PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE D’
INFORMÀTICA ORIGINAL I COMPATIBLE

PRIMERA.- Objecte del contracte
Aquest contracte té per objecte el subministrament de material fungible original y
compatible d’informàtica, de forma successiva i pels preus unitaris que figurin a l’acord
d’adjudicació, per a ús de les distintes àrees de l’Ajuntament i amb les especificacions i
característiques que es fixen als annexos del present plec.
El subministrament es farà en diversos lliuraments, segons les peticions que vagi
realitzant l’àrea econòmica i no de forma total a la signatura del contracte.
D'acord amb el que disposa l'article 9.3.a) del TRLCSP, l'adjudicatari queda obligat a
lliurar una pluralitat de béns que responguin a les especificacions tècniques que es
contenen en aquest Plec, de forma successiva i per preu unitari, sense que la quantitat
total quedi definida amb exactitud al temps de celebrar el contracte, per estar
subordinades els lliuraments a les necessitats del Ajuntament de Marratxí.
SEGONA.- Definició, contingut i condicions d'execució del subministrament.
Les característiques i unitats del material a subministrar es relacionen en l'Annex 3 del
plec de clàusules administratives.
La denominació que s'indica del material a subministrar, en cas que faci referència a
una casa comercial determinada, es podrà substituir per un material de similars
característiques, havent de justificar les mateixes mitjançant quadre comparatiu, això
únicament a aquells que es doni la possibilitat de subministrar com a compatibles a
l’annex 3.
Així dons, en el supòsit que algun dels productes objecte de subministrament
relacionats a l’Annex 3 deixi de fabricar-se i, per tant, no hi hagi possibilitat de
continuar amb el seu subministrament, l'adjudicatari del contracte haurà d'acreditar-ho
al responsable d’aquest, mitjançant comunicació del fabricant, i en aquest cas el
producte serà substituït per un altre d'idèntiques característiques al previst en el
contracte.
Així mateix, en cas que l’òrgan de contractació consideri necessària la substitució
d'algun material de caràcter no substancial previst als Annexes per un altre similar i
per raons que coadjuvin a l'actualització permanent del contracte, haurà de raonar les
causes que hagin originat la substitució, i es podrà procedir a aquesta substitució
sempre que amb la comanda del material anàleg no s’alteri l'import total del contracte i
es respecten les característiques bàsiques inicials.
En l'Annex 3 que acompanya al plec de clàusules administratives particulars,
s'indicaran els preus unitaris de cadascun dels productes a oferir. Aquests preus
vincularan al contractista durant l'execució del contracte.

En el cas dels articles originals, els licitadors han d’oferir totes les referències
contingudes en l’annex 3. Si queda qualsevol referència sense ofertar, el licitador que
resulti adjudicatari restarà obligat a subministrar l’esmentat article al preu de sortida
durant tota la vigència del contracte.
En el cas dels articles compatibles, els licitadors estaran obligats a oferir un mínim del
80% dels articles relacionats en l’annex 3.
La puntuació es determinarà segons el que es disposa al quadre de característiques
del contracte del plecs de clàusules administratives particulars.
L'import d'adjudicació del contracte coincidirà amb el de licitació, implicant la baixa
realitzada per l'adjudicatari l'augment de materials segons necessitats, fins al límit del
preu d'adjudicació.
TERCERA - Termini de lliurament
El lliurament del subministrament es durà a terme en funció de les comandes que
l’àrea econòmica efectuï, dirigint-se a un nº de fax o a una adreça de correu electrònic,
que serà prèviament consensuat amb l'adjudicatari del contracte, fins a un termini
màxim de 5 dies naturals comptats a partir de la data de la comanda.
QUARTA - Adreça del subministrament
Els productes a subministrar, es lliuraran a mesura que es vagin sol·licitant i en el lloc
que s'indiqui en cada comanda, seran a compte de l'adjudicatari les despeses
d'embalatge, transport i lliurament.
CINQUENA - Inspecció del subministrament
L’àrea econòmica serà l'encarregada de controlar els subministraments efectuats i la
qualitat dels mateixos, reservant-se la possibilitat de rebutjar total o parcialment el
subministrament, en cas que els materials no reuneixin les condicions necessàries per
al seu ús, no es corresponguin amb els sol·licitats o no compleixin amb la normativa
aplicable a aquest tipus de material.
SISENA – Característiques tècniques
Tant els productes com a materials oferts seran de primera qualitat i hauran de complir
tota la legislació vigent en la matèria així com les normes vigents a aquest efecte del
seu ús en Centres d'aquesta Naturalesa.
SETENA – Garantia
L'empresa adjudicatària es compromet a lliurar els articles en perfecte estat de
fabricació i funcionament. En cas de detectar-ne defectes en els articles subministrats,
el contractista substituirà aquests articles per uns altres de la mateixa referència, en un
termini no superior a 48 hores. Tots els articles a subministrar hauran de disposar de la
garantia del fabricant segons la legislació vigent.

VUITENA – Responsable del subministrament
L'empresa adjudicatària designarà un responsable, únic interlocutor vàlid per als
assumptes relacionats amb el contracte, que haurà de facilitar adreça de correu
electrònic i disposar d'un telèfon mòbil operatiu durant la jornada laboral municipal per
atendre possibles qüestions que poguessin presentar-se durant l'execució del
contracte.

Marratxí, març de 2017

