren perfectament assumibles unes variacions d’un +
5%, mentre compleixin les funcions per les quals estan prevists.

2. CONTROL DE QUALITAT.

Independentment de les especificacions concretes exposades per a cada un dels
items objecte del concurs, els elements metàl·lics del mobiliari i elements
complementaris del mateix, hauran de complir les normes següents:

Reacció al foc            UNE 23727901R
Anàlisi quantitatiu i qualitatiu UNE 40110
Solidesa de les tintures a l’aigua            UNE 40026
Solidesa de les tintures a la llum            UNE 40187
Densitat UNE 40075
Resistència a l’abrasió BS 5690
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Resistència a la ruptura per tracció UNE 40085

Els requisits que es sol·liciten en aquest plec de prescripcions tècniques hauran
d’estar degudament documentats mitjançant els corresponents certificats o
garanties.

3. SUBMINISTRE DELS BENS.

3.1. Terminis.

Tot el mobiliari i equipament haurà de ser subministrat en un termini no
superior a 45 dies naturals comptats a partir de la signatura del contracte, i es
valorarà positivament per la Mesa de Contractació la possible disminució
d’aquest termini.
El material s’entén subministrat un cop que està degudament col·locat i
definitivament instal·lat i en el seu cas ancorat en la dependència
corresponent de l’edifici i retirats fora del mateix i del solar tots els embalatges
i bolics del material subministrat.
L’oferta indicarà el nombre exacte de dies naturals que necessitarà per
instal·lar el material ofert un cop que la dependència pugui ésser ocupada, i
l’adequació del subministrament en el procés d’execució de l’edifici.

3.2. Instal·lació de l’equipament.

Totes les instal·lacions, transports, ajudes, etc. que necessiti l’adjudicatari
seran de la seva responsabilitat, devent conèixer el licitador quin serà l’estat
final de l’obra, especialment en el que respecta a paviments i revestiments, a
l’objecte de conèixer quines seran les fixacions necessàries.

3.3. Garanties.

Els licitadors hauran d’indicar expressament el termini de garantia de tots els
materials a subministrar.
Hauran d’indicar el termini en el qual es comprometen a continuar
subministrant idèntic tipus de material i el percentatge de variació del preu
que aquests podran patir en el transcurs dels anys.
Ambdós terminis es tindran en compte per la Mesa de Contractació, en la
valoració de l’oferta.

4. MOSTRES.

Els licitadors hauran de presentar mostres representatives del mobiliari i
equipament que s’oferti. La no presentació de mostres no significarà la
desqualificació de l’oferta, però la Mesa de Contractació podrà no valorar l’apartat
corresponent en els criteris de valoració.
Totes les mostres del concurs hauran d’estar correctament embalades i
identificades, i correspondrà al propi licitador el seu muntatge si fos necessari.



Parlament de les Illes Balears

Les mostres s’hauran de lliurar i instal.lar al nou edifici del Parlament de les Illes
Balears, al carrer Palau Reial, núm. 8 i s’hauran de retirar en el termini màxim de
quinze dies naturals contats a partir del dia de la notificació de la resolució del
concurs.
Passat aquest termini el Parlament de les Illes Balears no es responsabilitza de la
pèrdua o deterioració de les mostres.
En el cas de les mostres presentades pel licitador que guanyi l’adjudicació,
aquestes no es podran considerar com una unitat més del corresponent
subministrament adjudicat.
El licitador haurà de presentar catàlegs de totes les opcions que oferti,
assenyalant clarament quin és el material ofertat.

5. LOTS.

El mobiliari i l’equipament objecte d’aquest concurs, està dividit en vuit lots.
Cada licitador podrà presentar una oferta i optar a un, varis o tots els lots del
concurs amb les obligacions econòmiques de garanties, etc.. corresponents
només al lot o lots als quals liciti.

6. RECEPCIÓ DEL MATERIAL.

El Parlament de les Illes Balears recepcionarà en els terminis legalment
establerts, el material i l’equipament, lot per lot, podent recepcionar un o varis lots
del mateix o distints licitadors, sense que això impliqui la recepció d’altres lots.
En el cas de que un licitador oferti a la totalitat del concurs sense realitzar una
oferta econòmica de cada un dels lots, només podrà ésser adjudicatari de la
totalitat del concurs, desestimant-se tota la seva oferta, si qualsevol lot s’adjudica
a un altre licitador.

7. PREU.

El preu ofertat pel licitador, s’entén que inclou l’IVA, transports, embalatges,
instal·lació i ajudes de tot tipus, entenent-se com a preu total i tancat del mobiliari i
equipament situat en les dependències corresponents, instal·lat, ancorat i en
perfecte estat de funcionament la totalitat del lot.

• Tot l’esmenat anteriorment en aquesta introducció es considerarà d’obligat compliment i
forma part de les especificacions tècniques del concurs.


