
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE ELECTRIC.

I. DISPOSICIONS GENERALS

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

El contracte que sobre la base del present plec es realitzi, té per objecte el
subministrament  d'un vehicle  elèctric  per  a  usos múltiples a realitzar  per  la
policia local de l’Ajuntament d’Ariany.

2. TERMINI

El termini total de lliurament del subministrament objecte del present contracte
serà  d'un  màxim de TRES MESOS,  comptat  a  partir  de  l'endemà al  de  la
formalització del mateix.

El contractista s'entendrà culpable en mora pel transcurs del termini citat, no
sent necessària intimació prèvia per part de l'Ajuntament.

El subministrament haurà de lliurar-se a l'AJUNTAMENT.
Aquest  termini  és  indicatiu  i  podrà  ser  modificat,  si  s’escau,  com  a
conseqüència de la negociació. 

De  conformitat  amb  el  que  estableix  l’article  213.2  del  TRLCSP,  el  termini
d’execució esmentat es podrà prorrogar quan el contractista no el pugui complir
per causes totalment imprevistes i que no se li puguin imputar, sempre que les
justifiqui com cal.

3. CARACTERÍSTIQUES DEL VEHICLE: PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

L’objecte del contracte és el subministrament d´un vehicle 100% elèctric pels
serveis  municipals  de  l´Ajuntament  d’Ariany,  el  qual  haurà  de  complir  les
característiques i prestacions establertes en el present plec.

El vehicle ha de ser completament nou. No s´admeten vehicles de segona mà,
de quilòmetre zero o similars.

3.1.- Condicions tècniques i equipament del vehicle.



Les característiques tècniques mínimes que ha reunir  el  vehicle  pel  que fa
respecte a la mecànica, prestacions i equipaments seran les que s’enumeren a
continuació.

Característiques tècniques:

 Segment:  Furgoneta

 Tipus: Vehicle Elèctric de bateries. Propulsió 100% elèctrica (VE)

 Categoria (Directiva CE): M1

 Potència mínima: 45 kW

 Velocitat mínima: 100 Km/h

 Autonomia mínima: 130 km

 Disposar d’un mínim de 4 places.

 Portes: Mínim 5 portes.

 Color  blanc  amb  personalització  de  la  carrosseria  inclosa,  segons

indicacions de l’Ajuntament que seran les que marca la  normativa  de la

Conselleria d’interior respecte als vehicles de policies locals .

 El vehicle ha d’admetre:
- Càrrega normal: 2,3kW-10A i 3,6kW-16A i 6,6kW -32A 

- Carga Ràpida (50kW-125A)

Prestacions i equipaments:
 ABS

 Airbag

 Sistema de càrrega (cablejat, reguladors i endolls) tipus Schuko i Mennekes

(en el cas que el vehicle ho accepti)

 Direcció assistida

 Aire condicionat

 El  vehicle  s’haurà  de  subministrar  amb  els  corresponents  sistemes  de

càrrega (cablejat, reguladors i endolls) tipus Schucko i Mennekes (en cas

que el vehicle l’admeti). 



 El  vehicle  es  lliurarà  amb  la  corresponent  roda  de  recanvi,  triangle  de

senyalització i armilla reflectant. 

 El vehicle es lliurarà amb 2 jocs de claus originals.

Altres consideracions:
 Haurà de ser vehicle complet, inclosa la bateria en propietat. 

 No s’admetran vehicles que hagin sofert  modificacions no autoritzades o

que impliquin pèrdua de resistència de la seva estructura. 

 El vehicle haurà de dur el  distintiu aprovat  pel Ministeri  competent en la

matèria com a vehicle elèctric. 

 El  preu  ofert  per  les  empreses  licitadores  ha  d'incloure  la  rotulació  del

vehicle la qual comprendrà l'anagrama de la corporació local així  com el

patrocini  del  Departament  de  Desenvolupament  Local  del  Consell  de

Mallorca en el sentit que ha de figurar en un lloc visible del vehicle que l

´adquisició  ha  estat  subvencionada  pel  Consell  de  Mallorca,  amb  l

´anagrama, la llegenda i les mides que indiqui el Consell de Mallorca.

 El preu ofert per les empreses licitadores portarà incloses les despeses de

matriculació i entrega (imposts inclosos). 

 El  vehicle  haurà d’estar  homologat  d'acord amb la normativa que resulti

d’aplicació segons la categoria del vehicle (homologació europea, nacional

o individual). En aquest cas com a vehicle de policia local.

 El  període  mínim  de  garantia  serà  5  anys  i  sempre  el  que  ofereixi  el

fabricant a la seva oferta comercial. 

 S’ha d’incloure en el preu els llums i megafonia que marca la normativa en

matèria d’equipaments de vehicles de policia local.

4. PRESSUPOST DEL CONTRACTE

El  pressupost  del  contracte  es  fixa  en  VINT-I-QUATRE  MIL  TRESCENTS
VUITANTA EUROS ( 24.793,38 € ), més 5.206,62 € corresponent a l’IVA, que
suma un  pressupost  total  de  TRENTA MIL  (  30.000,00€),   pressupost  que



podrà ser millorat pels licitadors. En el preu s'entendran compresos totes les
despeses, fins i tot les de transport.

5. FINANCIACIO

Es disposa del crèdit pressupostari necessari per atendre les obligacions que
es derivin per a l’òrgan de contractació del compliment del contracte fins a la
seva conclusió.

Per  sufragar  el  preu del  contracte  hi  ha  previst  finançament  amb càrrec  al
pressupost de l'any en curs.

6. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

L’òrgan de contractació és la Batlia.

L’òrgan de contractació té facultat per adjudicar el contracte corresponent i, en
conseqüència,  té  les  prerrogatives  d’interpretar-lo,  resoldre  els  dubtes  que
ofereix  el  compliment,  modificar-lo  per  raons  d’interès  públic,  acordar-ne  la
resolució i determinar-ne els efectes, amb subjecció a la normativa aplicable.
Els acords que respecte d’això dicti seran executius, sense perjudici del dret del
contractista a la seva impugnació davant la jurisdicció competent.

7. RÈGIM JURÍDIC. RECURSOS

 La  contractació  que  s’ha  de  dur  a  terme  es  tipifica  com  a  contracte  de
subministrament  de  caràcter  administratiu,  de  conformitat  amb  el  que
estableixen els articles 9 i 19 del text refós de la Llei de contractes del sector
públic (d’ara endavant TRLCSP), aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, i queda sotmesa a la Llei esmentada, així com al Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en la mesura que continuï vigent, i al
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007,  de  30  d’octubre,  de  contractes  del  sector  públic,  o  a  les  normes
reglamentàries  que  els  substitueixin  (d’ara  endavant  normativa  de
desenvolupament del TRLCSP), i a les clàusules contingudes en aquest Plec
de clàusules administratives particulars.

Així  mateix,  seran d’aplicació  les altres disposicions estatals  que regulen la
contractació del sector públic, i les dictades per la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, en el marc de les competències respectives.



En  cas  de  discordança  entre  aquest  Plec  i  qualsevol  altre  document
contractual, preval aquest Plec.

 Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació i resolució
del contracte, i els efectes d’aquesta, seran resoltes per l’òrgan de contractació,
els acords del qual posaran fi a la via administrativa, i seran immediatament
executius. Es poden recórrer en via administrativa o ser impugnats mitjançant
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que disposa la Llei reguladora
de la jurisdicció esmentada. 

El  recurs  en  via  administrativa  contra  els  actes  relatius  a  la  preparació,
l’adjudicació,  els  efectes,  el  compliment  i  l’extinció  del  contracte  és  el  que
correspongui en funció del que s’indica a continuació. 

Quan es tracti d’un acte inclòs en l’article 40 del TRLCSP es pot interposar el
recurs especial en matèria de contractació a què fa referència aquest precepte
davant  del  Tribunal  Administratiu  Central  de  Recursos  Contractuals  en  el
termini de quinze dies hàbils comptadors d’acord amb el que disposa l’article
44.2 del TRLCSP i d’acord amb el procediment que s’hi estableix. 

El  recurs  s’ha  de  presentar  necessàriament  en  el  registre  de  l’òrgan  de
contractació o en el  registre electrònic del ministeri  al  qual estigui  adscrit  el
Tribunal  Administratiu  Central  de Recursos Contractuals,  òrgan al  qual  s’ha
d’adreçar. En aquest darrer cas, el recurs s’ha de presentar per via electrònica.

Si es tracta d’un acte no inclòs en l’article 40 del TRLCSP, es pot interposar,
segons sigui procedent en cada cas, un recurs d’alçada o el recurs especial en
matèria de contractació a què fa referència l’article 66 de la Llei 3/2003, de 26
de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes  Balears,  de  conformitat  amb  aquest  precepte  i  amb  la  normativa
reguladora  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions
públiques. 

El recurs especial en matèria de contractació és potestatiu, i alternativament es
pot acudir a la via contenciosa administrativa.

8. CAPACITAT PER CONTRACTAR

Poden  contractar  amb  l’Administració  les  persones  naturals  o  jurídiques,
espanyoles  o  estrangeres  que,  amb  plena  capacitat  d’obrar,  no  es  trobin
compreses  en  alguna  de  les  circumstàncies  previstes  en  l’article  60  del
TRLCSP.



Les  persones  jurídiques  només  poden  ser  adjudicatàries  de  contractes  les
prestacions dels quals estiguin compreses dins les finalitats, objecte o àmbit
d’activitat que, d’acord amb els estatuts o regles fundacionals, els siguin propis,
i  han  de  disposar  d’una  organització  amb  elements  personals  i  materials
suficients per a l’execució deguda del contracte.

S’acreditarà  la  capacitat  d’obrar  en  els  termes  establerts  en  la  clàusula  17
d’aquest Plec.

Les  empreses  no  espanyoles  d’estats  membres  de  la  Unió  Europea  tenen
capacitat per contractar sempre que, d’acord amb la legislació de l’Estat en el
qual  estiguin  establertes,  es  trobin  habilitades per  realitzar  la  prestació  que
constitueix l’objecte del contracte.

Poden  contractar  amb  l’Administració  les  unions  d’empresaris  que  es
constitueixin  temporalment  a  aquest  efecte,  sense  que  sigui  necessària  la
formalització en escriptura pública fins que s’hagi adjudicat el contracte al seu
favor.

9. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA (art. 79.bis del TR LCSP)

En aquest contracte, per estar dins els casos de l’article 11.5 del Reglament de
la Llei,  no serà obligatori  l’acreditació de la solvència econòmica financera i
tècnica.

10.-  DECLARACIÓ RESPONSABLE .- 

L'aportació  inicial  de la  documentació establerta  a la  clàusula 17,  es  podrà
substituir  per  una declaració  responsable del  licitador  indicant  que compleix
amb  totes  les  condicions  establertes  legalment  per  contractar  amb
l'administració i amb tots i cadascun dels requisits establerts en el present plec
de condicions per a participar en la present licitació, segons el model d'annex I.

11. REVISIÓ DE PREUS.- 

Donada les característiques del  contracte i  d’acord amb l’establert  a l’article
89.1 del TRLCSP, en aquest contracte no es procedirà a la revisió de preus.

II. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

12. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ.-  



L’adjudicació del contracte es durà a terme mitjançant procediment negociat
sense publicitat, de conformitat amb el que estableixen els articles 169 a 178
del TRLCSP.
 
La tramitació del procediment serà ordinària.

En aquest procediment es duran a terme notificacions electròniques d’acord
amb  la  Llei  11/2007,  de  22  de  juny,  d’accés  electrònic  dels  ciutadans  als
serveis públics. A tal efecte, els interessats hauran de designar una adreça de
correu  electrònic  en  què  s’han  de  rebre  els  avisos  de  les  notificacions
electròniques. Amb aquesta finalitat, hauran de presentar un document amb les
dades contingudes en el model normalitzat que figura con annex II  d’aquest
plec. En qualsevol moment del procediment els interessats podran sol•licitar la
modificació del sistema de notificació. 

El termini per considerar rebutjada la notificació electrònica, amb els efectes
que preveu l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, serà de
deu dies, llevat del cas en què es notifiqui l’adjudicació del contracte, en què
serà de cinc dies.

13. MESA DE CONTRATACIÓ.-
 
No es preveu la constitució de mesa de contractació, donat que es tracta de un
procediment negociat sense publicitat. Assumint les competències pròpies de la
mesa l’òrgan de contractació a traves de la seva unitat administrativa.

14. ESCRIT D’INVITACIÓ.-

L’òrgan de contractació,  a través de la unitat  administrativa de contractació,
cursarà una petició d’ofertes almenys a tres empreses capacitades per a la
realització de l’objecte del contracte, si és possible, amb les quals negociarà els
aspectes tècnics i econòmics assenyalats en la clàusula 19 d’aquest Plec.

La invitació pot limitar-se a una única empresa quan concorri  alguna de les
circumstàncies  previstes  en  l’article  170,  apartats  d  i  f,  o  en  l’article  171,
apartats b i c, del TRLCSP. 

La comunicació amb cada empresari  es farà mitjançant  un escrit  d’invitació
que, com a mínim, ha de tenir la informació següent: 

- Objecte del contracte.



- Plecs  de  clàusules  administratives  particulars  i  de  prescripcions
tècniques, si escau, o indicació de la forma d’accés a aquests documents. 
- Lloc i termini de presentació de les seves proposicions. 

15. GARANTIA PROVISIONAL.- 

Per la naturalesa del contracte  i d’ acord amb l’ art. 95.1 del TRLCSP no s’
exigeix garantia provisional.

16. PROPOSICIONS DELS INTERESATS .- 

Les proposicions s’han de presentar en el lloc i termini assenyalats en l’escrit
d’invitació.

Si el dia indicat és dissabte o festiu, passarà al primer dia hàbil següent.
 
La documentació que es presenti ha d’anar acompanyada d’una relació de tots
els documents que s’adjunten.

Aquest  document  ha  d’estar  subscrit  pel  licitador  o  pel  representant  de
l’empresa interessada, i ha d’incloure la denominació de l’empresa, el NIF, el
nom i els llinatges de qui signi la proposició i el caràcter amb què ho fa, així
com el número de telèfon i el fax de contacte. Si es tracta d’una unió temporal
d’empreses, s’han d’indicar les dades de cadascun dels empresaris.

La  presentació  de  la  proposició  pressuposa  l’acceptació  incondicionada  de
l’interessat del contingut de la totalitat de les clàusules d’aquest Plec i, si escau,
del Plec de prescripcions tècniques. 

L’import de la proposició econòmica no ha de superar el pressupost de licitació
establert a  la clàusula 4 d’aquest plec.

Els interessats han de presentar les seves ofertes referides a la totalitat de les
prestacions objecte del contracte. 

Cada interessat pot presentar només una oferta en relació amb l’objecte del
contracte, o del lot o lots a què liciti. 
L’empresari que hagi presentat oferta en unió temporal amb altres empresaris
no pot, al seu torn, presentar oferta individualment, ni figurar en més d’una unió
temporal participant a la licitació. 

 L’incompliment  de  les  normes  contingudes  en  els  dos  apartats  anteriors
donarà lloc a la no-admissió de cap de les ofertes subscrites pel licitador.



 Les oficines receptores donaran rebut de cada proposició al presentador, en el
qual ha de constar el nom del licitador, la denominació del contracte objecte de
la licitació i el dia i hora de la presentació. Una vegada lliurada o tramesa la
proposició, no podrà ser retirada.

Quan la documentació s’enviï  per correu, l’empresari  ha de justificar la data
d’imposició  de  la  tramesa  a  l’oficina  de  Correus  i  anunciar  a  l’òrgan  de
contractació  la  tramesa  de  l’oferta  el  mateix  dia,  al  correu  Electronic
mvives@ajariany.net.

Sense la concurrència d’ambdós requisits no serà admesa la documentació si
l’òrgan de contractació la rep posteriorment a la data i hora de l’acabament del
termini.

Això no obstant, si durant els deu dies naturals següents a la data indicada no
s’ha rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.

Una  vegada  adjudicat  el  contracte  i  transcorreguts  els  terminis  per  a  la
interposició  de  recursos  sense  que  se  n’hagin  interposat,  la  documentació
general dels licitadors o candidats que no hagin resultat adjudicataris quedarà a
la seva disposició en les oficines de l’òrgan de contractació. En el cas que la
documentació no es retiri en el termini de sis mesos, s’entendrà que la persona
interessada  hi  ha  renunciat  i  l’òrgan  de  contractació  quedarà  facultat  per
destruir-la.

17. PROPOSICIONS I DOCUMENTACIÓ .- 

Els empresaris convidats que vulguin participar en el procediment hauran de
presentar  la documentació en els termes que s’estableixen a continuació:

Documentació general

a) L’acreditació de la personalitat, de la representació i la capacitat d’obrar
de l’empresari s’acreditarà mitjançant una declaració responsable signada pel
licitador indicant que compleix amb totes les condicions establertes legalment
per  contractar  amb l'administració  i  que compleix  amb tots  i  cadascun dels
requisits  establerts  en  el  present  plec  de  condicions  per  a  participar  en  la
present licitació, segons el model de l'annex I d’aquest plec. 

b) Un document en què es designi  la identificació de l’adreça de correu
electrònic  per  les  notificacions  que  es  practiquin  en  aquest  procediment,
d’acord amb el model de l’annex II d’aquest plec.
 



c) Les  empreses  estrangeres  han  de  presentar  una  declaració  que  se
sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol mena,
per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del
contracte,  amb renúncia,  si  escau,  al  fur  jurisdiccional  estranger  que  pugui
correspondre al licitador.

d) Qualsevol altre document exigit en aquest Plec.

Proposició econòmica

El  licitador  ha  de  presentar  la  seva  oferta  econòmica  segons  el  model  de
l’annex  III   d’aquest  Plec.  L’oferta  ha  d’anar  signada  per  qui  tingui  poder
suficient per fer-ho, i no ha de contenir errors, omissions o obstacles per a una
interpretació correcta.

L’import  ha  d’expressar-se  clarament  en  nombres  i  lletres.  S’ha  d’indicar
l’import,  IVA exclòs, i,  a continuació,  com a partida independent,  l’import  de
l’IVA que s’hagi de repercutir. També ha d’indicar-se el tipus impositiu d’IVA
aplicable a la prestació i l’import total de l’oferta. 

S’entén  que  l’oferta  econòmica  inclou  totes  les  taxes  i  imposts,  directes  i
indirectes, i arbitris municipals que gravin l’execució del contracte.

Proposició tècnica

El licitador ha de presentar una memòria tècnica de realització de l’objecte del
contracte  i  tots  els  documents  exigits  en  aquest  Plec  o  en  el  Plec  de
prescripcions tècniques, en el seu cas, que permetin conèixer el contingut dels
aspectes tècnics de la proposició. Aquesta documentació ha d’estar signada.

En el cas d’unió temporal d’empresaris, s’haurà de presentar un compromís de
constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del
contracte. Aquest document ha d’anar signat pels representants de cadascuna
de les empreses integrants de la unió.

Els membres de la unió han d’indicar els noms i circumstàncies dels empresaris
que  la  composen,  la  participació  de  cadascun  d’ells  i  han  de  designar  un
representant o apoderat únic.
Tota  la  documentació  presentada  pels  licitadors  ha  de  ser  documentació
original o bé còpies que tinguin caràcter d’autèntiques o compulsades, d’acord
amb la legislació vigent en la matèria. 

18. EXAMEN DE LES OFERTES I NEGOCIACIÓ.-



Conclòs el termini de presentació de proposicions, la unitat administrativa de
contractació,  qualificarà  la  documentació  general  que  han  presentat  els
licitadors. 

Si observa defectes o omissions esmenables en la declaració responsable o en
la resta de la documentació presentada, ho notificarà al licitador corresponent,
deixant  constància  d’aquesta  notificació  en  l’expedient,  i  se  li  concedirà  un
termini no superior a tres dies hàbils perquè els esmeni.

La falta d’esmena en el termini assenyalat dels defectes o omissions advertits
donarà lloc a l’exclusió.

Qualificada la documentació, la unitat administrativa de contractació negociarà
amb els interessats els termes de les seves ofertes i vetllarà perquè tots rebin
el mateix tracte i, en particular, no facilitarà de forma discriminatòria informació
que pugui donar avantatges a determinats interessats respecte de la resta. 

L’òrgan de contractació negociarà amb els licitadors les ofertes que aquests
hagin presentat per adaptar-les als requisits indicats en el Plec de clàusules
administratives  particulars  i  al  projecte  tècnic,  amb  la  finalitat  d’identificar
l’oferta més avantatjosa.  

Les negociacions es podran dur a terme via fax, telèfon, per escrit, per correu
electrònic,  o  per  compareixença,  i  se  n’haurà  de  deixar  constància  en
l’expedient. 

Per  valorar  les  proposicions  i  determinar  l’oferta  més  avantatjosa
econòmicament,  es  tindran  en  compte  els  criteris  vinculats  directament  a
l’objecte del contracte basats en els que preveu l’article 150.1 del TRLCSP, que
s’indiquen a la clàusula 19 d’aquest plec.

En el supòsit que al llarg de la negociació es posin de manifest nous aspectes
que sigui convenient que s’hi incorporin, se n’ha d’informar tots els empresaris
participants  perquè  puguin,  si  escau,  incloure’ls  en  les  ofertes  o  en  les
negociacions.

La  unitat  administrativa  de  contractació  podrà  estimar  que  les  ofertes
presentades són desproporcionades o anormals quan la proposta econòmica
sobrepassi el 20% del preu de licitació. Quan s’identifiqui una proposició que
pot ser considerada desproporcionada o anormal, s’ha de donar audiència al
licitador afectat i s’ha de tramitar el procediment que preveuen els apartats 3 i 4
de l’article 152 del TRLCSP.



L’ òrgan de contractació, després de sol•licitar, si escau, els informes tècnics
que estimi  convenients,  classificarà  les  proposicions presentades,  per  ordre
decreixent, atenent el resultat de la negociació realitzada.

En el supòsit en què es produeixi igualtat en les proposicions més avantatjoses
des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a l’adjudicació, la
proposta d’adjudicació es realitzarà a favor del licitador que la seva oferta en el
seu conjunt, es consideri mes beneficiosa per a l’interès públic, tenint en comte,
si escau, l’ordre de prelació dels aspectes objecte de negociació o, si escau,
dels criteris d’adjudicació. 

Si malgrat tot això encara persisteix la igualtat, l’adjudicatari serà seleccionat
mitjançant un sorteig, que se durà a terme en un acte públic.

En l’expedient s’ha de deixar constància de les invitacions cursades, de les
ofertes rebudes i de les raons per les quals s’accepten o es rebutgen.

19. CRITERIS PER LA NEGOCIACIÓ.-

Per  valorar  les  proposicions  i  per  determinar  l'oferta  més  avantatjosa  es
tendràn en compte especialment el següents criteris :

PREU
Per cada 1.000 euros menys del pressupost inicial ........... 0,5 punt

TERMINI D’ENTREGA
Por cada 15 dies inferior al termini màxim d’entrega .......... 0,5 punt

TALLER A L’ILLA DE MALLORCA
Disposar de taller oficial de la marca ofertada ...................... 1 punt
Disposar de taller no oficial de la marca ofertada ................. 0,5 punts

AMPLIACIÓ DE GARANTIA
**Només es puntuarà una de les 2 opcions, la qual haurà d’estar especificada
en l’oferta presentada pel licitant.
Por cada any addicional ......................................................... 1 punt
Por cada 50.000 km. addicional ............................................. 1 punt
**Com màxim només es podrà oferir dues anualitats.

EQUIPACIÓ  EXTRA

- Ha d’estar equipat amb un botiquí homologat de primers auxilis... 2

punts.



- Ha d’estar equipat amb un aparell de reanimació RCP amb garantia

de 2 anys..... 2 punts

- Ha d’estar equipat amb un extintor homologat..... 2 punts

            - Instal·lació d’un inversor de corrent que transforma la corrent continua
de la bateria del vehicle a corrent alterna de 220 v. y 50 Hz (mínim 600 w.) i
regleta de 4 endolls......................................... 1 punt

             -  Sensors  acústics  d’ajuda  a  l’estacionament  en  part  de
darrera................................................ 0,5 punts

             -  Sensors  acústics  d’ajuda  a  l’estacionament  en  part
davantera .............................................. 0,5 punts

20. GARANTIA DEFINITIVA.- 

El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa haurà
d’acreditar la constitució de la garantia definitiva per import del 5 % de l’import
d’adjudicació del contracte, exclòs l’IVA.

La garantia podrà constituir-se en qualsevol de les formes previstes en l’article
96.1  del  TRLCSP,  en  la  normativa  de  desenvolupament  i  en  la  normativa
autonòmica que sigui d’aplicació.

L’acreditació  de  la  constitució  de  la  garantia  podrà  fer-se  per  mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics.

Quan,  a  conseqüència  de  la  modificació  del  contracte,  el  valor  d’aquest
experimenti  variació,  es reajustarà  la  garantia  en  el  termini  de quinze dies,
comptats  des de la  data  en què es  notifiqui  a  l’adjudicatari  la  resolució  de
modificació del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 99 del TRLCSP.

En cas que es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions
exigibles a l’adjudicatari, aquest l’ha de reposar o ampliar, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució, i, en cas contrari,
incorre en causa de resolució.

21.  DOCUMENTACIÓ  QUE  HA  DE  PRESENTAR  EL  LICITADOR
SELECCIONAT PER A L’ADJUDICACIÓ  



El licitador que hagi presentat l’oferta mes avantatjosa haurà d'acreditar, en el
termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de l'endemà d’ haver rebut la
notificació de l’adjudicació : 

1r. - Que es troba al dia en el compliment de les obligacions tributàries amb
l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social.

El  fet  d'estar  al  dia  en  el  compliment  de  les  obligacions  tributàries  s'ha
d'acreditar presentant certificat expedit per l'òrgan competent de l'Administració
de l'Estat respecte de les obligacions tributàries amb aquesta Administració i
Certificat expedit per la Tresoreria de la Seguretat social.

Els certificats a què es refereixen les clàusules anteriors s'han d'expedir d'acord
amb la legislació que estigui aplicable i, si escau, es poden enviar a l'òrgan de
contractació  per  via  electrònica,  d'acord  amb  la  normativa  vigent  aplicable
sobre aquesta qüestió. 

Els estrangers, siguin persones físiques o jurídiques, pertanyents o no a estats
membres de la Unió Europea i que no tinguin domicili fiscal a Espanya, han de
presentar un certificat expedit per l'autoritat competent al país de procedència
en què s'acrediti que es troben al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries  corresponents.  Així  mateix,  han de presentar  un  certificat,  també
expedit per l'autoritat competent, en què s'acrediti que es troben al corrent en el
compliment  de  les  obligacions  socials  que  s'exigeixin  al  país  de  la  seva
nacionalitat.  Tota la documentació que s'esmenta en aquest apartat  s'ha de
referir als dotze darrers mesos. 

2n. - Que està en possessió i validesa de la documentació exigida al art.146.1
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, la qual cosa s'haurà
d'acreditar mitjançant la presentació de la següent documentació: 

a) Document Nacional d'Identitat o fotocòpia compulsada.

b) Escriptura de poder validada i  legalitzada, si  s'escau, si  s'actua en
representació d'una altra persona.

c) Escriptura de constitució de la societat mercantil inscrita en el Registre
Mercantil, i número d'identificació fiscal, quan concorri una societat d'aquesta
naturalesa. 

d)  Les  empreses  estrangeres  presentaran  despatx  expedit  per
l'Ambaixada d'Espanya al  país respectiu,  on se certifiqui  que conforme a la
seva  legislació,  té  capacitat  per  contractar  i  obligar-se,  i  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-li. Les persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a la
Comunitat Europea, a més d'acreditar la seva plena capacitat per contractar i
obligar-se conforme a la legislació del seu Estat i la seva solvència econòmica i
financera, tècnica o professional.

e) Declaració responsable de no estar incurs en cap de les causes de
prohibició de contractar amb l'administració. 

f) Justificant d’haver presentat la garantia definitiva

22. ADJUDICACIÓ

L’òrgan  de  contractació  ha  d’adjudicar  el  contracte  en  els  cinc  dies  hàbils
següents a la recepció de la documentació. Aquest termini queda suspès fins
que no hagi transcorregut el termini concedit, si s’escau, per esmenar.

L’adjudicació del contracte, que en tot cas ha de ser motivada, s’ha de notificar
als  candidats  o  licitadors  i,  simultàniament,  s’ha  de publicar  en  el  perfil  de
contractant de l’òrgan de contractació.

És aplicable a la motivació de l’adjudicació l’excepció de confidencialitat que
conté l’article 153 del TRLCSP.

L’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte en el termini màxim de dos
mesos  comptadors  des  de  l’acabament  del  termini  de  presentació  de  les
ofertes, al licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament.
L’adjudicació ha de concretar i fixar els termes definitius del contracte.

Transcorregut  aquest  termini  sense  que  s’hagi  produït  l’adjudicació,  els
licitadors poden retirar les seves ofertes i, si s’escau, les garanties provisionals
constituïdes.

L’adjudicació  s’ha  de  dictar  en  tot  cas,  sempre  que  alguna  de  les  ofertes
presentades compleixi els requisits que exigeix el Plec de clàusules, i en aquest
cas no es pot declarar deserta la licitació.

No obstant això, en els termes que preveu l’article 155 del TRLCSP, l’òrgan de
contractació,  abans  de  dictar  l’adjudicació,  pot  renunciar  a  subscriure  el
contracte per raons d’interès públic, o desistir del procediment tramitat, quan
tengui defectes no esmenables.

III. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE



23. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.-

L'adjudicatari  queda obligat a subscriure,  dins el  termini  de 15 dies des del
rebut de la notificació de l'adjudicació definitiva, d'acord amb el que estableix
l'article  156  del  TRLCSP,  el  document  administratiu  de  formalització  del
contracte, al qual s'unirà, formant part del contracte, l'oferta de l'adjudicatari, el
projecte tècnic i un exemplar del Plec de clàusules administratives particulars.

Quan l'adjudicatari sigui una unió temporal d'empresaris, dins el mateix termini i
amb anterioritat a la signatura del contracte, haurà d'aportar escriptura pública
de constitució com a tal i el NIF assignat. 

El contracte s'ha de subscriure a la seu de l'òrgan de contractació o en el lloc
que aquest indiqui. 

El contracte es perfecciona amb la seva formalització.

El document en què es formalitzi el contracte serà en tot cas administratiu, i és
títol vàlid per accedir a qualsevol registre públic. No obstant, el contracte es
formalitzarà en escriptura pública quan així ho sol•liciti el contractista, sent a
càrrec seu les despeses derivades del seu atorgament.

IV. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

24. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

L’òrgan de contractació podrà designar una persona física o jurídica, vinculada
a l’ens contractant o externa a aquest, com a responsable del contracte, que en
supervisarà l’execució i comprovarà que la seva realització s’ajusta a l’establert
en el contracte, i  adoptarà les decisions i donarà al  contractista les ordres i
instruccions necessàries a fi d’assegurar la realització correcta de la prestació
pactada. 

25. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

El contractista està obligat a lliurar els béns objecte del subministrament en el
temps  i  lloc  fixats  en  el  contracte,  i  a  executar  el  contracte  amb  estricta
subjecció  a  les  estipulacions  contingudes  en  aquest  Plec  de  clàusules
administratives  particulars,  i  observarà fidelment el  que estableix el  Plec de
prescripcions tècniques,  així  com les  instruccions que,  si  escau,  li  doni  per



escrit el responsable del contracte designat per l’òrgan de contractació, el qual
podrà,  així  mateix,  ajustar  el  ritme  de  lliurament  dels  béns  que  s’hagin  de
subministrar. 

El contractista està obligat a complir el termini d’execució del contracte en els
termes prevists en la clàusula 2 d’aquest Plec.

El  contractista  està  obligat  a  dur  a  terme  totes  les  operacions  que  siguin
necessàries per instal•lar, posar en funcionament o posar en marxa els béns
que s’han de subministrar. 

El cost d’aquestes operacions es considera inclòs en el preu del contracte.

L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista. Aquest
respondrà de la qualitat dels béns i dels vicis ocults que es puguin apreciar
durant el termini de garantia.

Queden exceptuats del que disposa el paràgraf anterior els defectes que es
puguin apreciar que siguin conseqüència directa i immediata d’una actuació o
ordre de l’Administració.

El  contractista  no  té  dret  a  indemnització  per  causa de pèrdues,  avaries  o
perjudicis  ocasionats  en  els  béns  abans  que  siguin  lliurats  a  l’òrgan  de
contractació,  llevat  que  aquest  hagi  incorregut  en  mora  en  el  moment  de
rebre’ls.

És  obligació  del  contractista  indemnitzar  els  tercers  de  tots  els  danys  i
perjudicis que els causi, ell mateix o personal o mitjans que depenguin d’ell,
com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte.

El  contractista  és  responsable  d’obtenir  les  cessions,  els  permisos  i  les
autoritzacions  dels  titulars  de  les  patents,  els  models  i  les  marques  de
fabricació que, si escau, siguin necessaris, i anirà a càrrec seu l’abonament de
les  indemnitzacions  que  puguin  correspondre  per  aquests  conceptes.  Així
mateix,  serà  responsable  de  qualsevol  reclamació  relativa  a  la  propietat
industrial i comercial, i haurà d’indemnitzar, si escau, l’Administració, de tots els
danys  i  perjudicis  que  es  puguin  derivar  amb  motiu  de  la  interposició  de
reclamacions.

El  contractista  haurà  de  complir,  sota  la  seva  responsabilitat  exclusiva,  les
disposicions vigents  en matèria  laboral,  de seguretat  social  i  de seguretat  i
higiene en el treball, havent de tenir al seu càrrec el personal necessari per a la
realització de l’objecte del contracte, respecte del qual tindrà, a tots els efectes,
la condició d’empresari. 



El contractista haurà de guardar sigil respecte de les dades o antecedents que,
no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte i hagin
arribat al seu coneixement amb motiu d’aquest.

En els supòsits en què escaigui, l’Administració podrà inspeccionar les diferents
fases d’elaboració dels béns que s’han de subministrar. Així mateix, l’òrgan de
contractació podrà efectuar per si mateix,  o ordenar al contractista, a càrrec
d’aquest, la realització d’anàlisis, assaigs i proves dels materials emprats i dels
béns que s’han de subministrar, amb la finalitat de comprovar que s’adeqüen a
la qualitat i idoneïtat ofertes per l’adjudicatari.

En  els  casos  en  què  la  naturalesa  de  l’objecte  del  contracte  ho  permeti,
l’Administració adquirirà la propietat intel•lectual del treball objecte del contracte
des de l’inici, i són responsabilitat del contractista els perjudicis que es puguin
derivar contra aquest dret de propietat per actuacions imputables a ell. 

Amb  el  requeriment  previ  de  l’Administració,  el  contractista  està  obligat  a
subministrar-li tota la informació necessària per poder complir les obligacions
que preveu el títol II de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.

26. PAGAMENT DEL PREU 

El contractista té dret a l’abonament dels subministraments efectivament lliurats
i formalment rebuts per l’Administració.

El pagament del preu es farà d’acord amb els terminis prevists en la clàusula 2
d’aquest Plec, i amb l’informe previ favorable o la conformitat del funcionari o
òrgan directiu que rebi o supervisi el treball, o, si escau, del designat per l’òrgan
de contractació com a responsable d’aquest.

El pagament es realitzarà contra factura, expedida d’acord amb la normativa
vigent,  degudament  conformada  per  la  unitat  o  òrgan  directiu  que  rebi  o
supervisi el treball, o, si escau, pel designat com a responsable del contracte. 

El contractista ha de presentar les factures davant el registre administratiu del
destinatari de la prestació contractada.

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 l’Administració expedeixi el manament de pagament a
favor  del  cessionari,  cal  que  es  notifiqui  fefaentment  a  aquesta  l’acord  de
cessió. 



Donat que aquesta contractació esta finançada en un 100% per el Consell de
Mallorca, l’abonament de la factura es farà per l’ajuntament en el termini màxim
de 15 dies des de que es rebi l’abonament de la subvenció per part del Consell
de Mallorca. 

27. INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE 

Quan  el  contractista,  per  causes  imputables  a  aquest,  hagi  incorregut  en
demora respecte del compliment del termini total del contracte, l’Administració
podrà optar indistintament, per la resolució del contracte, amb pèrdua, si escau,
de la  garantia  constituïda,  o per  la imposició  de les penalitats  diàries en la
proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte.

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5 % del
preu del contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per resoldre’l o per
acordar-ne la continuïtat de l’execució amb imposició de noves penalitats.

Aquesta mateixa facultat tindrà l’Administració respecte de l’incompliment del
contractista dels terminis parcials o quan la demora en el compliment d’aquests
faci preveure raonablement la impossibilitat del compliment del termini total.

La imposició  de penalitat  no exclou la  indemnització a què pugui  tenir  dret
l’Administració  pels  danys  i  perjudicis  ocasionats  pel  retard  imputable  al
contractista.

La constitució en mora del contractista no requerirà intimació prèvia per part de
l’Administració. 

Si  hi  ha retard en el  compliment  dels  terminis per  causes no imputables al
contractista,  l’Administració  podrà,  a  petició  d’aquest  o  d’ofici,  concedir  la
pròrroga adequada, d’acord amb el que disposa l’article 213.2 del TRLCSP. 

En el cas que el contractista realitzi defectuosament l’objecte del contracte, o
incompleixi el compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els
mitjans  personals  o  materials  suficients  per  fer-ho,  l’òrgan  de  contractació
podrà optar per resoldre el contracte amb confiscació de la garantia constituïda,
o  bé  imposar  una  penalització  econòmica  proporcional  a  la  gravetat  de
l’incompliment, en una quantia que podrà assolir el 10 % del pressupost del
contracte. 

Quan  el  contractista,  per  causes  imputables  a  aquest,  hagi  incomplert
l’execució  parcial  de  les  prestacions  definides  al  contracte,  l’òrgan  de
contractació podrà optar, indistintament, per la seva resolució o per imposar les



penalitats diàries en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu
del contracte.

28. CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ

La cessió del contracte es regirà pel que disposa l’article 226 del TRLCSP.

En  tot  cas,  l’adjudicatari  haurà  de  comunicar  anticipadament  i  per  escrit  a
l’Administració la intenció de fer els subcontractes, de conformitat amb l’article
227.2.b  del  TRLCSP.  Així  mateix,  haurà  de  presentar  una  declaració
responsable  del  subcontractista,  atorgada  davant  d’autoritat  administrativa,
notari  públic  o  organisme  professional  qualificat,  de  no  estar  sotmès  a  les
prohibicions  per  contractar  amb  l’Administració  d’acord  amb  l’article  60  del
TRLCSP.

29. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

El  contracte es podrà  modificar  per  raons d’interès  públic  i  sempre que no
signifiqui un 10% del preu del contracte, de conformitat amb els articles 210,
219 i 296 i  la disposició addicional trenta-quatrena del TRLCSP. No obstant
això,  el  contracte  també  es  podrà  modificar  quan  hi  concorrin  les
circumstàncies previstes expressament en el TRLCSP, sempre que amb això
no s’alterin les condicions essencials de la licitació i l’adjudicació. 

La modificació del contracte es farà d’acord amb el procediment que regula
l’article  211  del  TRLCSP i  s’haurà  de  formalitzar  conforme  al  que  disposa
l’article 156 del TRLCSP.

30. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE 

Si  l’Administració  acorda  la  suspensió  del  contracte  o  aquesta  té  lloc  per
l’aplicació del que disposa l’article 216.5 del TRLCSP, s’aixecarà una acta en
què es consignaran les circumstàncies que l’han motivada i la situació de fet en
l’execució.

Acordada la suspensió, l’Administració abonarà al  contractista,  si  escau, els
danys i perjudicis soferts efectivament per aquest, que es xifraran d’acord amb
el que disposen els apartats 2 i 3 de l’article 300 del TRLCSP.

V. ACABAMENT DEL CONTRACTE



31. COMPLIMENT DEL CONTRACTE 

El contracte s’entendrà acomplert pel contractista quan aquest hagi realitzat la
totalitat  de  l’objecte,  de  conformitat  amb el  que  estableix  aquest  Plec,  i,  si
escau,  el  de  prescripcions  tècniques  i  a  satisfacció  de  l’Administració,  la
conformitat de la qual es farà constar de forma expressa en el termini d’un mes
d’haver-se lliurat o realitzat l’objecte del contracte. 

Si els béns objecte del contracte no es troben en condicions de ser rebuts, es
deixarà  constància  expressa  d’aquesta  circumstància  i  es  donaran  les
instruccions  necessàries  al  contractista  perquè  n’esmeni  els  defectes
observats, o en faci una nova execució d’acord amb el que s’hagi pactat. Si,
malgrat això, els béns subministrats no s’adeqüen a la prestació contractada,
com  a  conseqüència  de  vicis  o  defectes  imputables  al  contractista,
l’Administració la podrà rebutjar, i quedarà exempta de l’obligació de pagament
i tindrà dret, si escau, a la recuperació del preu satisfet fins aleshores.

Podrà fer-se recepció parcial  de les parts del  contracte susceptibles de ser
executades per fases i de ser utilitzades de forma separada o independent.

Quan l’acte formal de la recepció dels béns, d’acord amb les condicions del
Plec, sigui posterior al seu lliurament, l’Administració serà responsable de la
custòdia d’aquests durant el temps que transcorri entre un i l’altre. 

32. RESOLUCIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

A  més  dels  supòsits  de  compliment,  el  contracte  s’extingirà  per  la  seva
resolució, acordada per la concurrència d’alguna de les causes previstes en els
articles 223 i 299 del TRLCSP i donarà lloc als efectes prevists en els articles
225 i 300 del TRLCSP.

També seran causes especials de resolució del contracte :

El retràs en mes de dos mesos en el termini d’execució del contracte.

33. TERMINI DE GARANTIA 

L’objecte del contracte quedarà subjecte al termini de garantia que s’indica en
la  clàusula  3  del  present  plec,  o  el  que,  si  escau,  s’hagi  establert  a  la
negociació,  comptador  des  de  la  data  de  recepció  o  conformitat  del
subministrament, termini durant el qual l’Administració podrà comprovar que el



subministrament fet s’ajusta a allò que s’ha contractat i a allò que s’ha estipulat
en aquest Plec i en el de prescripcions tècniques. 

Si transcorre el termini de garantia sense que s’hagin formulat objeccions als
treballs executats, la responsabilitat del contractista quedarà extingida.

Durant el període de garantia, el contractista estarà obligat a reparar, a càrrec
seu, totes les deficiències que es puguin observar en els béns subministrats,
amb  independència  de  les  conseqüències  que  es  puguin  derivar  de  les
responsabilitats  en què hagi  pogut  incórrer,  d’acord amb el  que estableixen
aquest Plec i el TRLCSP.

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els
béns  subministrats,  l’Administració  té  dret  a  reclamar  del  contractista  la
reposició  dels  que  siguin  inadequats  o  la  reparació  d’aquests  si  això  és
suficient.

Durant aquest termini de garantia, el contractista té dret a conèixer l’aplicació
dels béns subministrats i ser escoltat sobre aquest fet.
Si l’òrgan de contractació considera, durant el termini de garantia, que els béns
subministrats no són aptes per a la finalitat pretesa, com a conseqüència dels
vicis o defectes que s’hi hagin observat i imputables al contractista i hi ha la
presumpció que la reposició o la reparació d’aquests béns no seran suficients
per aconseguir la finalitat esmentada, pot, abans que expiri el termini, rebutjar
els béns i deixar-los a compte del contractista, i quedar exempt de l’obligació de
pagament o tenir dret, si escau, a la recuperació del preu satisfet.

Si el termini de garantia acaba sense que l’Administració hagi formalitzat cap
de les objeccions ni la denúncia a què es refereixen els apartats anteriors, el
contractista queda exempt de responsabilitat per raó dels béns subministrats.

34. DEVOLUCIÓ O CANCEL•LACIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA 

Acomplertes pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha
responsabilitats  que  s’hagin  d’exercitar  sobre  la  garantia  definitiva,  i
transcorregut el període de garantia, si escau, se’n dictarà acord de devolució o
cancel•lació, amb l’informe previ favorable del responsable del contracte o de
qui exerceixi la direcció del contracte. 

En el supòsit de recepció parcial s’autoritzarà la devolució o cancel•lació de la
part proporcional de la garantia, amb la sol•licitud prèvia del contractista. 

 Transcorregut  el  termini  de  sis  mesos  des  de  la  data  d’acabament  del
contracte  sense  que  la  recepció  formal  hagi  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 a què es refereix l’article 100 del TRLCSP. 

Ariany,   a 12 de gener de 2017

El Batle.

Sgt: Joan Ribot Mayol.



ANNEX I

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Sr./Sra.……………………………………………………………………………………

DNI nº ………….…………

En nom i representació de la persona física/jurídica:……………………………….
….
……………………………………………………………………………………………
Amb  NIF  nº  ………………….………  i   domiciliada  al  carrer......
………………………
...........................Núm.…………Població…………………………………........
……… 
Codi postal…………...

DECLAR

Que ni el signant de la declaració, ni la persona física/jurídica a què represento,
ni  els  seus administradors o representants,  es  troben sotmesos a  cap dels
supòsits a què es refereix l’article 60 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i
manifest  expressament  que  la  persona  física/jurídica  representada  està  al
corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les
disposicions  vigents  i  que  compleix  amb  totes  les  condicions  establertes
legalment per contractar amb l'administració i amb tots i cadascun dels requisits
establerts  en  el  present  plec  de  condicions  per  a  participar  en  la  present
licitació.

I,  perquè  consti  i  tingui  els  efectes  oportuns,  expedesc  i  sign  aquesta
declaració.  

………......................….,…......... d.….....................de…......…
(signatura i segell de l’empresa)

SR. BATLE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ARIANY



ANNEX II

DESIGNACIÓ  DE  MITJANS  ELECTRÒNICS  PER  EFECTUAR
NOTIFICACIONS

Declarant
Nom i llinatges……….............................................................................................
DNI .................................................

 En nom propi

 En  representació
de: ........................................................................................
DNI/NIF: ..............................................................

Direcció..................................................................................................................
..
Localitat:........................................
Codi postal:.................................
Municipi: .......................................
Província: ..........................................................
País: .............................................................
Telèfon: .................
Fax: .........................
Correu electrònic …..................................................

Totes  aquestes  dades  queden  protegides  en  aplicació  de  la  Llei  Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i de
la normativa que la desenvolupa.

Declar:

Que,  en  relació  amb el  procediment  de  contractació  per  a  l’adjudicació  del
contracte  de   “  SUMINISTRAMENT  DE  VEHÍCLE  ELECTRIC  PER
L’AJUNTAMENT  D’ARIANY",  designo  les  direccions  de  correu  electrònic  i
autoritzo  a  les  persones  que  es  relacionen  a  continuació,  per  rebre  les
notificacions referents al citat procediment de contractació (màxim dos):

Nom i llinatges

NIF



Correu Electronic

Nom i llinatges

NIF

Correu Electronic

..............................…………………...……., ..... de ............…...…......… de .........

Signat :  

SR. BATLE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ARIANY



ANNEX III

MODEL D’ OFERTA ECONÓMICA

D..………..…………………………………………………………………………..
(nom  i  llinatges),  amb  DNI  ………….,  amb  domicili  al  carrer/plaça
…………………………..………………………..
……………………………………………………………………….……….…
número……..……, CP…………………, i telèfon………………..…,

DECLAR:

Que estic informat/da de les condicions i els requisits que s’exigissin per poder
ser  adjudicatari/a  del  contracte  de  subministra  d’un  vehicle  elèctric  per
l’ajuntament d’Ariany. 

Que me compromet en nom propi o en nom de l’empresa ……………………….,
amb CIF nº …………………….,a executar el contracte amb subjecció estricta
als  requisits  i  condicions  estipulades  als  plecs  de  clàusules  administratives
particulars, per l’import següent :

Preu  (IVA  exclòs)  ………………………….  Euros  (en  números)
…………………………………………………………………………….( en lletres).

IVA  :  ………………………Euros  (  en  números)
……………………………………………………………  ( en lletres).

Tipo impositiu de IVA aplicable: ……….

Preu total:………………….euros (en números)
……………………………………………………………………………………..  (  en
lletres) 
………………, …….. de ………………………….. de ………… 

Signat :

SR. BATLE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ARIANY.


