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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 
A. DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE: 

 

Òrgan de contractació: Consell d’Administració de la SAM  

Objecte: Obra de instal·lació solar fotovoltaica a SA TORRE 

Descripció: Obra d´instal·lació solar fotovoltaica a la  parcel.la 624, polígon 34, del T.M. de Manacor, amb 

referencia cadastral 07033A03400624, de conformitat amb el Projecte redactat per l´enginyer Tècnic Industrial Pablo 
Yera Torres. 

Expedient: LICITACIÓ 2019-01 FOTOV 

Lots:  

NO APLICA  

Codi CPV:  

-09330000 Energia solar 

-09331000 Plaques solars 

-09331200 Mòduls solars fotovoltaics 

-09332000 Instal·lació solar 

 

Finançament:  

- Propi ☒ 

- Fons europeu ☐ 

- Altres  ☒ Subvenció Foment energia solar fotovoltaica per administracions locals 

2018 del Programa operatiu FEDER 

Departament: Aigües 

 

Responsable del contracte: Francesc Grimalt.  

 

Mesa de contractació: 

Segons acord Consell d’Administració 

Presidenta: Maria Antònia Sansó Jaume 

Vocal: Francesc Grimalt Vigo 

Secretària: Arànzazu Fiol Aldaz 

Suplent Presidenta: Juan Carles Sagrera Massanet 

Suplent Secretària: Margalida Galmés Sansó 

 

B. Dades econòmiques 

B.1. Determinació del preu:  

 

El preu de la licitació, s’ha formulat en termes de preus unitaris. 

 

B.2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:  

- El valor estimat del contracte s’ha calculat segons l’article 101 de la LCSP: 

                               Vigència inicial: 2 MESOS 

Pròrroga: NO APLICA 

Valor vigència inicial: 150.832,04 € 

Valor pròrroga: NO APLICA 

Valor estimat del contracte: 150.832,04 € 

 

 

B.3. Pressupost base de licitació: El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat 

de 150.832,04 €, IVA exclòs. Desglossat de la manera següent: 

- Total execució material: 126.749,61 € 

-19,00% GG + BI : 24.082,43 

-21,00% I.V.A. : 31.674,73 

TOTAL AMB I.V.A.: 182.506,77 

 

 

 

 

C. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

Forma de tramitació: Ordinària 
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Procediment d’adjudicació: Obert Simpliflicat 

 

 

D. Durada del contracte / Termini de lliurament: DOS MESOS   

 

E. Possibilitat de pròrrogues i termini: NO APLICA 

 

F. Lloc d’execució / Lliurament: Parcel.la 624, polígon 34, de Manacor 

 

G. Variants  

Sí:    ☐             No: ☒ 

F.1. Elements:  

F.2. Condicions:  

 

 

H. Solvència i classificació empresarial 

H.1. Solvència econòmica i financera: Com a requisit de solvència econòmica i financera es requereix 

un  volum anual de negocis en l’àmbit de l’objecte del contracte, referit al millor exercici dels tres 

darrers, per import igual al valor estimat del contracte.   

H.1.1Mitjans d’acreditació: 

-Inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades (ROLECE). 

-En cas de no trobar-se inscrits al ROLECE, s’acredita mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats 

en el Registre Mercantil, si l’empresari estàs inscrit en l’esmentat registre, i en cas contrari pels dipositats 

en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre 

Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes 

anuals legalitzats pel Registre Mercantil. Les empreses licitadores podran integrar la solvència en la forma 

prevista a l’article 75 de la LCPS. 

 

H.2 Solvència tècnica i professional i mitjans d’acreditació: Relació de les principals obres executades 

els darrers cinc anys de les mateixes o similars característiques  amb certificats de bona execució en què 

s’indiquin l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i que es realitzaren segons les regles per les 

quals es regeix la professió i se dugueren a bon terme.  

 

H.3 Classificació empresarial: NO APLICA 

Categoria:  

Grup:  

Subgrup:  

H.4 Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:  

 Sí: ☐ No: ☒ 

H.4.1 Mitjans que les empreses s’han de comprometre a adscriure: 

 

 

 

H.4.2 Caràcter d’obligació essencial d’aquest compromís: NO APLICA 

SÍ:              No:   

 

I. Criteris d’adjudicació  

I.1 Avaluables mitjançant judicis de valor: NO APLICA 

 

I.2 Avaluables mitjançant fórmules: 

 
1. PREU: La puntuació màxima possible per aquest criteri serà de 80 punts. La valoració d’aquest criteri es realitzarà segons la següent 

fórmula: 

 

(Preu màxim de licitació – Preu oferta) 

Punts =            ---------------------------------------------------------------- x 80 

   Preu màxim de licitació 

 

El Preu màxim de licitació es correspon amb el pressupost base de licitació. 
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2.Reducció en el termini d’execució: La puntuació màxima possible serà de 10 punts. La valoració d’aquest criteri es realitzarà segons 

la següent fórmula: 

                               Punts = 10 => O 2 setmanes. 

                               Puns = 5 => O 1 setmana.  

                             

                               Ón O 2 setmanes és l’oferta que redueix el termini d’execució en 2 setmanes i O 1     

                               Setmana és l’oferta que redueix el termini d’execució en 1 setmana.  

3. Experiència: 

Experiència del personal: La puntuació màxima possible serà de 10 punts.  

Es sumaran 10 punts per acreditar experiència en feines similars del personal adscrit al contracte, segons     la següent 

fórmula: 

 

Punts = 10 => O SÍ     

Punts =  0  => O NO        

 

Ón O SÍ es l’oferta que sí acredita experiència i O NO és l’oferta que no acredita experiència.              

 

 

 

 

J. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals:  

 

Les ofertes econòmiques de les empreses presentades es consideraran, en principi, desproporcionades o 

temeràries de conformitat amb l’article 149 LCSP, sent els paràmetres objectius en funció dels quals 

s’apreciarà, en el seu cas, els següents: 

 

- La baixa superior al 30% del pressupost base de licitació (IVA INCLÒS). 

 

K. Criteris d’adjudicació específics en cas d’empat: 

 

Els criteris pel desempat seran, per ordre de prelació, els que s’indiquen a l’article 147.2 de la LCSP. 
 

L.     Garantia provisional: 

Sí: ☐               No: ☒ 

Import:  

Forma de constitució:  

 

M.    Garantia definitiva:  

Sí: ☒            No: ☐ 

Import: 5 % del preu de l’oferta del licitador adjudicatari.  

Forma de constitució: En qualsevol de les recollides a l’art. 108.1 de la LCSP. 

 

       N.     Condicions especials d’execució: De conformitat amb l’article 202.2 de la LCSP:  

- L’obligació de garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de feina i el compliment dels convenis col·lectius 

sectorials i territorials aplicables.  

 

Aquestes condicions especials d’execució se’ls hi atribueix el caràcter d’obligació contractual essencial, a l’efecte de 

què el seu incompliment serà causa de resolució del contracte. 

 

 

O.     Modificació del contracte prevista: 

        Sí: ☐             No: ☒ 

 

P.      Cessió del contracte: 

        Sí: ☐              No: ☒ 

 

Q.      Subcontractació: 

        Sí: ☒              No: ☐ 

 

Es permet subcontratar la realització d´alguna tasca concreta que per les seves característiques no es 

pugui dur a terme pel licitador adjudicatari, prèvia autorització per part de la SAM. 
 

 

R.      Revisió de preus: 

Sí: ☐               No: ☒ 

Fórmula aplicable:  
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S.       Termini de garantia  

Sí: ☒       No: ☐ 

Termini: L’ESTABLERT AL PROJECTE 

 

T.      Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les empreses 

adjudicatàries (si escau): NO APLICA 

 

U.      Unitat o departament encarregat del seguiment i execució del contracte: DEPARTAMENT 

D’AIGÜES 

 

V.       Penalitats específiques per aquest contracte distintes a les enumerades a l’art .193 LCSP: Quan el 

contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini total, 

la SAM podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de penalitats diàries en la proporció de 1 

euro per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs), d’acord en l’establert al 193.3 de la LCSP i segons 

la justificació d’aquest fet feta a la memòria justificativa.  

Cada vegada que les penalitzacions per demora, arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, l’IVA 

exclòs, l’òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o acordar-ne la continuïtat amb imposició de noves 

penalitzacions. 

W.       Presentació  proposicions 

 
W.1 Lloc de presentació: Les proposicions es presentaran electrònicament a través de la Plataforma de contractació del Sector públic.  

W.2 Termini màxim: 30 de gener de 2019 si ho publicam el dia 10 de gener 

W.3 Forma presentació: D’acord amb el que disposa la lletra d) de l’article 159.4 de la LCSP, l’oferta constarà d’un únic sobre o arxiu 

electrònic, que s’anomenarà “SOBRE ÚNIC”. En qualsevol cas, si el contracte es divideix en lots, caldrà presentar un “SOBRE ÚNIC” 

per a cada lot, amb expressa indicació del lot de que es tracti. 

 

        X.        Mitjans d’informació i comunicació als licitadors que s’utilitzaran en el procediment: 

 

X.1 Es facilita l’accés per mitjans electrònics als plecs i a qualsevol documentació complementària : 

Sí: ☒       No:☐ 

X.2 Mitjà electrònic d’accés a la informació: A través del Perfil del contractant de la SAM allotjat a la Plataforma de 

contractació del sector públic: 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_BDoIwEES_xQ8wu7SllSMCLRiVioLSi-
FglEQgMcbvtxoTExOre5vsm50dMFCPvUkgKGVCIOzA9M2tPTbXduib80Mbvg-

rZBVmAUVV6ATJtBCcyZwiEgvUFmBJHkUyJThZ0xjJPC5LnlqpyNP_de2__D6NWDWrNF9nCjFLZTwvPd_a-
X_5-GVC_C_fAfzI34JxR5AX4Kr4BFwd3F8gLNOhO0BtMfHG8mlhP5npxUYr4iEy2EAdf1IfxxQ-

KAmdOUspg6zVp4s_hKM7IiPJwQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GRPE02BR764FO30G0

/act/id=0/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPUOEPerfilCompDetalle.jsp/398515142111/-/ 
X.3 Mitjà de notificacions o comunicación als interessats en el procediment: ELECTRÒNICA  

X.4 Mitjà de presentació de les proposicions: Electrònic 

 

 

  

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_BDoIwEES_xQ8wu7SllSMCLRiVioLSi-FglEQgMcbvtxoTExOre5vsm50dMFCPvUkgKGVCIOzA9M2tPTbXduib80Mbvg-rZBVmAUVV6ATJtBCcyZwiEgvUFmBJHkUyJThZ0xjJPC5LnlqpyNP_de2__D6NWDWrNF9nCjFLZTwvPd_a-X_5-GVC_C_fAfzI34JxR5AX4Kr4BFwd3F8gLNOhO0BtMfHG8mlhP5npxUYr4iEy2EAdf1IfxxQ-KAmdOUspg6zVp4s_hKM7IiPJwQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GRPE02BR764FO30G0/act/id=0/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPUOEPerfilCompDetalle.jsp/398515142111/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_BDoIwEES_xQ8wu7SllSMCLRiVioLSi-FglEQgMcbvtxoTExOre5vsm50dMFCPvUkgKGVCIOzA9M2tPTbXduib80Mbvg-rZBVmAUVV6ATJtBCcyZwiEgvUFmBJHkUyJThZ0xjJPC5LnlqpyNP_de2__D6NWDWrNF9nCjFLZTwvPd_a-X_5-GVC_C_fAfzI34JxR5AX4Kr4BFwd3F8gLNOhO0BtMfHG8mlhP5npxUYr4iEy2EAdf1IfxxQ-KAmdOUspg6zVp4s_hKM7IiPJwQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GRPE02BR764FO30G0/act/id=0/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPUOEPerfilCompDetalle.jsp/398515142111/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_BDoIwEES_xQ8wu7SllSMCLRiVioLSi-FglEQgMcbvtxoTExOre5vsm50dMFCPvUkgKGVCIOzA9M2tPTbXduib80Mbvg-rZBVmAUVV6ATJtBCcyZwiEgvUFmBJHkUyJThZ0xjJPC5LnlqpyNP_de2__D6NWDWrNF9nCjFLZTwvPd_a-X_5-GVC_C_fAfzI34JxR5AX4Kr4BFwd3F8gLNOhO0BtMfHG8mlhP5npxUYr4iEy2EAdf1IfxxQ-KAmdOUspg6zVp4s_hKM7IiPJwQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GRPE02BR764FO30G0/act/id=0/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPUOEPerfilCompDetalle.jsp/398515142111/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_BDoIwEES_xQ8wu7SllSMCLRiVioLSi-FglEQgMcbvtxoTExOre5vsm50dMFCPvUkgKGVCIOzA9M2tPTbXduib80Mbvg-rZBVmAUVV6ATJtBCcyZwiEgvUFmBJHkUyJThZ0xjJPC5LnlqpyNP_de2__D6NWDWrNF9nCjFLZTwvPd_a-X_5-GVC_C_fAfzI34JxR5AX4Kr4BFwd3F8gLNOhO0BtMfHG8mlhP5npxUYr4iEy2EAdf1IfxxQ-KAmdOUspg6zVp4s_hKM7IiPJwQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GRPE02BR764FO30G0/act/id=0/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPUOEPerfilCompDetalle.jsp/398515142111/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_BDoIwEES_xQ8wu7SllSMCLRiVioLSi-FglEQgMcbvtxoTExOre5vsm50dMFCPvUkgKGVCIOzA9M2tPTbXduib80Mbvg-rZBVmAUVV6ATJtBCcyZwiEgvUFmBJHkUyJThZ0xjJPC5LnlqpyNP_de2__D6NWDWrNF9nCjFLZTwvPd_a-X_5-GVC_C_fAfzI34JxR5AX4Kr4BFwd3F8gLNOhO0BtMfHG8mlhP5npxUYr4iEy2EAdf1IfxxQ-KAmdOUspg6zVp4s_hKM7IiPJwQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GRPE02BR764FO30G0/act/id=0/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPUOEPerfilCompDetalle.jsp/398515142111/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_BDoIwEES_xQ8wu7SllSMCLRiVioLSi-FglEQgMcbvtxoTExOre5vsm50dMFCPvUkgKGVCIOzA9M2tPTbXduib80Mbvg-rZBVmAUVV6ATJtBCcyZwiEgvUFmBJHkUyJThZ0xjJPC5LnlqpyNP_de2__D6NWDWrNF9nCjFLZTwvPd_a-X_5-GVC_C_fAfzI34JxR5AX4Kr4BFwd3F8gLNOhO0BtMfHG8mlhP5npxUYr4iEy2EAdf1IfxxQ-KAmdOUspg6zVp4s_hKM7IiPJwQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GRPE02BR764FO30G0/act/id=0/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPUOEPerfilCompDetalle.jsp/398515142111/-/
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CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ 

DE L’OBRA DE INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA A SA TORRE  

 

1. Objecte del contracte 

 

L’objecte del contracte a què es refereix el present plec serà l’obra que s’especifica al 

quadre de característiques del contracte (QCC), d’acord a les determinacions que figuren 

al projecte i a la memòria justificativa del contracte, en els quals així mateix es fa 

referència a les necessitats a satisfer mitjançant el contracte, segons es contemplen, 

igualment, a l’acord d’iniciació de l’expedient.   

 

Es podran admetre variacions, degudament justificades o millores, sempre i quan aquestes 

s’hagin admès a l’apartat G del QCC.  

 

Les condicions i especificacions tècniques de les obres es concreten en el plec de 

prescripcions tècniques o en el Projecte redactat a l’efecte. 

 

Les necessitats a satisfer mitjançant aquest contracte són les especificades a la Memòria 

justificativa del procediment.  

 

Al QCC s’indicaran i regularan els lots en els quals es fracciona el contracte amb la 

finalitat de facilitar la participació de les petites i mitjanes empreses a la licitació, excepte 

en els casos que  per motius legalment vàlids, degudament justificats a la memòria de 

l’expedient o en el plec de prescripcions tècniques, justifiquin una contractació sense 

divisió en lots.  

 

Quan la contractació es fraccioni en lots, l'objecte de cada lot constitueix una unitat 

funcional susceptible de realització independent.  

 

Els licitadors podran optar a un lot, a varis o a tots ells, excepte pels casos que s’estableixi 

al QCC un número màxim de lots per licitador als quals presentar ofertes o per resultar 

adjudicatari. 

 

2. Òrgan de contractació 

 

L'Entitat contractant és l'empresa pública Empresa de Serveis del municipi de Manacor, 

S.A. (en endavant SAM). 

 

El Consell d´Administració de la SAM és, en aquest procediment i de conformitat amb 

els seus estatuts, l´Òrgan de contractació de l´empresa. 

 

L´Òrgan de contractació estarà assistit pels tècnics i juristes de la SAM, els quals de forma 

motivada podran recórrer a assessorament extern.  

 

3. Naturalesa jurídica i règim jurídic 
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La SAM està subjecta, com poder adjudicador que no té el caràcter d'Administració 

Pública, a les disposicions de la LCSP, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual 

es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 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 (“RGLCAP”). 

 

El contracte a adjudicar té naturalesa privada segons l´article 26.1 de la LCSP i, pel seu 

objecte, conforme a l’article 13 d’aquest text legal, ha de ser qualificat com a contracte 

d’obra, que es regirà, quant a la seva adjudicació, per les clàusules contingudes en el 

present plec i, en el no previst en ell, en defecte de normes específiques, pel disposat en 

la LCSP i en el RGLCAP en tot el que no s’oposi a tal norma, aplicant-se supletòriament 

les restants normes de dret administratiu o, si escau, les normes de dret privat. Quant als 

seus efectes i extinció, el contracte es regirà pel dret privat. Les remissions que s’efectuïn 

a la LCSP i al RGLCAP no suposen una alteració de la naturalesa privada del contracte, 

ni impliquen que la contractació es regeixi pel disposat en aquesta normativa més que en 

els aspectes que expressament s’indiquen en aquest plec. 

 

El desconeixement de contracte en qualsevol del seus termes i dels altres documents 

contractuals i normativa de tot tipus que puguin tenir aplicació en el contracte de Obra 

concedit, no eximirà l´adjudicatari de l´obligació de complir-los. 

  

El contracte s´ajustarà al contingut del present Plec i del Plec de prescripcions tècniques, 

les clàusules dels quals es consideraran part integrant del mateix.  

Jurisdicció competent. Ambdues parts contractants es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats 

i Tribunals de Palma de Mallorca, amb renúncia del seu propi fur si ho tinguessin, quan 

es refereixi a la interpretació i aplicació del present contracte.  

 

Seran de compte de l'incomplidor, les despeses ocasionades per les reclamacions judicials 

o extrajudicials, incloses les del Notari, així com els tributs que es reportin per a la 

presentació del contracte en el Jutjat. 

 

4. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte  

 

El pressupost base de licitació que  opera com a límit màxim de despesa que en virtut del 

contracte pot comprometre l’òrgan de contractació competent de la SAM en cada cas, 

inclòs l’IVA, que s’indica com a partida independent, ascendeix a la quantitat expressada 

a l’apartat B del QCC. De conformitat amb l’article 100 de la LCSP i 131 del RGLCAP 

inclou l’IVA però no les possibles pròrrogues del contracte, ni l’import de les possibles 

modificacions convencionals previstes en aquest plec. 

 

No s’admetran les ofertes que excedeixin del citat pressupost màxim de licitació.  

 

Les propostes hauran d’abastar la totalitat de les obres que comprèn cada lot. En absència 

d’algun preu unitari es considerarà que l’oferta es correspon amb el preu unitari màxim 

de licitació. S’exclourà al licitador que la seva oferta ultrapassi qualsevol del preus 

unitaris màxims de licitació. 
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Els licitadors podran optar a qualsevol dels lots de manera independent, i poden optar per 

no presentar-se a algun dels lots.  

 

En la valoració dels preus oferts es tindran en compte la baixa realitzada, no unitàriament, 

sinó en la mesura de la totalitat de l'oferta. El preu final del contracte vindrà determinat 

per l’import de l’oferta econòmica presentada pel licitador que resulti adjudicatari 

definitiu. 

 

La SAM no està obligada a esgotar la totalitat del pressupost màxim, quedant la despesa 

real al que resulti dels preus oferts per l’adjudicatari i les necessitats efectivament 

requerides i executades per l’adjudicatària. A tal efecte, les quantitats establertes als plecs 

de prescripcions tècniques o al Projecte d’obra redactat a l’efecte, són meres previsions, 

no adjudicant-se, per tant, les citades quantitats, sinó els preus unitaris oferts pels 

licitadors. Són en tot cas les quantitats, unitats d’obra reflectides en el present plec, 

únicament a efectes de la pròpia licitació, realitzant-se les obres sobre la base de les 

necessitats de la SAM. 

 

En qualsevol cas, s’entendrà que les ofertes de preus presentades pels licitadors inclouen 

l’import dels imposts i càrregues corresponents, excepte l’IVA (que serà repercutit com 

una partida independent), les despeses de personal, material, vehicles, reparacions, 

inspeccions, combustibles, assegurances i altres costs d’explotació, l’amortització 

corresponent a la inversió efectuada, altres despeses generals i un marge normal de 

benefici industrial. 

 

El valor estimat del contracte, així com el mètode pel seu càlcul són els que s’indiquen a 

l’apartat B del QCC.  

 

El sistema de determinació del preu d’aquest contracte és el que s’indica a l’apartat B del 

QCC.  

 

Els empresaris que s’interessin per aquesta licitació resten obligats a presentar les 

proposicions econòmiques en la forma que es detalla en aquest Plec de clàusules. En un 

altre cas, la proposició es rebutjarà.  

 

5. Revisió de preus 

 

La fórmula de revisió de preus aplicable, així com el sistema d'aplicació, si escau, són els 

que s'indiquen a l’apartat R del QCC, els quals també s'aplicaran en el cas de pròrroga.  

 

Quan en aquest Quadre no s'especifiqui fórmula o sistema de revisió, s'entén que no 

procedeix la revisió de preus.  

6. Durada del contracte i pròrroga 

 

La durada del contracte serà l'establert a l’apartat D del QCC.  

 

Quan l'apartat E del QCC així ho estableixi, el contracte podrà ser prorrogat.  

 

La pròrroga l’acorda l’òrgan de contractació amb una antelació mínima de dos mesos a 
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la finalització del termini de durada del contracte i és obligatòria per a l’empresari. 

Queden exceptuats de l’obligació de preavís els contractes amb una durada inferior a dos 

mesos.  

 

No obstant l’anterior, serà imprescindible, per a prorrogar el contracte, l’informe 

favorable dels Serveis Tècnics de la SAM sobre l’obra realitzada. 

 

7. Procediment d’adjudicació 

 

L’adjudicació del contracte es realitzarà pel procediment obert, obert simplificat o obert 

simplificat sumari en aplicació dels articles 156 i següents de la LCSP. 

 

El contracte s’adjudicarà pel procediment i forma indicats a l’apartat C del QCC .  

 

8. Despeses a càrrec de l´adjudicatari 

 

Seran per compte de l’adjudicatari les despeses següents:  

 

1. De conformitat amb l’article 67.2.g del RGLCAP, l’adjudicatari està obligat a satisfer 

totes les despeses de publicitat de la licitació i de l’adjudicació del contracte derivades 

d’aquest procediment, i qualssevol altres que resultin d’aplicació segons les disposicions 

vigents, fins a un màxim de 1.500 € , si el contracte està subjecte a regulació harmonitzada 

i fins a un màxim de 500 €, si el contracte no està subjecte a regulació harmonitzada. 

Aquestes despeses se satisfaran mitjançant liquidació al contractista. 

2. Els tributs estatals, municipals i autonòmics que es derivin del contracte. 

3. Assumir el pagament de l’IVA, si procedeix, que repercutirà com a partida independent 

al preu d’adjudicació del contracte.  

4. Els de formalització pública del contracte d’adjudicació, en cas que s’elevi a escriptura 

pública, a petició de l’adjudicatari. 

 

9. Garanties 

 

Les establertes als apartats L i M del QCC. 

 

10. Presentació de les proposicions 

 

Les proposicions es presentaran en el lloc i data indicats a l’apartat W del QCC.  

 

No s’admetrà i serà exclosa qualsevol oferta presentada en un registre diferent de l’indicat 

a l’anunci d’aquesta licitació, segons l’article 159.4 c) de la LCSP. 

 

La presentació de proposicions pressuposa l'acceptació incondicionada, per part de 

l'interessat, de les clàusules del PCAP i els PPT i la declaració responsable que reuneix 

totes i cadascuna de les condicions exigides per a contractar. 

 

Les ofertes seran secretes i s’arbitraran els mitjans que garanteixin tal caràcter fins al 

moment que es procedeixi a la seva obertura. Qualsevol actuació del licitador que 

incompleixi la obligació de mantenir el secret de les ofertes tindrà com a conseqüència 

l’exclusió del procediment de licitació.  
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L’empresari que hagi presentat oferta en unió temporal amb altres empresaris no podrà, 

a la vegada, presentar oferta individualment, ni figurar en més d’una unió temporal 

participant en la licitació. En el supòsit que hagi lots, aquesta prohibició també serà 

d’aplicació en relació a cada un dels lots de la licitació. La infracció d'aquesta norma 

donarà lloc a la no admissió de totes les propostes subscrites pel licitador.  

 

Els licitadors no adquireixen cap dret enfront de la SAM pel fet de participar en el 

procediment de licitació.  

 

Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense obrir 

o les desestimades una vegada obertes, seran arxivades en el seu expedient. Adjudicat el 

contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense que s'hagin 

interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a la disposició 

dels interessats, excepte, lògicament, la de l'adjudicatari que formarà part de l'expedient. 

 

Formalitats de les proposicions:  

 

D’acord amb el que disposa la lletra d) de l’article 159.4 de la LCSP, l’oferta constarà 

d’un únic sobre o arxiu electrònic, que s’anomenarà “SOBRE ÚNIC”. En qualsevol cas, 

si el contracte es divideix en lots, caldrà presentar un “SOBRE ÚNIC” per a cada lot, amb 

expressa indicació del lot de que es tracti.  

 

El sobre o arxiu electrònic haurà d’estar tancat, identificat, a l’exterior, amb indicació de 

la licitació a la que es concorri, amb les dades de l’empresa i signat pel licitador o persona 

que el representi.  

 

El sobre contindrà els documents exigits en el present plec. 

 

Els licitadors podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter 

confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica. L’òrgan 

de contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així 

designada, dins del paràmetres de la legalitat i sempre que no afecti al dret d’informació 

que tenen la resta de licitadors de conformitat amb allò establert a la legislació vigent en 

matèria d’accés a la informació pública. 

 

Els licitadors aportaran els seus documents en format electrònic, autenticats mitjançant 

signatura electrònica. Una vegada realitzada la presentació es proporcionarà als licitadors 

un justificant d’enviament que podran guardar o imprimir, amb el segell de temps de la 

Plataforma de contractació del Sector Públic.  

 
Es fa imprescindible deixar constància a efectes de presentació d’ofertes que l’horari que 

regeix el sistema de la Plataforma de Contractació del Sector Públic es l’horari central 

europeu (CET).  

 
Les incidències que puguin sorgir als licitadors en la preparació i enviament de la 

documentació a presentar electrònicament, haurà de remitir-se amb la deguda antelació, 

al Servei de suport de la Plataforma de contractació del Sector públic, a la bústia 

licitacionE@minhafp.es . 

mailto:licitacionE@minhafp.es
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No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri alguna 

de les circumstàncies previstes en l’article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar. 

S’exclouran del procediment de contractació les ofertes que siguin incomplertes, 

anòmales, continguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament 

els seus termes i, en conseqüència, no permetin conèixer clarament les condicions per 

valorar l’oferta o indueixin a error.  

 

El contingut del SOBRE ÚNIC ha de ser: 

 

1. Declaració responsable d’acord amb el model de l’Annex 1 del present Plec, sobre 

el compliment dels requisits de personalitat, capacitat i altres circumstàncies.  

En tot cas, la SAM podrà sol·licitar, en qualsevol moment anterior a l’adopció de 

la proposta d’adjudicació, que els licitadors aportin la documentació acreditativa 

del compliment de les condicions establertes per ser adjudicatari del contracte a 

que es refereix la clàusula 11 del present Plec.  

2. Oferta econòmica i altres referències avaluables automàticament, d’acord amb el 

model de l’Annex 2 del present Plec. Dins del preu ofert, que ha de referir-se a la 

totalitat de la durada del contracte, es consideraran incloses tota mena de despeses, 

arbitris o taxes necessàries que s’originin amb motiu  del contracte i de la seva 

correcta execució. S’haurà de fer constar desglossat l’IVA. Qualsevol variació del 

tipus de l’IVA serà aplicable a partir de la seva vigència.  

El fet de no seguir el model d’oferta previst a l’Annex 2 comportarà l’exclusió de 

l’empresa licitadora.  

Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost base 

de licitació o als preus unitaris en que aquest es desglossi.  

3. Declaració responsable d’acord amb el model de l’Annex 3 del present Plec, sobre 

la Protecció de dades de caràcter personal.  

4. Si s’escau, el licitador haurà d’incloure qualsevol altre document que s’indiqui 

expressament al PPT o projecte i que permeti verificar que l’oferta compleix amb 

les especificacions tècniques requerides, però que no són objecte de valoració.  

 

Les proposicions seran rebutjades en els següents casos:  

 

a) Les ofertes corresponents a proposicions que siguin rebutjades per no reunir la 

declaracions responsables a incloure en el sobre 1, des d’un punt de vista formal 

i també material, amb l’exigit per les normes legals i reglamentaries que són 

d’aplicació, que està vàlidament signada i que conté tots els requisits que enumera 

l’article 141 LCSP, quedaran excloses del procediment d’adjudicació del 

contracte.  

 

b) En la valoració de les ofertes tècniques i econòmiques dels licitadors es procedirà,       

mitjançant resolució motivada de l’òrgan de contractació en el moment d’acordar 

l’adjudicació del contracte, a l’exclusió d’aquelles proposicions que incorrin en 

qualcuna de les causes següents:  

i. Superar el pressupost màxim de licitació .  

ii. Presentar discordança en l’oferta econòmica entre la xifra expressada en 

lletres i el número, tret que sigui evident un simple error de transcripció.  

iii. Presentar més d’una proposició o subscriure proposta en unió temporal 
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amb altres empresaris si s’ha fet individualment, o figurar en més d’una 

unió temporal.  

iv. Presentar proposicions amb variants o alternatives, tret que expressament 

es prevegi en el PCAP.  

v. Presentar l’oferta en un model substancialment diferent de l’establert en 

aquest plec com a model o sense respectar les normes que per presentar 

ofertes s’estableixen en aquest PCAP. 

vi. No presentar l’oferta amb el nombre de sobres tancats que s’especifica en 

aquest plec i en els terminis establerts per a la presentació de proposicions.  

vii. Presentar l’oferta fora de termini, en llocs diferents als indicats en el 

PCAP.  

viii. Realitzar plantejaments que suposin un incompliment manifest de les 

especificacions del present plec, o de les Normes, Reglaments o 

Instruccions vigents aplicables a l’execució d’aquest contracte.  

ix. No valorar la totalitat de l’objecte a executar o contenir càlculs o 

medicions manifestament errònies que no siguin merament aritmètiques.  

x. Realitzar plantejaments tècnicament inviables o manifestament 

defectuosos.  

xi. Reconeixement per part del licitador, en l’acte d’obertura de les 

proposicions econòmiques o amb anterioritat al mateix, que la seva 

proposició té errors o inconsistència que la faci inviables.  

xii. Presentar la documentació relativa als criteris d’adjudicació que siguin 

avaluables de forma automàtica mitjançant l’aplicació de fórmules en el 

sobre o arxiu que conté la documentació relativa als criteris avaluables 

mitjançant judici de valor. Les ofertes excloses no seran tingudes en 

consideració en el procediment d’adjudicació.  

 

No seran rebutjades les proposicions en els següents casos:  

a) Si el licitador no aporta la documentació relativa a algun dels criteris 

d’adjudicació, o aquest documentació no conté tots els requisits exigits, la 

proposició del licitador no es valorarà respecte del criteri d’adjudicació que es 

tracti.  

b) En el supòsit d’inclusió de documentació relativa als criteris d’adjudicació 

que siguin avaluables mitjançant un judici de valor en el sobre o arxiu que 

conté la documentació relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma 

automàtica mitjançant l’aplicació de fórmules, donarà lloc a la no-valoració 

de la documentació incorporada erròniament en el sobre o arxiu. 

 

 

11. Condicions mínimes que han de reunir les empreses licitadores i mitjans 

d’acreditació de la solvència econòmica i financera i professional o tècnica i altres 

requeriments 

 

Segons la “Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación pública del Estado a 

los Órganos de contratación en relación con la aplicación del requisito de inscripción en 

el ROLECE del articulo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector 

público” entenem que la impossibilitat d’una inscripció àgil en el ROLECE fa que el 

principi de concurrència es troba compromès i per tant, per aquesta licitació no serà 

obligatori el requisit d’inscripció de les empreses licitadores al ROLECE. L’acreditació 
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de la capacitat i la solvència de l’oferta guanyadora es podrà realitzar amb l’aportació 

documental corresponent: 

 

Capacitat:  

 

Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte amb 

la SAM, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena 

capacitat d´obrar, no estiguin incurses en cap prohibició de contractar i acreditin la seva 

solvència econòmica i financera i tècnica o  professional o, si s’escau, es trobin 

degudament classificades.  

 

Els contractistes han de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si 

s’escau, sigui exigible per dur a terme les prestacions que constitueixin l’objecte del 

contracte.  

 

Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses dins 

les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels 

seus estatuts o de les seves regles fundacionals. 

 

Classificació: 

 

No s’exigeix classificació.  

 

Solvència:  

 

Els requisits de solvència venen definits a l’apartat H del QCC.  

 

De conformitat amb el previst a l’article 88.2 de la LCSP referit a les empreses de nova 

creació, enteses com les que tinguin una antiguitat inferior a cinc anys, pels contractes de 

valor estimat inferior a 500.000 euros, la seva solvència tècnica s’acreditarà per qualsevol 

dels mitjans referits a les lletres b) a f) del mateix article, sense que en cap cas sigui 

aplicable l’establert a la lletra a), relatiu a l’execució d’un número determinat d’obres.  

 

Les empreses licitadores podran integrar la solvència en la forma prevista a l’article 75 

de la LCPS. 

 

 

12. Criteris d´adjudicació 

 

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició relació qualitat-

preu seran els que s’indiquen a l’apartat I del QCC, d’acord amb la ponderació que es 

detalla per a cadascun d’ells. 

 

Criteris d’adjudicació en cas d’igualació de proposicions: Els criteris pel desempat seran, 

per ordre de prelació, els que s’indiquen a l’article 147.2 de la LCSP. 

 

13. Obertura de pliques i proposta adjudicació 

 

Conclòs el termini de presentació de proposicions es procedirà a la convocatòria per l’acte 
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públic d’obertura del sobre únic, mitjançant anunci al perfil del contractant de l’entitat. 

 

Es procedirà a l’obertura del sobre únic, donant-se lectura a les ofertes econòmiques i, 

posteriorment al resultat de l’aplicació de les fórmules per la valoració dels criteris 

avaluables de forma automàtica.  

 

Conclòs l’acte públic, i dins la mateixa sessió, la mesa: 

1. Avaluarà i classificarà les ofertes, prèvia exclusió, si s’escau, de les 

ofertes que no compleixin els requeriments del plec.  

2. Realitzarà la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb millor 

puntuació.  

 

Quan es produeixi empat entre ofertes s'aplicaran els criteris de desempat previstos en el 

present plec. A aquest efecte, els serveis corresponents de l'òrgan de contractació 

requeriran la documentació pertinent a les empreses afectades.  

 

Les ofertes econòmiques de les empreses presentades es consideraran, en principi, 

anormals de conformitat amb l’article 149 de la LCSP, sent els paràmetres objectius en 

funció dels quals s’apreciarà, en el seu cas, que la proposició no es pot complir com a 

conseqüència de la inclusió de valors anormals els prevists a l’apartat J del QCC.  

 

A aquests efectes la mesa de contractació una vegada s’ha donat lectura de les ofertes 

econòmiques presentades pels licitadors comprovarà segons els criteris establerts al 

PCAP si hi ha ofertes que presenten valors anormals. Si és el cas, requerirà per un termini 

no superior a 5 dies hàbils des de l’enviament de la corresponent comunicació, a tots els 

licitadors que hagin presentat ofertes presumptament incurses en temeritat, seguint el 

procediment establert a l’article 149 i 159 de la LCSP per a que justifiquin i desglossin 

raonadament i detalladament el baix nivell del preus.  

 

En tot cas, la SAM considerarà temerària aquelles ofertes dels licitadors incurses 

inicialment en presumpció de temeritat, respecte les quals, presentada pels licitadors la 

justificació sobre la viabilitat de la seva oferta, s’acrediti que són anormalment baixes 

perquè contravenen la normativa sobre subcontractació o no  compleixen les obligacions 

aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent 

l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació de l’establert a 

l’article , entre les quals, les obligacions en matèria laboral i salarial segons les 

disposicions legals, reglamentàries i convencionals ( conveni col·lectiu sectorial i  de la 

LCSP. 

 

L’òrgan de contractació, a proposta de la mesa de contractació degudament motivada,  

rebutjarà o acceptarà les ofertes. En cap cas, s’acordarà l’acceptació d’una oferta sense 

que la proposta de la mesa de contractació en aquest sentit estigui degudament motivada.  

 

De tot l'actuat conforme als apartats anteriors, es deixarà constància en les actes i informes 

corresponents en què es reflectiran el resultat del procediment i les seves incidències.  

 

14. Documentació que ha de presentar el licitador proposat adjudicatari per la mesa 

de contractació previ a l´adjudicació 
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En aplicació de l’article 159.4 la mesa de contractació comprovarà al Registre Oficial de 

Licitadors i Empreses Classificades que l’empresa adjudicatària proposada està 

degudament constituït, que el signatari de la proposició té poder suficient per formular 

l’oferta i que ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas, la 

classificació corresponent i que no està incurs en cap prohibició per contractar, de 

conformitat amb l’article 159.4.f)3r de la LCSP, sens perjudici del previst per la normativa 

per a les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats 

signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a l’article 159.4.g) LCSP. 

Posteriorment, requerirà a la persona licitadora amb millor puntuació per a què aporti la 

documentació que es relaciona a continuació, necessària per adjudicar el contracte, en el 

termini de 7 dies hàbils a comptar des del següent al requeriment que es comunicarà per 

mitjans electrònics. 

 

Els documents hauran de presentar-se, per a la seva qualificació per l'òrgan de 

contractació o la mesa de contractació, en originals o còpies legitimades notarialment i 

han d’estar escrits en una de les llengües oficials de la CAIB o traduïts oficialment a una 

d’elles.  

 

El licitador podrà presentar la documentació exigida, en cas que sigui notarial, ajustada 

als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que  fa a la legalització i legitimació.  

 

En el cas de documents administratius podran esser presentats els originals, còpies 

autèntiques o  fotocòpies degudament legitimades. 

 

En aplicació de la “Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación pública del 

Estado a los Órganos de contratación en relación con la aplicación del requisito de 

inscripción en el ROLECE del articulo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

contratos del Sector público” no serà obligatori el requisit d’inscripció de les empreses 

licitadores al ROLECE. L’acreditació de la capacitat, solvència i absència de prohibició 

de contractar es realitzarà en la forma establerta amb caràcter general pels casos en què 

l’empresa licitadora no estigués inscrita. 

 

Documentació a aportar pel licitador amb millor puntuació: 

 

1. Certificat d’inscripció al Registre de Licitadors de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears, i/o de l’Administració General de l’Estat. Tanmateix, s’haurà de presentar 

aquella documentació i/o informació relativa a la solvència financera i econòmica i 

professional o tècnica específica, si no consta en el Registre de Licitadors.  

 

Si la persona licitadora no estigués inscrita en el Registre de Licitadors, haurà de 

presentar:  

 

i. Per acreditar la personalitat jurídica de l’empresa, les escriptures públiques de 

constitució de la societat, degudament inscrites en el Registre Mercantil, acta de 

constitució de la persona jurídica, degudament inscrita en el registre que legalment 

pertoqui i, en el cas d'empresaris individuals, una fotocòpia legitimada del DNI. 

 

 ii. Per acreditar la representació de l'empresa, en el seu cas, el document que 

incorpori el poder de representació bastant per a comparèixer davant la SAM i 
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contractar en nom i representació de la persona o entitat que es tracti, degudament 

inscrit en el Registre Mercantil, o aquell que legalment pertoqui, i una fotocòpia 

compulsada del Document Nacional d’Identitat.                                                                                                                                                                 

 

iii. Documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera i tècnica o 

professional exigida clàusula 11 del present plec. 

 

2. En el cas que l’exercici d’activitats subjectes al Impost sobre Activitats Econòmiques, 

cal presentar l’alta, referida a l’exercici corrent, o últim rebut, junt amb una declaració 

responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’esmentat Impost i, en el 

seu cas, declaració responsable de trobar-se exempt.  

3. Acreditació de la constitució de la garantia definitiva, si s’escau. 

4. Acreditació de què es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social.  

5. Certificat administratiu expedit per l’Ajuntament de Manacor, acreditatiu d’estar al 

corrent de pagament respecte de les obligacions tributàries amb aquesta administració.  

6. Acreditació de la resta de circumstàncies consignades en les declaracions responsables 

aportades i la resta que sigui exigible, de conformitat amb la clàusula 11 del present plec 

de clàusules.  

 

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que l’empresa 

licitadora ha retirat la seva oferta, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 

159.4.f)4º de la LCSP.  

 

Els requisits mínims de solvència econòmica i financera i de solvència tècnica i 

professional hauran de complir-se a la data de finalització del termini de presentació 

d´ofertes, però s´acreditaran únicament pel proposat adjudicatari amb caràcter previ a 

l´adjudicació. 

 

Les empreses que licitin en unió temporal han d´acreditar individualment els requisits de 

solvència econòmica, financera i tècnica o professional. Les característiques acreditades 

per cada una s´acumularan a l´efecte de determinar la solvència global de la unió 

temporal. 

 

El licitador que no estigui obligat a presentar totes o alguna de les declaracions o 

documents corresponents a les obligacions tributàries que siguin exigibles, haurà 

d´acreditar aquesta circumstància mitjançant una declaració responsable. 

 

El resultat dels actes de qualificació, admissió o exclusió de les ofertes es publicarà al 

perfil del contractant, sens perjudici de la comunicació o notificació, segons calgui, als 

licitadors afectats. L’acte d’exclusió d’un licitador serà notificat a aquest, amb indicació 

dels recursos que procedeixin contra dita decisió. 

 

 

  

15. Adjudicació 

 

L'adjudicació del contracte haurà de ser motivada, es notificarà a les empreses licitadores 

i es publicarà en el perfil de contractant. La notificació contindrà la informació necessària 
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que permeti als interessats interposar recurs suficientment fundat contra la decisió 

d'adjudicació. L'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dins dels cinc dies 

hàbils següents a la recepció de la documentació a la qual es refereix la clàusula anterior. 

 

16. Formalització del contracte 

 

El contracte es perfecciona amb la seva formalització. 

 

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.  

 

Si es tracta d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’empresa l’adjudicatària 

s’obliga a formalitzar-lo dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la 

recepció de la notificació de l’adjudicació.  

 

Al document de formalització del contracte s’unirà, formant part del contracte: l’oferta 

de l’adjudicatari, un exemplar d´aquest Plec i del Plec de Prescripcions tècniques i un 

exemplar de la memòria tècnica si s´escau.  

 

En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar 

formalment constituïda abans de la formalització del contracte. A més, en aquest cas el 

representant de la unió temporal d’empreses ha de presentar davant els serveis dependents 

de l'òrgan de contractació l'escriptura pública de la seva constitució, CIF assignat i 

nomenament de representant amb poder suficient. 

 

El contracte s’ha de subscriure a la seu de l’Òrgan de contractació o en el lloc que els seus 

serveis dependents indiquin.  

 

No es podrà iniciar l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització.  

 

El contracte es podrà formalitzar en escriptura pública quan així ho sol·liciti el 

contractista, i aniran a càrrec seu les despeses derivades del seu atorgament. 

 

La formalització del contracte  i el propi contracte es publicarà en el perfil de contractant 

de l'entitat.  

 

17. Execució del contracte 

 

L´execució del contracte es farà a risc i ventura del contractista.  

 

El contracte s’iniciarà el dia següent de la formalització del contracte  L’endemà de la 

signatura comença el termini d’execució del mateix.  

 

El contracte s´executarà amb subjecció a les clàusules contingudes en el present Plec.  

 

 

18. Règim de pagament 

 

El pagament de les certificacions d’obra es realitzarà contra factura, expedida d’acord 

amb la normativa vigent, degudament conformada per la SAM, i si s’escau, pel director 
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de l’obra i pel responsable del contracte. Cada factura farà referència a la licitació i lot en 

què s’integra.  

 

El contractista tindrà dret a l´abonament de les obres efectivament realitzades i rebudes 

per la SAM. 

 

Finalitzades les obres executades durant un termini parcial l’empresa adjudicatària 

comunicarà a la SAM, i a la Direcció facultativa la proximitat de la seva terminació, 

perquè aquest últim assenyali la data per a l’expedició del certificat de terminació d’obres 

als efectes pertinents i ho notifiqui per escrit a la SAM perquè conjuntament amb 

l’empresa adjudicatària, en presència de la Direcció facultativa, subscriguin l’acta de 

recepció de l’obra segons el previst legalment. 

 

El termini de pagament de les factures relacionades serà de 30 dies a partir de la seva 

conformitat.  

 

Les factures es presentaran a les oficines de la SAM, C/ Major, 22, 07006 de Manacor. 

Així mateix, es poden enviar al següent correu: sam@sammanacor.com . 

 

L’import de les despeses derivades de la licitació i adjudicació que poguessin restar 

pendents de pagament que es produeixin després de l’adjudicació del contracte, es 

descomptaran en la primera factura que presenti la contractista mitjançant l’oportuna 

compensació en el moment e realitzar el pagament; i en aquest moment estigués pendent 

de realitzar algun tràmit o de liquidar algun anunci, la compensació es realitzarà a la 

factura corresponent i, en darrer terme, amb la liquidació 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 la SAM 

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

fefaentment a aquesta l’acord de cessió. 

 

19. Cessió del contracte 

 

Es regirà per l´article 214 de la LCSP. 

 

20. Subcontractació 

 

Segons l’establert a l’apartat Q del QCC. 

 

21. Modificació del contracte 

 

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la 

forma prevista en els articles 203 a 207 i 242 de la LCSP i la resta de normativa aplicable. 

Les modificacions del contracte hauran de formalitzar-se de conformitat amb el que 

disposa l’article 153 de la LCSP, i hauran de publicar-se de conformitat amb el previst als 

articles 207 i 63 de la mateixa Llei. 

 

22. Obligacions del contractista 

 

mailto:sam@sammanacor.com
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A més de les obligacions derivades del règim jurídic del present contracte, són obligacions 

de l’empresa contractista les següents: 

 

-El contracte s’executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingues en el 

present plec de clàusules administratives, observant fidelment l’establert en el plec de 

prescripcions tècniques o el Projecte d’obra redactat a l’efecte, així com les instruccions 

que, en el seu cas, li donés el responsable del contracte designat per la SAM.  

 

-Replanteig. Si es necessari, una vegada hagin estat adjudicades definitivament les obres, 

en el termini de deu dies hàbils, a partir de la data de formalització del contracte, es durà 

a terme l´Acta de Comprovació de Replanteig, que comprovarà el replanteig fet 

prèviament a la licitació de les obres.  

 

-L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, excepte casos de 

força major, responent aquest de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les 

obres realitzades, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l’entitat 

contractant o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 

incorrectes en l’execució del contracte.   

 

-El contractista està obligat a complir el contracte dintre del termini total fixat per a la 

seva realització, així com dels terminis parcials aprovats. 

 

-El contractista està obligat a acceptar les modificacions que estableixi la SAM dins els 

límits del present plec. 

 

-El contractista està obligat en l’execució del contracte al compliment de les obligacions 

aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió 

Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 

mediambiental, social i laboral que vinculin l’Estat, i en particular les que estableixen els 

convenis relacionats a l’annex V de la LCSP. 

 

- Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia, 

el contractista és responsable dels defectes que es puguin advertir a la construcció.  

Si l’obra s’arruïna posteriorment a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de 

la construcció, a causa de l’ incompliment del contracte per part del contractista, aquest 

respondrà dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a 

comptar des de la recepció. 

 

-Obligacions laborals, socials, fiscals i de protecció del medi ambient  

 

El contractista haurà d’aportar la informació sobre les condicions de subrogació 

en contractes de treball, indicant: norma legal, conveni col·lectiu d’aplicació o 

acord de negociació col·lectiva d’eficàcia general que obliga a la subrogació, 

especificant la categoria professional, la modalitat del contracte, jornada, 

antiguitat, venciment del contracte, import total anual dels salaris bruts percebuts 

per cada treballador, desglossat aquest per plussos consolidats, així com tots els 

pactes en vigor aplicables als treballadors els quals afecti la subrogació, atès que 

aquestes dades hauran de figurar en la documentació complementària del nou 

contracte i que formarà part de l’expedient de contractació, i que podrà ser 
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consultada per tots aquells empresaris que estiguin interessats a participar en la 

contractació, a l’efecte de permetre la avaluació dels costs salarials per la nova 

empresa sense perjudici, en el seu cas, de la documentació a facilitar per l’empresa 

sortint en els termes establerts per la legislació laboral vigent.  

 

L’incompliment pel contractista de l’obligació prevista a l’article 130 LCSP, 

donarà lloc a la imposició de penalitats dintre dels límits establerts a l’article 192 

LCSP. 

 

L’empresa contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en 

matèria fiscal, laboral, de seguretat social, d'integració social de persones amb 

discapacitat, de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient que 

s'estableixin tant en la normativa vigent com en els plecs que regeixen la present 

contractació.  

 

-Manteniment de condicions laborals durant l’execució dels contracte:  

 

El contractista contarà amb el personal necessari per a l'execució del contracte. 

Aquest personal dependrà exclusivament de l'adjudicatari, i tindrà tots els drets i 

deures inherents a la seva qualitat d’empleat respecte del mateix, sent la SAM del 

tot aliena a aquestes relacions laborals, i especialment a la potestat de direcció. El 

contractista procedirà immediatament, si fos necessari, a la dotació del personal 

precís de manera que l'execució del contracte quedi sempre raonablement 

assegurada. 

 

L'empresa adjudicatària haurà de garantir a les persones treballadores adscrites a 

l'execució del contracte i durant tota la seva vigència, l'aplicació i manteniment 

estricte de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu d'aplicació. 

L’empresa contractista haurà de pagar als seus treballadors el salari corresponent, 

l'import i modalitats és el que estableix el conveni col·lectiu d'aplicació, així com 

mantenir aquestes condicions mentre duri l'execució del contracte i els seus 

eventuals pròrrogues. El mateix compromís s'exigirà a les empreses 

subcontractistes, són responsabilitat del contractista principal assegurar la seva 

compliment enfront de l'entitat contractant.  

L'incompliment dels compromisos de manteniment de les condicions laborals serà 

causa de resolució dels contractes. Si qui incompleixi el compromís fos un 

subcontractista, l'adjudicatari, a requeriment de l'òrgan de contractació, resoldrà 

el subcontracte, sense cap indemnització per a l’empresa adjudicatària L’empresa 

contractista respondrà dels salaris impagats als treballadors afectats per la 

subrogació, així com de les cotitzacions de la Seguretat Social meritades, encara 

que es resolgui el contracte i els treballadors siguin subrogats a un nou contractista 

que no assumirà aquestes obligacions en cap cas.  

 

Obligacions del contractista en supòsits de subcontractació El contractista podrà 

concertar la realització parcial de la prestació amb els requisits i abast que 

s'estableixin en el present plec. La celebració de subcontractes pel contractista 

estarà sotmesa al compliment dels requisits que estableix l'article 215 i següents 

LCSP. Per a la celebració de subcontractes per part del contractista serà necessari 

que aquest comuniqui a l'òrgan de contractació, en tot cas, de forma anticipada i 
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per escrit la intenció de celebrar els subcontractes, juntament amb la documentació 

que justifiqui l'aptitud del subcontractista per executar la part de la prestació que 

es pretén subcontractar, i una declaració responsable del subcontractista de no 

incórrer en prohibicions de contractar amb l'Administració.  

 

-Serà de compte del contractista, l’obtenció de quantes llicències o autoritzacions 

administratives siguin precises, fins i tot per a la importació dels productes, si s’escau. 

L’empresa contractista estarà obligat, llevat que l'òrgan de contractació decideixi 

encarregar-se directament i així li ho faci saber de forma expressa, a gestionar els 

permisos, llicències i autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les 

normes de qualsevol altre organisme públic o privat que siguin necessàries per a l'inici i 

execució de les obres, sol·licitant de l’Administració o entitat contractant els documents 

que per a això siguin necessaris.  

 

-Tributs: Tant en les ofertes que formulin els licitadors com en les propostes d'adjudicació, 

s'entendran compresos, a tots els efectes, els tributs de qualsevol índole que gravin els 

diversos conceptes, excepte l'Impost sobre el Valor Afegit, que serà repercutit com a 

partida independent d'acord amb la legislació vigent. 

 

-Si el contracte té per objecte el desenvolupament i la posada a disposició de productes 

protegits per un dret de propietat intel·lectual o industrial comportarà la cessió d'aquest a 

l'entitat contractant. El contractista serà responsable d’obtenir les cessions, permisos i 

autoritzacions dels titulars de les patents, models i marques de fabricació que, si s’escau, 

resultin necessàries, corrent pel seu compte l’abonament de les indemnitzacions que 

poguessin correspondre per tals conceptes. Serà també responsable de tota reclamació 

relativa a la propietat industrial i comercial, havent d’indemnitzar, si s’escau, a la SAM 

de tots els danys i perjudicis que es puguin derivar amb motiu de la interposició de 

reclamacions.  

 

-Durant l'execució de les obres l'empresa adjudicatària serà responsable de tots els danys 

i perjudicis directes o indirectes que puguin ocasionar-se a qualsevol persona, propietat, 

servei públic o privat, o al medi ambient, com a conseqüència dels actes, omissions o 

negligència del personal al seu càrrec durant la realització dels treballs. Seran del seu 

compte per això les indemnitzacions necessàries per a reparar els citats danys. Aquesta 

responsabilitat persistirà fins i tot en cas de condemna a la SAM o a la direcció del 

contracte designada per la SAM, sigui solidària, subsidiària, mancomunada o 

independent. 

 

-El contractista haurà d’acreditar i justificar, sempre que se li requereixi per la SAM, el 

compliment de les obligacions assumides com a conseqüència del contracte, mitjançant 

l'exhibició de la documentació que se li demandi, reconeixent expressament al personal 

designat per la unitat de la SAM competent, el dret d'inspecció i comprovació a tals 

efectes dels llibres, documents, arxius del contractista, per a l'exercici del dret de 

supervisió de la contracta, així com de les instal·lacions en les quals es realitzi les obres. 

 

-Quan el contracte s'adjudiqui a una empresa en virtut de les circumstàncies previstes a 

l’apartat K del QCC, l'adjudicatari estarà obligat a mantenir les condicions establertes 

durant el temps que duri l'execució de la prestació de l’objecte del contracte. 

L’incompliment de tal condició serà causa de resolució del contracte. 
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23. Condicions especials d’execució 

 

Les condicions especials d’execució del contracte seran les indicades a l’apartat N del 

QCC, de conformitat amb l’article 202.2 de la LCSP:  

 

Aquestes condicions especials d’execució se’ls hi atribueix el caràcter d’obligació 

contractual essencial, a l’efecte de què el seu incompliment serà causa de resolució del 

contracte. 

 

24. Incompliment parcial o compliment defectuós del contracte. Obligacions 

contractuals essencials 

 

Sense perjudici del que es disposa a la clàusula 26 d’aquest Plec, en els supòsits 

d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució la SAM podrà 

optar indistintament per resoldre el contracte amb confiscació de la garantia constituïda, 

o per la imposició de les penalitats previstes a l’apartat a l’apartat V del QCC.  

 

En cas de que les penalitats no cobreixin els danys causats a la SAM, aquesta ha d’exigir 

al contractista la indemnització per danys i perjudicis. Les penalitats s’han d’imposar per 

acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte si s’ha 

designat, i s’han de fer 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’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats. 

 

Són obligacions contractuals essencials, l’incompliment de les quals pel contractista, 

podrà determinar la resolució del contracte, a criteri de l’òrgan de contractació, les 

següents: 

 

 - El compliment de les condicions específiques i requisits tècnics que ha de 

satisfer l’objecte de l’obra. 

 - El compliment del termini d’execució i entrega previst en aquest Plec, amb 

inclusió de la rebaixa en el termini que resulti de la licitació segons l’oferta del 

contractista i d’acord amb els criteris d’adjudicació d’aquests Plecs.  

- El compliment per part de les empreses contractistes del deure d´afiliació i alta 

en la Seguretat Social del personal que ocupin en l’execució dels respectius 

contractes. 

- El compliment de les condicions especials d’execució, quan així s’estableix al 

present plec.  

- El compliment del deure de confidencialitat referida a la clàusula 28 d´aquest 

Plec. 

 

25. Potestats i deures de l’entitat contractant  

 

Potestats de l’entitat contractant: 

-La SAM es reserva el dret de realitzar les comprovacions i anàlisis per a verificar el 

correcte desenvolupament del contracte i la constància de les característiques de les obres 

realitzades. 

-La SAM pot introduir modificacions en el contracte per raons d’interès públic segons 
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l’abast i límits establerts en aquest plec i a la legislació contractual.  

-La SAM te dret a fiscalitzar, dirigir i controlar la realització de les obres, per la qual cosa 

podrà inspeccionar i dictar les ordres per mantenir o restablir les prestacions 

corresponents. L’entitat contractant podrà inspeccionar les obres, els vehicles i altre 

material, les instal·lacions i els locals, així com la documentació relacionada amb 

l’objecte del contracte i requerir al contractista la presentació i actualització d’aquesta 

documentació quan sigui necessari per acreditar el compliment de les obligacions que 

l’incumbeixen, com pot ser l’informe d’auditoria, balanç de l’empresa, comptes anuals, 

etc.  

- La SAM pot imposar al contractista les sancions i penalitats previstes en aquest Plec i a 

la legislació per raó de les infraccions que hagi comès en l’execució del contracte.  

- La SAM es reserva el dret de rescatar el contracte.  

-La SAM pot extingir el contracte per qualsevol de les causes previstes en la normativa 

general de contractació administrativa i les específiques establertes en aquest plec. 

 

Deures de l’entitat contractant: 

- Satisfer al contractista les prestacions econòmiques en la quantia i els terminis resultants 

d’aquest Plec i de la seva proposició econòmica i la seva revisió, si s’escau.  

 

26. Compliment del contracte.  

 

El contracte s'entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat del 

seu objecte, de conformitat amb l'establert en aquest plec i en el de prescripcions tècniques 

o el Projecte d’obra, i a completa satisfacció de la SAM, la conformitat del qual es farà 

constar de forma expressa mitjançant la recepció de les obres en el termini d’un mes des 

de l’acabament de l’obra.  

 

Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, la SAM les 

donarà per rebudes, s’aixecarà l’acta corresponent i començarà, si escau, el termini de 

garantia. 

 

Si l’objecte del contracte no es troba en condicions d'ésser rebut per no complir les 

exigències establides a la documentació contractual, es deixarà constància expressa 

d'aquesta circumstància a l’acta i es donaran les instruccions precises al contractista 

perquè repari els defectes observats, o procedeixi a una nova execució de conformitat 

amb el pactat. Si malgrat això, els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació 

contractada, com a conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, la SAM 

podrà rebutjar-la, quedant exempta de l’obligació de pagament, i tenint dret, en el seu cas, 

a la recuperació del preu satisfet.  

 

Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts d’obra susceptibles de ser executades 

per fases que puguin ser donades a l’ús públic, segons el que estableix el contracte. 

 

27. Resolució del contracte 

 

Constitueixen causes de resolució del contracte, a més de les establertes amb caràcter 

general a l’article 211 i amb caràcter específic pel contracte d’obra a l’article 245 de la 

LCSP:  

- L'incompliment per part del contractista de les mesures de Seguretat i Salut Laboral.  
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- La reiterada falta d’acatament de les instruccions donades, tant verbals com escrites, per 

la SAM. 

- Les reiterades deficiències en l’execució del contracte.  

- L’incompliment d’alguns dels compromisos oferts.  

- La pèrdua sobrevinguda dels requisits per a contractar amb el Sector Públic.  

- La constatació per part de la SAM de dilació innecessària en l'inici de la realització de 

les obres, o les excuses i imposicions de mètodes de treball diferents als quals van figurar 

en la documentació tècnica presentada.  

- El incompliment de les condicions especials d’execució del contracte que s’indiquen a 

l’apartat N del QCC. La SAM podrà resoldre el contracte sense altre tràmit preceptiu que 

l'audiència del contractista i la comunicació formal de la seva voluntat en tal sentit, 

indicant-li en aquesta comunicació les causes de la resolució. Quan el contracte es 

resolgui per incompliment culpable del contractista, li serà confiscada la garantia 

definitiva i haurà, a més, d’indemnitzar a la SAM els danys i perjudicis ocasionats 

conseqüència de l'incompliment, inclosos els impostos, comprovacions i substitucions 

derivades de la mala execució de l’objecte del present contracte.  

 

En qualsevol cas, l'entitat contractant podrà suspendre el pagament del preu, fins que es 

resolguin les deficiències o s'opti per la resolució del contracte.  

 

28. Confidencialitat i protecció de dades 

 

La informació, documentació, arxius o especificacions en qualsevol suport facilitades per 

la SAM al contractista per a l'execució del contracte hauran de ser considerades per aquest 

com confidencials, no podent ser objecte, total o parcial, de publicacions, difusió, 

utilització per a finalitat distinta de l'execució del contracte. 

 

En tot cas, els adjudicataris seran responsables dels danys i perjudicis que es derivin de 

l'incompliment d'aquesta obligació; la qual serà causa de resolució, amb confiscació de la 

garantia definitiva i indemnització dels danys i perjudicis ocasionats. 

 

El contractista assumeix l'obligació de custodiar fidel i curosament la documentació, 

qualsevol que sigui el suport emprat, que se li lliuri per a la realització dels treballs i, amb 

això, adquireix el compromís que, ni la documentació ni la informació que ella conté, 

arribi en cap cas a terceres persones alienes a l'execució del contracte. A més, realitzarà 

quantes actuacions siguin procedents en matèria de protecció de dades que resultin del 

Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 Del Parlament Europeu i Del 

Consell Europeu de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 

respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que 

es deroga la Directiva 95/46/CE i pels preceptes no derogats de la Llei Orgànica 15/1999, 

de 13 de desembre, de protecció de dades personals i del Reial decret 1720/2007, de 21 

de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 

15/1999. 

 

De conformitat a l’anterior, es deixa constància dels següents punts:  

• La documentació requerida per a licitar en el present procediment, que contingui dades 

de caràcter personal, és necessària per a la participació en el mateix.  

• En relació a la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter 

personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el 
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licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones 

interessades per a facilitar la referida informació a la SAM, amb la finalitat de licitar en 

el present procediment. Als efectes previstos en la present clàusula, els licitadors hauran 

d'aportar una declaració responsable de conformitat al model que s'adjunta com Annex 

III a aquest plec. 

 

D’acord amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril relatiu a la protecció 

de les persones físiques en relació al tractament de les seves dades personals (en endavant 

el “Reglament”), l’informem que: 

El responsable del tractament de les seves dades és la SAM, amb CIF A57024549, i 

domicili a Manacor, Carrer Major número 22.  

Les dades del licitador seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva participació en 

aquest procediment de licitació pública i d’informar de totes aquelles novetats 

institucionals que puguin ser del seu interès, de conformitat a l’establert de al article 6 del 

Reglament, i la corresponent normativa de desenvolupament.  

Únicament es demanarem aquelles dades que siguin necessàries per al desenvolupament 

del procediment de licitació i la seva posterior adjudicació. Recordem l’obligació de tenir 

el consentiment de totes les persones de les que el licitador cedeixi les seves dades en el 

marc d’aquest procediment de licitació. 

Les dades es tractaran per part dels professionals de la SAM, sotmesos al deure de 

confidencialitat, així mateix podran ser cedides a l’Administració, sempre que una norma 

de rang legal ho autoritzi.  

El licitador té dret a accedir a les seves dades, sol·licitar la rectificació de les dades 

inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió. Així com limitar el seu tractament, 

oposar-se i retirar el consentiment del seu ús per a determinades finalitats.  

Aquests drets els pot exercir a través del correu electrònic sam@sammanacor.com. 

Així mateix informem al licitador del seu dret a presentar una reclamació davant de 

l’Agència Espanyola de Protecció de Dades front qualsevol actuació de la SAM que 

consideri que vulnera els seus drets. 

 

29. Termini de garantia. Cancel·lació garantia definitiva. 

 

L'objecte del contracte quedarà subjecte al termini de garantia establert a l’apartat S del 

QCC, termini durant el qual la SAM podrà comprovar que les obres executades s'ajusten 

a l’exigit contractualment i a l'estipulat en el present plec. 

 

Transcorregut el termini de garantia sense que s'hagin formulat objeccions en relació a 

les obres executades, quedarà extingida la responsabilitat del contractista.  

 

Durant el període de garantia, el contractista estarà obligat a resoldre, a la seva costa, totes 

les deficiències que es puguin observar en les obres executades, amb independència de 

les conseqüències que es poguessin derivar de les responsabilitats que hagués pogut 

incórrer.  

mailto:sam@sammanacor.com
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Si s'acredités l'existència de vicis o defectes en les obres realitzades, la SAM podrà exigir 

a l’adjudicatari l’esmena d’aquests.  

 

Si la SAM estimés, durant el termini de garantia, que les obres realitzades no són 

adequades a l‘objecte del present contracte, com a conseqüència dels vicis o defectes 

observats en ells i imputables al contractista, i existeixi la presumpció que la repetició de 

les obres no serà bastant per a assolir la fi podrà, abans d'expirar aquest termini, rebutjar 

les obres executades deixant-los de compte del contractista, quedant exempt de l'obligació 

de pagament o tenint dret, si escau, a la recuperació del preu satisfet. 

 

Complertes pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no resultessin 

responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva o, si escau, la garantia 

complementària que s'hagués constituït, aprovada la liquidació del contracte i 

transcorregut el període de garantia, si escau, es dictarà acord de devolució o cancel·lació 

d'aquelles, previ informe favorable del director facultatiu de l'obra. 

 

En el supòsit de recepció parcial s'autoritzarà la devolució o cancel·lació de la part 

proporcional de la garantia, prèvia sol·licitud del contractista. 

 

Transcorregut el termini d'un any des de la data de terminació del contracte, i vençut el 

termini de garantia, si escau, sense que la recepció formal i liquidació hagués tingut lloc 

per causes no imputables al contractista, es procedirà, sense més demora, a la devolució 

o cancel·lació de les garanties, sempre que no s'hagin produït les responsabilitats al fet 

que es refereix l'article 110 de la LCSP. Segons article 111.5 de LCSP, quan el valor 

estimat del contracte sigui inferior a 1.000.000 euros, o quan les empreses licitadores 

reuneixin els requisits de petita o mitja empresa, definida segons l'establert en el 

Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren 

determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels 

articles 107 i 108 del Tractat i no estiguin controlades directa o indirectament per una 

altra empresa que no compleixi tals requisits, el termini es reduirà a sis mesos. 

 

 

 

 

Manacor, 2 de gener de  2019 

 

Assessoria jurídica de la SAM 

 

Arantxa Fiol Aldaz 

El gerent de la SAM 

 

Francesc Grimalt Vigo 

Vist-i-plau 

 

La Presidenta del Consell d'Administració 

de l'Empresa de Serveis del Municipi de Manacor, SA 

 

Maria Antònia Sansó Jaume 
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ANNEX I 
 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE CUMPLIMENT CONDICIONS PER A CONTRACTAR 

PREVISTES AL 159.4 LCSP 

 

 

 

......................................................................................, amb DNI núm..........................., en nom 

propi, o com a representant legal de l’empresa..............................................................., amb 

número d’identificació fiscal .......................... amb domicili a ..................................................., 

número ......, de ........................................................, en qualitat de ........................................... . 

A l´objecte de participar en el procediment per adjudicar el contracte 

de...................................................................................................................................................... 

Lot............. 

 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:  

a) Que l’empresa està inscrita en el ROLECE o registre equivalent autonòmic. 

Si                                  No  

b) Que l’empresa està facultada per contractar amb l'Administració o entitats dels sector 

públic, ja que té la capacitat d’obrar i la solvència requerida i no es troba compresa en 

cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes en l’article 71 de la 

Llei de contractes del sector públic, aprovada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, ni 

incursa en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació 

pública o, si es troba, que ha adoptat les mesures per demostrar la seva fiabilitat.  

c) Que l’empresa està constituïda vàlidament, disposa de l’habilitació professional 

suficient i de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat objecte del contracte. 

d) Que tinc capacitat suficient i vigent, en la representació amb la qual actuo, per 

comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per 

contractar, inclosa l’oferta econòmica. 

e) Que l’empresa compleix amb l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica 

d’acord amb els requisits exigits en aquest plec. 

f) Que l’empresa compta amb les autoritzacions necessàries per a exercir l’activitat 

objecte del contracte. 

g) Que l'empresa a la que represento està al corrent en el compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 

h) Que, en cas que l’empresa sigui estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols 

de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb 

renúncia expressa del fur propi.  
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i) Que l’adreça de correu electrònic a efectes de notificacions i comunicacions 

electròniques relacionades amb aquesta contractació és: ............................................... 

j) Que, en cas que l’empresa hagi de recórrer a les capacitats d’altres entitats i sigui 

proposada com a adjudicatària, demostrarà que disposa dels recursos necessaris 

mitjançant la presentació d’un compromís per escrit d’aquestes entitats. 

k) Que l'empresa a la que represento:  

• No pertany a cap grup empresarial  

• Pertany al grup empresarial................................. del que formen part les societats 

següents: .......................... 

l) Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores 

amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures 

alternatives previstes en la legislació vigent.  

Si                  No                                 No obligat per normativa          

m) Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 

Si                  No                                 No obligat per normativa          

 

 

I perquè consti, signo la present declaració responsable en 

 

 

..............................., ....... de .......................... de ............. 

                  

                    (Lloc, data i signatura del licitador) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’eventual falsedat en les declaracions del licitador podrà derivar en causa de prohibició de contractar amb el sector públic, segons l’article 71 de la LCSP. 
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ANNEX II 

MODEL D´OFERTA ECONÒMICA 

 

 

......................................................................................, amb DNI núm..........................., amb domicili a 

efectes de notificacions a ......................................................................., número......,  

de ..................................................., amb plena capacitat d’obrar, en nom propi, o com a representant de 

l’empresa..............................................................., número d’identificació fiscal............................. amb 

domicili a ..................................................... 

............................................, número ......, de ........................................................, en qualitat 

de ................................. . 

 

 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:  

 

1. Que estic informat de les condicions i els requisits que s´exigeixen per poder ser adjudicatari del contracte 

de ................................................................................................ ..................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

LOT ................................  

 

2. Que em compromet en  nom propi o en nom i representació de 

l´empresa......................................................................, a dur-lo a terme segons els requisits i les condicions 

estipulades en els Plecs del contracte, per la xifra total de: 

Preu (IVA exclòs):..................................euros (en números); ..............................................  

................................................................................ (en lletres). 

IVA:..................................euros (en números); ...................................................................  

................................................................................  (en lletres). 

Preu total:..................................euros(en números); ........................................................... 

................................................................................. (en lletres). 

 

 

3. Que em compromet en  nom propi o en nom i representació de 

l´empresa......................................................................, a dur-lo a terme amb una reducció del termini 

d’execució de: 

 

  ☐ 1 SETMANA  ☐ 2 SETMANES 

 

4. Que acreditarem l’ experiència del personal adscrit al contracte en feines similars al seu objecte:  
 

  ☐ SI   ☐ NO 

 
             

 

 

 

 

 

I perquè consti, signo la present declaració responsable en 

 

 

..............................., ....... de .......................... de ................. 

 

(Lloc, data i signatura del licitador) 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’eventual falsedat en les declaracions del licitador podrà derivar en causa de prohibició de contractar amb el sector públic, segons l’article 71 de la LCSP. 
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ANNEX III 
 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 

 

......................................................................................, amb DNI núm..........................., 

amb domicili a efectes de notificacions a ......................................................................., 

número......, de ..................................................., amb plena capacitat d’obrar, en nom 

propi, o com a representant de l’empresa..............................................................., número 

d’identificació fiscal............................. amb domicili a ..................................................... 

............................................, número ......, de ........................................................, en 

qualitat de ................................. . 

 

 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:  

 

1. Que en relació a tota la documentació que presenta per a participar en la licitació del 

contracte......................................................................................................................... .....

.........................................................................................................., que contingui dades 

de caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, 

etc.) garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones afectades per 

a facilitar la referida informació a la SAM amb la finalitat de licitar en el present 

procediment.  

2. Que, en cas de resultar adjudicatari, s'obliga al compliment de tot el que estableix el 

Reglament de la Unió Europea 2016/679 de 27 d’abril relatiu a la protecció de les 

persones físiques en relació al tractament de les seves dades personal, la Llei Orgànica de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reial decret 1720/2007, així com a mantenir 

la confidencialitat de tota aquella informació a la qual tingui accés en l'execució del 

contracte en els termes contemplats en les seves clàusules i de conformitat a l’article 133 

del LCSP. 

 

I perquè consti, signo la present declaració responsable en 

 

 

..............................., ....... de .......................... de ............. 

                  

                    (Lloc, data i signatura del licitador) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’eventual falsedat en les declaracions del licitador podrà derivar en causa de prohibició de contractar amb el sector públic, segons 

l’article 71 de la LCSP. 

 


