PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU MIXT DE SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, I EL
MANTENIMENT D’IL·LUMINACIÓ I ORNAMENTACIÓ NADALENCA PER A LES
FESTES DE NADAL

1. Objecte del contracte
El present plec té per objecte especificar les condicions tècniques que regularan la contractació
del subministrament, en règim de lloguer i manteniment dels elements d'il·luminació i
ornamentació nadalenca del Municipi de Marratxí, d'acord amb el que preveu el present Plec,
en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i amb subjecció a les següents condicions:
-

Adjudicar a una empresa del sector de la il·luminació nadalenca, el lloguer i manteniment
de la il·luminació i ornamentació nadalenca.
Els materials objecte de subministrament, en règim de lloguer han de ser respectuosos
amb el medi ambient i eficients energèticament, en els termes descrits en el present Plec.

L'objecte del contracte consisteix en el subministrament, en règim de lloguer, de lluminàries i
ornaments nadalencs per decorar i ambientar els carrers, places, rotondes, arbres, fanals i
qualsevol element de mobiliari urbà dels espais públics del municipi de Marratxí i els seus
barris i parròquies que l’Ajuntament de Marratxí trobi oportú.
Per l'Ajuntament, es considera primordial la varietat dels efectes decoratius i artístics en les
il·luminacions festives, sempre en funció de la seva idoneïtat respecte a l'entorn i als suports
dels jocs lluminosos.
Per part de l'Ajuntament s'elegiran els elements que s'instal·lin a cada punt, atenent als criteris
d’atractiu, potència instal·lada, impacte ambiental, cost econòmic, etc., de manera que per part
del concursant s'acompanyarà un catàleg que haurà de contenir la següent informació de cada
element:
• Fotografies, plànols o dibuixos que identifiquin perfectament el mateix.
• Mesures i característiques.
• Potència per unitat, metro o conjunt, així com el sistema d'il·luminació o font de llum utilitzada i
les seves característiques.
• Preu unitari (inclou el lloguer i el manteniment).
Els materials a subministrar per realitzar la il·luminació nadalenca seran elements no
contaminants, respectuosos amb el medi ambient i de baix consum, com leds, o qualsevol altre
element similar que compleixi aquestes característiques.
S'hauran d'utilitzar les tecnologies més eficients i que millor s'adaptin a cada motiu (led, fil
lluminós, micro bombetes, fibra òptica, etc.), la tensió màxima serà de 160V en tots els led.
Es realitzarà en arcs de fantasia, i fils lluminosos, preferentment en blanc, però afegint aquells
elements de color que enriqueixin el producte final.
Els treballs d’instal·lació correran a càrrec de l’Ajuntament.
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2. Servei de manteniment
L'empresa adjudicatària s'encarregarà del manteniment de l'enllumenat i ornamentació
nadalenca, prestant especial atenció a la reparació i reposició de les lluminàries instal·lades, i
en qualsevol cas, garantint el seu perfecte funcionament durant el període objecte del
contracte.
Dins de les obligacions del contractista destaca el correcte manteniment de les instal·lacions,
segons les següents condicions:
• Durant les 24 hores del dia el contractista respondrà de manera immediata davant qualsevol
anomalia de la instal·lació que afecti sobretot a la seguretat. L'empresa instal·ladora disposarà
per a això d'una persona responsable i d'un telèfon de localització a fi de que en un termini de
menys de 12 hores disposi del personal i els mitjans necessaris per procedir a la reparació de
l'avaria produïda.
El no compliment d'aquesta condició, així com les fallades de les instal·lacions no corregits en
el temps previst de 12 hores, per l'equip de manteniment del contractista, serà motiu de la
sanció que correspongui previ els informes preceptius.

3. Duració del contracte
La duració d’aquest contracte es fixa en 2 anys de manera obligatòria per a la part arrendadora
i potestativa per a l’arrendatària, a comptar de l’endemà de la signatura del corresponent
contracte, prorrogable anualment, per dos anys més (1+1).
No obstant, al tractar-se d'un servei de lloguer per a unes dates concretes, s'especifica que el
lliurament de les llums es durà a terme el 2 de novembre de cada any mentre el contracte
estigui en vigor, i la recollida de les mateixes es durà a terme com a màxim dia 1 de febrer de
cada any mentre el contracte estigui en vigor o dins dels 15 dies posteriors a la notificació per
part de l'Ajuntament a l'empresa perquè procedeixi a la recollida.

4. Reglamentació aplicable.
Les instal·lacions objecte del present contracte es veuran afectades per la següent normativa
que enumerem sense que per això quedi exclosa cap que sigui d'aplicació:
• Reial Decret 842/2002 pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les
seves Instruccions tècniques complementàries ITC.
• Reial Decret 1890/2008 pel qual s'aprova el Reglament d'Eficiència Energètica en
Instal·lacions d'Enllumenat Exterior i les seves instruccions tècniques complementàries.

5. Execució dels treballs
El contracte s'executarà de conformitat amb el que s'especifica en aquest plec de condicions.
El contractista haurà d'atendre les instruccions que a la vista dels treballs dictin els Serveis
Tècnics Municipals, per a executar o modificar algun extrem, sempre que no s'alterin
substancialment els Plecs ni els preus establerts, extrems aquests que determinaran els
Serveis Tècnics esmentats i que el contractista es compromet a acceptar.
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Els subministraments, actuacions i treballs s'executaran d'acord amb l'organització que el
contractista estimi necessari, quedant garantida la data d'inici i acabament dels mateixos en els
terminis establerts.
El contractista realitzarà la correcció de les anomalies detectades durant el funcionament dels
enllumenats en l'interval que hi hagi entre l'apagat i el següent encesa del mateix.

6. Presentació de projectes
Les empreses licitadores hauran de presentar un projecte que inclogui un esbós de tots i
cadascun dels motius a instal·lar en la il·luminació nadalenca, amb l'especificació de:
• Catàleg dels motius ornamentals nadalencs que proposa instal·lar, en forma de relació, amb
descripció del disseny i composició, fotografies i preu unitari, incloent manteniment.
• Dimensions i nombre de motius i llums de cada un d'ells.
• Potència total de cada adorn o motiu, potència total instal·lada i consum.
Els projectes presentats han de servir de base, en funció del nombre dels motius de diferents
tipus a instal·lar i del preu unitari de cada un d'ells, per justificar l'oferta econòmica realitzada
pel contractista.

7. Termini i lloc de lliurament i recollida
Les lluminàries s'hauran de lliurar en data 2 de novembre de cada any, sense perjudici de la
reducció del termini de lliurament al que es comprometi el licitador a la seva oferta.
El lloc de lliurament serà a l'Àrea de Serveis i Obres de l'Ajuntament de Marratxí, en Camí de
Son Ametler, número 5, 07141, de Marratxí i recollir al mateix lloc en el termini de 15 dies a
comptar des de la notificació a l’empresa per part de l’Ajuntament.

8. Període de garantia
Les instal·lacions estaran en garantia des de la recepció del subministrament fins al
desmuntatge.

9. Serveis mínims a llogar
A causa de les característiques concretes dels carrers del municipi de Marratxí, el nombre de
lluminàries que són necessàries, així com les seves mesures màximes, es corresponen amb la
següent taula:
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ANNEX I
RELACIÓ DE LLUMS DE NADAL A SUBMINISTRAR

DESCRIPCIÓ

MESURES MÀXIMES

UNITATS

BICOLOR

3,10x1,40

3

MONOCOLOR

5,10x1,75

1

BICOLOR

2,10x0,80

30

BICOLOR

3,00x1,10

6

BICOLOR

2,60x1,00

20

BICOLOR

2,10x0,75

20

BICOLOR

5,75x1,30

4

BICOLOR

2,60x1,10

10

BICOLOR

2,10x0,90

10

BICOLOR

2,60x1,30

8

MONOCOLOR

2,20x1,30

6

BICOLOR

5,00x1,60

3

BICOLOR

2,30x1,30

20

BICOLOR

2,60x1,25

20

MONOCOLOR

2,00x9,00

1

MONOCOLOR

2,00x6,00

4

MONOCOLOR

2,00x1,50

8

MONOCOLOR

2,00x1,00

30

En tot cas, els llums han de tenir unes dimensions mínimes de 2 metres de llarg i 0,50 metres
d'alt, i ser específicament llums d'exterior per col·locar a les vies públiques del Municipi de
Marratxí.
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