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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE
HAN DE REGIR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT LA MODALITAT DE
RÈNTING, DE DIVERSES MÀQUINES MULTIFUNCIÓ E IMPRESORES EN COLOR PER A ÚS DE
LES DISTINTES ÀREES DE L’AJUNTAMENT, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.
PRIMERA. Objecte del contracte.
Aquest contracte té per objecte el subministrament, mitjançant la modalitat de rènting, de
cinc màquines multifunció i dues impressores a color per a ús de les àrees de l’Ajuntament
(Contractació, Tributació, OFT, Batlia i Oficines Generals) en la forma que s’indica a
continuació i amb les especificacions i característiques que per a cada una d’elles es fixen
als annexos del present plec.
a) 3 màquines tipus A per a les àrees de Contractació, Tributació i Oficines Generals.
b) 2 màquines tipus B per a les àrees de Batlia i OFT.
c) 2 màquines tipus C per a les àrees d’Oficines Generals.
La contractació es regularà per l’establert en aquest Plec, pel Reial Decret Legislatiu 3/2011
de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, i pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, mitjançant el qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP).
SEGONA. Naturalesa, tipologia i règim jurídic del contracte.
El present contracte té naturalesa administrativa, qualificant-se com a subministrament
d’acord amb l’article 9 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant
el qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
El contracte es regirà per la següent normativa:
•
•
•
•
•
•

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
(RGLCAP), aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot el que no
s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP.
El present plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques, documents que tindran caràcter contractual.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).
Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears
(LMRLIB).
La resta de normes de dret administratiu i, en defecte d’aquestes, la normativa de
dret privat.

En el supòsit de discordança entre el present plec y qualsevol altre dels documents
contractuals, prevaldrà el plec de clàusules administratives particulars que conté els drets i
les obligacions que assumiran les parts del contracte.
El desconeixement dels termes del contracte, dels documents annexos que en formin part
o de les instruccions, plecs i normes aprovades per l’Administració, que puguin ser
d’aplicació en l’execució del pactat, no eximeixen al contractista de l’obligació del seu
compliment.
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TERCERA. Procediment de licitació i forma d’adjudicació.
L’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària i s’adjudicarà per
procediment obert a l’empara de l’establert als articles 157 a 161 del TRLCSP i els
corresponents articles del RGLCAP.
QUARTA. Preu del contracte.
El preu màxim de licitació per cada una de les màquines serà de:
a) Màquines tipus A: 75,00 € iva exclòs per mensualitat i el preu màxim per còpia
(A4) 0,00800 € iva exclòs.
b) Màquina tipus B: 110,00 € iva exclòs per mensualitat i el preu màxim per:
- còpia b/n (A4) 0,01000 € iva exclòs.
- còpia color (A4) 0,05000 € iva exclòs.
c) Màquina tipus C: 20,00 € iva exclòs per mensualitat i el preu màxim per:
- còpia b/n (A4) 0,01500 € iva exclòs.
- còpia color (A4) 0,08900 € iva exclòs.
El preu per còpia A3 serà el mateix que el de A4 x 2.
D’acord amb l’establert a l’article 88 del TRLCSP, les referències al pressupost de licitació
no inclouen l’impost sobre el valor afegit. Els licitadors, a les seves ofertes, inclouran l’IVA
com a partida independent.
S’entendran inclosos al preu de referència la instal·lació inicial de la màquina al domicili
indicat, el subministrament de tòner, la reparació i el subministrament de peces de
recanvi, així com el desplaçament i la ma d’obra inherent a qualsevol de les operacions
anteriors.
L’import total del subministrament, fixat en 23.280,00 € (IVA exclòs), més l’import
variable per còpia, que no podrà superar en cap supòsit l’import de 45.000 € (IVA exclòs).
CINQUENA. Finançament del subministrament i pagament del preu d’adjudicació.
El subministrament objecte del present contracte es finançarà amb càrrec a les partides
corresponents del Pressupost general en vigor.
El pagament del preu s’efectuarà de forma mensual en un període de 48 mesos contra
certificació del Cap d’Àrea corresponent, del subministrament acordat, aprovada per
Decret de l’Alcaldia o Regidoria delegada en matèria de contractació.
SISENA. Revisió de preus.
No escau revisió de preus entre l’Ajuntament i l’adjudicatari.
SETENA. Durada del contracte.
La durada d’aquest contracte es fixa en 48 mesos, a comptar de l’endemà de la signatura
del corresponent contracte. Si en el moment de la signatura no es fes entrega del material,
el termini començarà a partir de la data d’entrega d’aquest. A tal efecte, es signarà l’acta
d’entrega corresponent.
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VUITENA. Termini i forma de lliurament.
Les màquines objecte del present procediment hauran de ser posades a disposició de
l’Ajuntament com a màxim en el termini de vint-i-cinc dies naturals a comptar de
l’endemà de la signatura del contracte.
Així mateix, els successius lliuraments de tòner es realitzaran en un termini màxim de 2
dies hàbils a comptar des del dia següent d’haver-se efectuat la comanda i el servei tècnic
en supòsits d’avaria de les màquines haurà de personar-se amb un termini màxim de 24
hores des de l’avís corresponent.
Dels bens subministrats s’aixecarà la corresponent acta de recepció, que es sotmetrà a
l’aprovació de l’òrgan de contractació i es donarà trasllat al Servei corresponent. En el
supòsit de que les màquines subministrades no estiguin en condicions òptimes per a ser
rebuts es farà constar a l’acta i es donaran instruccions precises al contractista per tal de
que procedeixi a esmenar els defectes o, en funció de la gravetat de les deficiències, es
procedeixi a la substitució de la màquina subministrada.
NOVENA. Publicitat del plec.
De conformitat amb el que es disposa a l’article 188 de la Llei autonòmica 20/2006, de 15
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el present plec de condicions
s’exposarà al públic, mitjançant anunci al BOIB, durant el termini de deu dies naturals per
que es puguin presentar reclamacions. Aquest anunci es simultaniejarà amb els anuncis de
licitació, per la qual cosa en el supòsit de que es presentessin reclamacions s’actuarà
conforme preveu l’esmentat article.
DESENA. Capacitat per concursar i solvència del contractista.
Capacitat per concursar.
Podran participar en la licitació les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat
plena d’obrar, acreditin la suficient solvència i/o classificació que s’exigeix al present plec i
no es trobin en cap dels casos d’incapacitat o d’incompatibilitat previstos a l’article 60 del
TRLCSP.
De conformitat amb el que es disposa a l’article 57 del TRLCSP les persones jurídiques
només podran ser adjudicatàries quan les prestacions del contracte estiguin compreses
dins els seus fins, objecte o àmbit d’activitat.
Podrà contractar-se amb unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a l’efecte,
d’acord amb l’establert a l’article 59 del TRLCSP. En aquest supòsit cada un dels
empresaris haurà d’acreditar la seva personalitat i la seva capacitat, sense perjudici del que
resulti d’aplicació en quant a l’acumulació de classificacions.
Per a la presentació d’ofertes per part de la unió temporal d’empresaris no s’exigeix la
formalització de la unió en escriptura pública. No obstant això, en el cas de resultar
adjudicatària, haurà de formalitzar-se la unió d’empresaris en escriptura pública en el
termini màxim de vuit dies, que es comptaran des del dia següent al de la notificació de
l’adjudicació del contracte.
Els que acudeixin a la licitació ho podran fer per ells o representats per persona
autoritzada mitjançant poder bastantejat, sempre que no es trobi amb un dels supòsits de
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l’article 60 del TRLCSP. Quan en representació d’una societat, civil o mercantil, concorri
algun membre de la mateixa, s’haurà de justificar documentalment que està degudament
facultat.
Els licitadors inscrits en el Registre de contractistes de la CAIB que aportin certificació
d’aquesta circumstància d’acord amb l’establert a l’article 30.2 del Decret 20/1997, de 7
de febrer, acompanyada d’una declaració responsable per la qual s’acrediti la seva validesa
i vigència, restaran exemptes de presentar la documentació que acrediti l’esmentat
registre.
Solvència del contractista.
Per contractar amb l’Ajuntament l’execució del present subministrament els concurrents
hauran de justificar la solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
Per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera podran emprar-se qualsevol dels
mitjans recollits a l’article 75 TRLCSP.
Per a l’acreditació de la solvència tècnica s’hauran d’emprar dos dels medis relacionats a
l’article 77 TRLCSP i que seran: 1) obligatòriament la relació de subministraments i
documentació adjunta efectuats durant els darrers tres anys recollida a l’article 77.1.a
TRLCSP i 2) Qualsevol dels altres medis recollits a l’article 77.1 TRLCSP a elecció del
contractista.
En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es podrà tenir en
compte a les societats pertanyents al grup, a efectes d’acreditació de la solvència
econòmica, financera i tècnica o professional, sempre que el licitador acrediti que té a la
seva disposició els mitjans d’aquestes societats necessaris per a l’execució del contracte.
En el supòsit d’unió temporal totes les empreses que en formin part hauran d’acreditar la
seva solvència. Per a determinar la solvència de la unió temporal s’acumularà la solvència
acreditada per cada una de les empreses integrants de la mateixa.
ONZENA. Anuncis de licitació.
Atès que es tracta d’una contractació oberta es donarà publicitat a la licitació mitjançant
publicació en extracte al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) a l’empara del disposat a
l’article 142 TRLCSP. Complementàriament també es podrà anunciar la convocatòria
mitjançant publicació a un o varis periòdics d’aquesta Comunitat autònoma.
L’expedient d’aquesta contractació, amb les condicions i altres elements, podrà ser
examinat al Negociat de contractació de l’Ajuntament, de 8:30 a 14:00 hores, tots els dies
hàbils fins a la finalització del termini de presentació d’ofertes.
DOTZENA. Proposicions: Llocs i termini de presentació.
La documentació per a prendre part en el procediment obert, s’haurà de presentar a la
Secretaria de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 8:15 a 14:00 hores i dissabtes de
9:00 a 13:00 hores, en la forma que especifica el TRLCSP i el RGLCAP, i en el termini de
quinze (15) dies naturals comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de
l’anunci de licitació al BOIB.
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Per a que es puguin admetre les proposicions remeses per correu serà necessari acreditar
de forma fefaent els següents extrems:
•
•

Que el sobre de la proposició s’ha lliurat a l’oficina de correus abans de les 14:00
hores del darrer dia del termini per a la presentació de pliques.
Que s’hagi comunicat aquesta circumstància a l’Ajuntament com a màxim durant
el darrer dia del termini de presentació de pliques mitjançant fax o telegrama,
acompanyat d’una còpia del justificant de correus, amb clara identificació de
l’empresa licitadora, dia i hora de presentació de la plica.

La presentació de proposicions pressuposa l’acceptació incondicionada per part del
licitador de les clàusules del present plec i la declaració de que reuneix totes i cada una de
les condicions exigides per a contractar amb l’Administració.
TRETZENA. Documentació i informació addicional als licitadors.
Les empreses podran consultar els plecs i obtenir-ne còpia en el perfil del contractista
(www.marratxi.es) o en el Negociat de contractació de l’Ajuntament de Marratxí (Camí de
n’Olesa núm. 66).
A la vista que es facilita informació per mitjans electrònics no resulta d’aplicació el
disposat a l’article 158.1 TRLCSP.
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició, ni individualment ni com a
membre de més d’una unió temporal.
La documentació podrà presentar-se en qualsevol de les llengües oficials a les Illes Balears:
llengua castellana o llengua catalana.
CATORZENA. Proposicions i documentació necessària.
La documentació es presentarà en un sobre tancat, en el qual hi ha de figurar la inscripció
següent: “Proposició per prendre part en el procediment obert pel rènting de cinc
màquines multifunció i dues impressores per a ús de les diferents àrees de l’Ajuntament de
Marratxí”.
Dins d’aquest sobre major, s’hi ha d’incloure tres sobres, A, B i C, tancats, i amb la
mateixa inscripció que s’esmenta en el paràgraf anterior i un subtítol que es detalla a
continuació.
El sobre A s’ha de subtitular “Declaració responsable” i contindrà únicament la declaració
a que fa referència l’article 146.4 del TRLCSP que s’adjunta al present plec com Annex II
(sense haver d’aportar en aquest moment la documentació relacionada en aquesta
declaració).
El sobre B s’ha de subtitular “Proposició tècnica”, que haurà de contenir la documentació
continguda als punts c), d), e) i f) de la clàusula quinzena.
El sobre C s’ha de subtitular “Proposició econòmica” i es presentarà tancat, a poder ser
precintat a petició de l’interessat i haurà de contenir el model de proposició que es recull
al present plec com Annex III.
QUINZENA. Criteris d’adjudicació.
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Per a l’adjudicació del present procediment obert s’atendrà al següent barem de criteris
objectius:
a) Menor preu ofert (import tipus de la licitació): 1 punt per cada 2 € de rebaixa, per
mensualitat i màquina, sense límit.
b) Menor preu ofert respecte del cost per còpia (import tipus de la licitació): 1 punt
per cada 0,0005 € de rebaixa per còpia, sense límit.
c) Menor termini de lliurament del subministrament (termini de lliurament inicial de
20 dies des de la signatura del contracte): 1 punt per cada 3 dies d’avançament
respecte del termini de lliurament fixat a la clàusula vuitena del present plec, amb
un màxim de 3 punts.
d) Millores dels bens subministrats: 1 punt per cada millora proposada, amb un
màxim de 2 punts. En cap supòsit es valoraran els equipaments descrits als
annexos al plec, que en tot moment es consideraran com a mínims.
e) Subministrament de material complementari o addicional a l’equip sol·licitat:
Aquest material complementari haurà d’estar valorat econòmicament a preu de
mercat i tenir utilitat per a qualsevol àrea de l’Ajuntament, valorant-se a raó d’1
punt per cada 250,00 € iva exclòs de material aportat, amb un màxim de 2 punts.
f) Recollida i reciclatge dels tòners/tintes gastats per les màquines objecte d’aquest
contracte: es puntuarà amb 3 punts.
L’òrgan de contractació tindrà la facultat d’adjudicar el contracte a la proposició que,
conforme es desprengui de la documentació aportada i informes tècnics que s’emetin,
sigui més avantatjosa en el seu conjunt. S’entendrà que l’import de l’oferta du inclosos els
impostos que puguin ser aplicables.
En cas d’igualtat entre dos o més licitadors, des del punt de vista dels criteris objectius que
serveixen de base per a l’adjudicació, tindrà preferència la proposició presentada per
aquella empresa que, en el moment d’acreditar la solvència tècnica, tingui a la seva
plantilla un número de treballadors discapacitats no inferior al 2% de la mateixa.
SETZENA. Garanties provisional i definitiva.
No s’exigeix la constitució de garantia provisional.
La garantia definitiva es fixa en l’import equivalent al 5% de l’import d’adjudicació per al
rènting de les 7 màquines objecte del present contracte (IVA exclòs) i podrà constituir-se
mitjançant qualsevol de les formes previstes als articles 96 TRLCSP i 56, 57 i 58 RGLCAP.
El termini per a la constitució de la garantia definitiva serà de deu dies hàbils a comptar de
l’endemà de la notificació del requeriment establert a la clàusula divuitena, ressenyant-se
que en el supòsit de que aquesta no es constituís en termini s’entendrà que retira la seva
oferta.
En el supòsit d’optar per la constitució de la garantia definitiva en metàl·lic, aquesta
s’haurà d’efectuar mitjançant ingrés en qualsevol dels següents comptes corrents de
l’Ajuntament:
a.
b.
c.
d.

Banca March 00610151900000780113
Banco Popular 00756847660660000173
La Caixa 21002097720200002157
BMN: 04872080362000001905
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DISSETENA. Qualificació de la documentació general.
Les proposicions s’obriran el dilluns, dimarts, dimecres, dijous o divendres hàbil següent al
de l’acompliment del termini d’admissió de proposicions i, en el cas que aquest dia sigui
inhàbil, les proposicions s’obriran el dia hàbil immediatament posterior.
En el supòsit de que s’anunciés en la forma reglamentària (clàusula desena del present
plec) la presentació d’una plica per correu postal, l’acte d’obertura es realitzaria el primer
dilluns, dimarts, dimecres, dijous o divendres hàbil una vegada transcorreguts set dies
naturals des de la finalització de la data de presentació d’ofertes. Aquesta darrera
circumstància es comunicarà a tots els licitadors al fax o correu electrònic indicat al sobre
de la documentació administrativa i s’inserirà al perfil del contractant.
La Mesa de contractació procedirà en primer lloc a l’obertura del sobre A (Declaració
Responsable) en sessió no pública. Si la mesa observés defectes o omissions esmenables a
la declaració presentada, ho farà públic a través d’anunci al Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament i del perfil del contractant, a la vegada que es comunicarà als licitadors que
s’interessin en el servei de contractació a horari d’atenció al públic, concedint-se un
termini de tres dies hàbils perquè els licitadors corregeixin o esmenin les deficiències
observades.
Posteriorment, després d’haver-se verificat que la declaració del sobre A és correcta amb
l’esmena pertinent, en el seu cas, es procedirà en sessió pública a l’obertura del sobre B
(Proposició tècnica). Aquest acte es podrà efectuar seguidament a l’obertura del sobre A i
fins a la data límit d’un mes a comptar de la data de finalització del termini de presentació
de proposicions (art. 160.1 TRLCSP). En qualsevol cas, en el supòsit de no celebrar-se la
sessió seguidament a l’obertura del sobre A es procedirà a comunicar amb antelació als
licitadors la data prevista per a l’obertura del sobre B.
La Mesa avaluarà el sobre B “Proposició tècnica” d’acord amb els criteris d’adjudicació
recollits al present plec. A l’efecte, la Mesa podrà sol·licitar, abans de formular la seva
proposta, quants informes tècnics consideri adients.
A continuació es procedirà a obrir i avaluar el sobre C “Proposició econòmica”.
Les ofertes que corresponguin a proposicions rebutjades romandran excloses del
procediment d’adjudicació del contracte i els sobres que les continguin no podran ser
oberts.
Als efectes de còmput de terminis d’aquesta clàusula no es tindran en compte els
dissabtes.
La celebració de la licitació s’atendrà a les normes establertes al Text refós de la Llei de
contractes del sector públic i el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
Per a la determinació de les ofertes anormals o desproporcionades s’aplicaran els criteris
previstos a l’article 85 RGLCAP.
DIVUITENA. Mesa de contractació.
La Mesa de contractació estarà constituïda de la manera següent:
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President:
• El Regidor delegat de l’Àrea de contractació.
Vocals:
• El Regidor delegat de l’Àrea d’economia, hisenda i especial de comptes.
• El Regidor delegat de l’Àrea d’interior.
• Un representant dels serveis jurídics municipals.
• Un representant de l’Àrea de recursos econòmics.
• La Interventora municipal.
• La Secretaria de l’Ajuntament.
Actuarà com a secretari de la Mesa el que ho sigui de l’Ajuntament o funcionari en qui
delegui.
Així mateix, formarà part de la mesa en qualitat d’assessor el Director de Recursos
Econòmics.
DINOVENA. Adjudicació del contracte.
L’òrgan de contractació, dins dels dos mesos següents a l’obertura de proposicions i a
proposta de la mesa de contractació, adjudicarà el contracte publicant-se l’esmentada
adjudicació en el BOIB i en el perfil del contractant de la plana web de l’Ajuntament.
Prèviament a l’adjudicació es requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar del
següent al de la recepció del requeriment, presenti davant de l’Ajuntament:
-

La documentació original a que fa referència la declaració responsable del 146.4
TRLCSP (declaració presentada al sobre A). En el cas de que aquesta documentació
es presentés amb defectes esmenables, es donarà un nou termini de tres dies per a
l'esmena.

-

La documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions amb l’Ajuntament de Marratxí (o autorització a l'òrgan de contractació
per obtenir de forma directa l'acreditació d’aquesta circumstància) i de la resta
d’obligacions tributaries.

-

La documentació justificativa de trobar-se al corrent obligacions amb la Seguretat
Social.

-

Qualsevol altre document acreditatiu de la seva aptitud per a contractar o de
l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o subscriure a
l’execució del contracte, així com la documentació acreditativa d’haver constituït la
garantia definitiva. Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics.

-

Acreditació d’haver constituït, en el seu cas, la garantía definitiva.

Un cop presentada tota aquesta documentació s’adjudicarà el contracte, per resolució
motivada, dins dels 5 dies hàbils següents al de la recepció de la mateixa. Si el licitador no
presentés la documentació requerida dins el termini establert o no constituís la garantia
definitiva, s’entendrà que retira la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa
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documentació al següent licitador segons l’ordre en que haguessin quedat classificades les
ofertes.
VINTENA. Notificació de l’adjudicació, perfeccionament i publicitat de la formalització del
contracte.
L’adjudicació del contracte serà notificada als licitadors en el termini màxim dels deu dies
hàbils següents a què hagi estat acordada i simultàniament es publicarà en el perfil del
contractant (www.marratxi.es).
En la notificació de l’adjudicació adreçada a l’adjudicatari, l’interessat serà requerit per a
que, en el termini màxim de quinze dies hàbils des de la seva recepció, formalitzi el
corresponent contracte.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització mitjançant document
administratiu. No obstant, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a
escriptura pública, essent al seu càrrec les corresponents despeses.
La formalització del contracte es publicarà al perfil de contractant (www.marratxi.es) en
un termini no superior a 48 dies naturals a comptar de la data de la formalització.
VINT-I-UNENA. Clàusula penal especial.
S’estableixen, sense perjudici de les contingudes a la normativa que resulti d’aplicació, les
següents faltes:
a) Faltes lleus:
• Constituirà falta lleu cada dia de retard respecte del termini establert pel
lliurament de cada màquina d’acord amb el previst a la clàusula vuitena o
d’acord amb el termini ofert per l’adjudicatari quan aquest sigui inferior.
• Constituirà falta lleu cada dia de retard respecte del termini establert per al
lliurament de tòner d’acord amb el previst a la clàusula vuitena o d’acord
amb el termini ofert per l’adjudicatari quan aquest sigui inferior.
• Constituirà falta lleu cada tres dies de retard en la reparació de les
màquines objecte del present rènting una vegada que s’hagi comunicat a
l’adjudicatari (per escrit o mitjançant fax) l’avaria de la màquina
corresponent.
b) Faltes greus:
• Constituirà falta greu, al marge de les faltes lleus que pugui constituir, el
retard en més de 15 dies en el lliurament de cada màquina d’acord amb el
termini fixat a la clàusula vuitena o d’acord amb el termini ofert per
l’adjudicatari quan aquest sigui inferior.
• Constituirà falta greu, al marge de les faltes lleus que pugui constituir, el
retard en més de 15 dies en el lliurament de tòner d’acord amb el termini
fixat a la clàusula vuitena o d’acord amb el termini ofert per l’adjudicatari
quan aquest sigui inferior.
• Constituirà falta greu, al marge de les faltes lleus que pugui constituir, el
retard en més de 15 dies en la reparació de les màquines objecte del
present rènting una vegada que s’hagi comunicat a l’adjudicatari (per
escrit o mitjançant fax) l’avaria de la màquina corresponent.
• Constituirà falta greu qualsevol altre infracció de les obligacions del
contractista previstes al present plec.
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c) Faltes molt greus:
• Constituirà falta molt greu, al marge de les faltes lleus i greus que pugui
constituir, el retard en més de dos mesos en el lliurament de cada màquina
d’acord amb el termini fixat a la clàusula vuitena o d’acord amb el termini
ofert per l’adjudicatari quan aquest sigui inferior.
• Constituirà falta molt greu, al marge de les faltes lleus i greus que pugui
constituir, el retard en més de dos mesos en la reparació de les màquines
objecte del present rènting una vegada que s’hagi comunicat a
l’adjudicatari (per escrit o mitjançant fax) l’avaria de la màquina
corresponent.
El procediment per a sancionar la comissió de les faltes assenyalades anteriorment
s’iniciarà d’ofici, a petició de l’Àrea de contractació, la qual aportarà la documentació i
informes al qual es constatin la comissió de les faltes assenyalades anteriorment. Una
vegada iniciat el procediment per l’òrgan de contractació es donarà tràmit d’audiència a
l’interessat per termini de deu dies hàbils als efectes de que pugui al·legar el que consideri
adient en defensa dels seus interessos i una vegada finalitzat aquest tràmit es resoldrà el
procediment.
Les sancions imposades en virtut de l’establert a la present clàusula podran deduir-se,
prèvia confecció del corresponent expedient de compensació de deutes per part de la
Intervenció municipal, dels imports que restin pendent d’abonament per part de
l’Ajuntament a favor de l’adjudicatari.
S’estableix el següent quadre de sancions:
a) Per faltes lleus es podran imposar sancions de multa fins a un màxim de 30 €.
b) Per faltes greus es podran imposar sancions de multa de 30,01 fins a un màxim de
300 €.
c) Per faltes molt greus es podran imposar sancions de multa de 300,01 € fins a un
màxim de 3.000 €.
En el supòsit de reiteració en la comissió de falta molt greu (i el retard acumulat del
lliurament o reparació de qualsevol de les màquines fotocopiadores objecte del contracte
superi el sis mesos) es podrà arribar a sancionar amb la resolució del contracte sense
indemnització per part de l’adjudicatari.
VINT-I-DOSENA. Modificació del contracte.
D’acord amb l’establert a l’article 219 TRLCSP una vegada perfeccionat el contracte,
l’òrgan de contractació únicament podrà introduir modificacions per raó d’interès públic i
per atendre a causes imprevistes, les quals hauran de quedar degudament justificades a
l’expedient.
Segons l’article 296 TRLCSP, si com a conseqüència de la modificació del contracte de
subministrament, es produeix un augment, reducció o supressió de les unitats dels bens
que integren el subministrament o la substitució d’uns bens per altres, sempre que
aquests estiguin compresos dins del contracte, aquesta modificació serà obligatòria per al
contractista, sense que tingui dret en cas de supressió o reducció d’unitats o classes de
bens a reclamar indemnització per aquesta causa.
VINT-I-TRESENA. Extinció del contracte.
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a) Compliment.
El compliment del contracte s’efectuarà en els termes i amb les formalitats establertes als
articles 222, 297 i 298 TRLCSP. Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de
vicis o defectes en els bens subministrats l’Ajuntament tindrà dret a reclamar contra el
contractista la reposició dels que resultaren inadequats o la reparació dels mateixos si fos
suficient.
b) Resolució del contracte: causes i efectes.
Les causes i els efectes de resolució del contracte seran les assenyalades als articles 223 a
225 i 299 i 300 TRLCSP. També serà causa de resolució del contracte d’incompliment de
l’obligació del contractista de guardar secret respecte de les dades o antecedents que no
essent públics o notoris estiguin relacionats amb l’objecte del contracte. En qualsevol cas
per a la resolució del contracte es seguirà el procediment establert a l’article 109 RGLCAP.
VINT-I-QUARTENA. Indemnització al contractista.
El contractista no tindrà dret a indemnització dels danys que s’haguessin produït per
pèrdues, avaries o perjudicis en els béns (inclosa la força major) abans del seu lliurament,
excepció feta que l’Ajuntament hagués incorregut en mora en la seva recepció.
VINT-I-CINQUENA. Règim jurídic.
En aquelles matèries no previstes expressament al present plec s’estarà al que es disposa al
TRLCSP i al Reial Decret 1098/2001 pel que s’aprova RGLCAP, i en general a les
disposicions vigents en matèria de contractació administrativa i en matèria tributària que
siguin d’aplicació.
VINT-I-SISENA. Jurisdicció competent.
Les qüestions litigioses sorgides sobre interpretació, modificació, resolució i efectes del
present contracte seran resoltes per l’òrgan de contractació, resolucions que esgotaran la
via administrativa i obriran la via contenciosa administrativa, essent competents per a
conèixer de les mateixes els Jutjats i Tribunals amb seu a Palma de Mallorca, aforament al
qual es sotmeten les parts contractants.
VINT-I-SETENA. Despeses de contractació.
Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses generades com a conseqüència de la publicitat
de la present contractació i demés despeses derivades dels tràmits preparatoris i de
formalització del contracte, fins a un màxim de 300,00 €.
Així mateix, seran a càrrec de l’adjudicatari tots els tributs estatals, autonòmics o locals
que es derivin del present contracte.
VINT-I-VUITENA. Quota residual.
En el supòsit de que al final del període de rènting l’Ajuntament estigués interessat en
adquirir les màquines objecte del contracte, es podrà exercir aquesta opció de compra
abonant una quota pel seu valor residual. Aquesta quota es negociarà en funció de l’estat
d’amortització del be en aquell moment i en cap cas podrà superar l’import d’una
mensualitat de rènting.
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ANNEX I.
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DE LES CONDICIONS ESTABLERTES
LEGALMENT PER A CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ.
En/Na ........................................................., amb DNI. núm. ........................ en nom
propi/en representació de la Societat............................................., amb CIF núm.
................. domiciliada a ................................
Comparec a l'efecte de prestar la declaració responsable, preceptuada en l'article 146.4 del
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, i declaro sota la meva responsabilitat
que: compleixo amb les condicions establertes legalment per a contractar amb
l’Administració, i disposo dels documents a que fa referència l’article 146.1 de la
mencionada Llei, documents que es transcriuen literalment a continuació:
“a) Els que acreditin la personalitat jurídica de l'empresari i, si s'escau, la seva
representació.
b ) Els que acreditin la classificació de l'empresa, si escau, o justifiquin els requisits de la
seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
Si l'empresa es trobés pendent de classificació, haurà d'aportar el document acreditatiu
d'haver presentat la corresponent sol · licitud, havent de justificar l'estar en possessió de la
classificació exigida en el termini previst en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei
per a l'esmena de defectes o omissions en la documentació .
c ) Una declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar. Aquesta
declaració inclourà la manifestació de trobar-se al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents,
sense perjudici que la justificació acreditativa d'aquest requisit s'hagi de presentar, abans
de l'adjudicació, per l'empresari a favor del es vagi a efectuar aquesta.
d ) Si s'escau, una adreça de correu electrònic en què efectuar les notificacions.
e) Per a les empreses estrangeres, en els casos en què el contracte s'hagi d'executar a
Espanya, la declaració de submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir
del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al licitant.”
A Marratxí, (Data i signatura)

(segell de l’empresa licitadora)
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ANNEX II.
MODEL DE PROPOSICIÓ:
“El
Sr.
______________________________________________
veí
de
___________________ amb domicili a ________________________________________ i
DNI núm. _____________
en nom propi o en representació de
_____________________________________________, segons acredita documentalment,
prenc part a la contractació mitjançant procediment obert convocada per l’Ajuntament de
Marratxí pel rènting de cinc màquines multifunció i dues impressores per a ús de les
diferents àrees, degudament assabentat i de total conformitat amb el Plec de clàusules
econòmiques administratives i demés disposicions legals que li siguin d’aplicació, em
compromet a realitzar-lo pels següents imports mensuals:
Detall de l’oferta econòmica:
a) Màquina tipus A:
Tipus de licitació mensual ofert sense IVA: ___________ €.
Tipus de licitació mensual ofert amb IVA: ___________ €.
Import màxim per còpia ofert sense IVA: ___________ €.
Import màxim per còpia ofert amb IVA: ___________ €.
b) Màquina tipus B:
Tipus de licitació mensual ofert sense IVA: ___________ €.
Tipus de licitació mensual ofert amb IVA: ___________ €.
Import màxim per còpia ofert sense IVA: ___________ €.
Import màxim per còpia ofert amb IVA: ___________ €.
c) Màquina tipus C:
Tipus de licitació mensual ofert sense IVA: ___________ €.
Tipus de licitació mensual ofert amb IVA: ___________ €.
Import màxim per còpia ofert sense IVA: ___________ €.
Import màxim per còpia ofert amb IVA: ___________ €.

Marratxí, a ________________.
Signatura del licitador.”

