
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. PRESSUPOST DE LICITACIÓ

A.1 Preu licitació:

Import IVA exclòs: 123.966,95 €

IVA:                         26.033,05 €

Total:                     150.000,00 €

A.2  Altres  sistemes  de  determinació  del  preu  (especificau-ne  el  que  sigui 
d’aplicació):
Preu referit a unitat d’execució:
Preu referit a unitat de temps:
Altres sistemes:

Pressupost de despesa 
màxima
(IVA exclòs):

IVA: IVA:

Total: Total:

A.3 Lots
Pressupost de despesa màxima de cada lot (IVA 
exclòs):
Lot 1:
Lot 2:
….

Pressupost de despesa 
màxima de la totalitat dels 
lots (IVA exclòs):

IVA lot 1:
IVA lot 2:
….

IVA de la totalitat dels lots:

Total lot 1:
Total lot 2:
….

Import  de  la  totalitat  dels 
lots:

A.4 Valor estimat del contracte

123.966,95 € 

B. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I ANUALITATS

B.1 Distribució per anualitats: 

Any Total (IVA inclòs) Partida pressupostària

2014 150.000,00 € 2014 17100 21001

B.2 Lots 

Any Lots Total (IVA inclòs) Partida pressupostària

2….. Lot 1
2. Lot 2
2. …
2.

B.3 Finançament conjunt
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C. DURADA DEL CONTRACTE. TERMINI D’EXECUCIÓ
Durada del contracte: un any 
Termini d’execució total:
Terminis d’execució parcials:
Data d’inici del servei:

D. ADMISSIÓ DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE
 X NO
     SÍ

E. TERMINI DE GARANTIA

Un any des de l’execució dels treballs

F. SOLVÈNCIA

F.1 Classificació dels contractistes: 

Grup Subgrup Categoria Tipus d’activitat

F.2 Mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera. Art. 75 TRLCSP
Criteris de selecció: Declaracions apropiades d’entitats financieres o justificant 
d’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.

F.3 Mitjans d’acreditació de la solvència tècnica. Art. 78 TRLCSP
Criteris de selecció: 
Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà per a 
l’execució del servei, adjuntant la documentació acreditativa pertinent.
Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims 3 anys, indicant 
l’import, les dades i el destinatari públic o privat, acreditant mitjançant certificats 
expedits o visats per l’òrgan competent.

F.4  Mitjans  d’acreditació  de  la  solvència  d’empreses  no  espanyoles  d’estats 
membres de la UE. Art. 66.1 TRLCSP
Criteris de selecció: Els previstos en la lletra F.2 y F.3

F.5 Concreció de les condicions de solvència 
A més de la solvència o classificació indicades, s’exigeix l’adscripció a l’execució del 
contracte, com a mínim, dels mitjans personals i/o materials següents:

Un  responsable  que  farà  d’interlocutor  amb  l’Ajuntament  que haurà  de  posseir 
titulació d’Ingenieria Tècnica o Arquitectura Tècnica, o en el seu defecte posseir 
una experiència professional demostrable de tres anys com a mínim en un lloc 
similar.

Especificació  dels  noms  i  la  qualificació  professional  del  personal  responsable 
d’executar la prestació. Art. 64.1 TRLCSP

 SÍ
 X NO
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Compromís de dedicar o d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals 
o materials indicats. Art. 64.2 TRLCSP

 SÍ
 X NO

Caràcter d’obligacions essencials als efectes prevists en l’art. 223.f:
 SÍ

 X NO

F.6 Habilitació empresarial o professional exigida

G. REVISIÓ DE PREUS

No procedeix

H. GARANTIES

H.1 Garantia provisional: màxim 3 % del pressupost de licitació (IVA exclòs) 

Import:              
x No escau

H.2 Garantia definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació (o del pressupost de licitació 
quan la quantia del contracte es determina en funció de preus unitaris; o del preu  
màxim fixat, en el cas dels contractes amb preus provisionals) (IVA exclòs)
Forma de prestar la garantia:
X En qualsevol de les formes regulades en l’art. 96.1 TRLCSP  

 Mitjançant retenció de preu (art. 96.2 TRLCSP)
 No escau

H.3 Garantia complementària: màxim 5 % de l’import d’adjudicació (IVA exclòs) 

 x NO
 SÍ 

Percentatge: 

I. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

Lloc: Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa
Data límit: 15 dies naturals desde l’inici de l’anunci en el BOIB
Hora límit: 14.00 h

Adreça a què es pot anunciar la tramesa per correu de l’oferta:
- Fax: 971 397 584
- Correu electrònic: contractacio@eivissa.es
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J. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS O MILLORES 
 
  X  NO
  SI

K.  PARÀMETRES  OBJECTIUS  PER  APRECIAR  VALORS  ANORMALS  O 
DESPROPORCIONATS. Art. 152 TRLCSP

Es considerarà baixa temerària segons els criteris establerts en l’article 85 del RGC 
i d’acord amb l’artícle 136 de LCSP.

L.  CIRCUMSTÀNCIES  DETERMINANTS  DE L’ADJUDICACIÓ  EN ELS CASOS 
D’IGUALTAT DE PROPOSICIONS (clàusula 15.5 i DA 4a TRLCSP)
Quan es cregui convenient, a l’efecte de la solució d’empats, i quan escaigui 
segons la clàusula 15.5, la proposta d’adjudicació es farà a favor de l’empresari 
que acrediti la circumstància següent (indicau-ne una o l’ordre de preferència): 
X Nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 % en els termes de 
la DA 4a.2

Empreses d’inserció (DA 4a.3)
Entitats sense ànim de lucre en els termes de la DA 4a.4
Entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just en els termes de la 

DA 4a.5

M. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. Art. 118 TRLCSP

N. IMPORT MÀXIM DESPESES DE PUBLICITAT 

500 €

O.  PROGRAMA  DE  TREBALL  EN  CONTRACTES  DE  TRACTE 
SUCCESSIU

  SÍ. Termini de presentació per a l’aprovació:
 X  NO

P. PAGAMENT DEL PREU. Art. 216 TRLCSP

Mitjançant certificacions mensuals de treballs executats.
En compliment de la DA 33ª haurà de constar que l’òrgan encarregat de la 
fiscalització és la intervenció general, i que el destinatari és la Regidoria d’Obres, 
Manteniment i Protecció Civil.

Q. SUBCONTRACTACIÓ. Art. 227 TRLCSP
  No es permet
  X  Es permet en les condicions següents: fins a un màxim del 60% de l’import 
d’adjudicació.
  S’exigeix la presentació d’una declaració sobre la part del contracte que el 
licitador tingui previst subcontractar en els termes de l’article 227.2.a del TRLCSP
  S’exigeix la subcontractació amb empreses especialitzades. Parts del contracte 
que s’han de subcontractar i habilitació professional o classificació exigides:

R. LLOC DE LLIURAMENT O PRESTACIÓ
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Árees de joc infantil del T.M. d’Eivissa

S. PENALITATS ESPECÍFIQUES PER A AQUEST CONTRACTE NO INCLOSES 
EN L’ART. 212 TRLCSP

En cas d’incompliment de terminis parcials: 

En cas d’incompliment del termini total: 

En cas d’incompliment o compliment defectuós de la prestació: fins a 1.200,00 
euros per cada infracció si comporta falta de seguretat, i fins a 600,00 euros a la 
resta de casos.
En cas d’incompliment parcial de l’execució de l’objecte del contracte: fins a 100,00 
euros per cada dia de retràs.
En cas que l’incompliment afecti característiques tingudes en compte per definir els 
criteris d’adjudicació (art. 150.6): 
En cas d’incompliment de compromisos o de condicions especials d’execució del 
contracte (art. 64.2 i 118.1): fins a 300,00 euros per cada dia d’incompliment.
Altres:

Infraccions lleus:

1) La falta de l’uniforme reglamentari del personal o que presenti mal estat.
2) La falta de respecte al  públic,  als inspectors municipals del  servei  o als 

agents de l’autoritat.
3) Omissió  del  deure  de  comunicar  a  la  direcció  facultativa  situaciones 

contràries a la correcta execució dels treballs encarregats.
4) Omissió  del  deure  d’entregar  l’inventari  actualitzat  al  finalitzar  cada 

campanya anual.
5) Baralles entre empeats durant el desenvolupament del servei.
6) Qualsevol altra infracció no relacionada amb aquest article, sempre i quant 

el perjudici ocasionat pugui considerar-se lleu.

Infraccions greus:

1) La modificació d’unitats d’obra sense causa justificada o sense notificació ni 
autorització previa.

2) L’incompliment de les ordres de la direcció facultativa sobre variacions de 
detall que no suposin un augment de cost per l’adjudicatari.

3) La falsetat de la informació que faciliti l’adjudicatari.
4) La realització de tres faltes lleus.
5) La falta d’elements de seguretat necessaris per a l’execució dels treballs.
6) La utilització de material diferent o defectuós escollit per a cada treball.
7) El manteniment inadecuat dels vehicles o de qualsevol material mòbil.
8) La utilització d’uniformes o de material com a suport d’elements publicitaris 

sense l’autorització explícita de l’Ajuntament.
9) L’estat general  dels vehicles valorats a les inspeccions tècniques com a 

defectuosos.

Infraccions molt greus:

1) La desobediència reiterada a les ordres de la direcció facultativa relatives a 
l’execució dels treballs.

2) L’incompliment  de  les  obligacions  laborals,  de  Seguretat  Social,  i  de 
Seguretat e Higiene al Treball del personal adcrit als treballs, i en especial  
la falta de seguretat durant l’execució d’aquests treballs.
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3) Paralització o interrupció dels treballs per causes imputables al contractista.
4) La realització de tres faltes greus.
5) La insuficiència o falta de capacitat del personal en base al presupost de la 

seva oferta.
6) La insuficiència de mitjans tècnics ofertats.
7) El retràs sistemàtic i comprobat en la prestació del servei.
8) La no utilització dels elements ofertats i adscrits al servei.

QUANTIFICACIÓ DE LES SANCIONS:

1) Infraccions lleus: es quantificaran de 200 a 600 euros.
2) Infraccions greus: es quantificaran de 601 a 3.000 euros.
3) Infraccions molt greus: es quantificaran de 3.001 a 18.000 euros.

Les multes ressenyades,  prèvia tramitació del  corresponent  expedient,  es faran 
efectives descomptant-les de la liquidació de les factures pendents de pagament o 
de la fiança definitiva, en el seu cas. En aquest últim cas, el contractista haurà de 
completar la sanció fins a l’import total, i en un termini màxim de 15 dies naturals.

T. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
 Es permet en les condicions següents: No es permet la modificació.
 Abast i límits de la modificació:
 Percentatge sobre el preu del contracte al qual pot afectar com a màxim: 

U. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Causes especials de resolució del contracte:
L’acumulació de sancions per un import superior al 10 % del valor del contracte 
autoritza a l’Ajuntament d’Eivissa a la rescissió del contracte, sense detriment 
de la eventual reclamació de danys i perjudicis a que es donés lloc.

Incompliments de la prestació que n’afectin característiques que s’hagin tingut en 
compte per definir els criteris d’adjudicació, als quals s’atribueix caràcter 
d’obligació contractual essencial als efectes de l’art. 223.f (art. 150.6 TRLCSP):

Incompliments parcials que poden suposar causa de resolució del contracte:

V. TERMINI ESPECIAL DE RECEPCIÓ. Art. 222.2 TRLCSP

W. NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
  SÍ
  NO

X. INFORMACIÓ DE CARÀCTER CONFIDENCIAL

Y. OBSERVACIONS
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QUADRE DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

A. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Els criteris que serveixen de base per a l’adjudicació del  contracte,  per ordre 
decreixent d’importància d’acord amb la ponderació següent, són:

OFERTA  TÈCNICA,  CRITERIS  AVALUABLES  AUTOMÀTICAMENT: 
(PONDERACIÓ 54%)
Es tindran en compte i  valoraran sempre  que no suposin  un augment  en el 
pressupost del projecte.

1.-  COL·LOCACIÓ  DE  PAVIMENT  CONTINU  DE  SEGURETAT: 
Subministrament  i  col·locació  de paviment  continu  de seguretat  realitzat  amb 
barreja de cautxú reciclat  SBR i  resina en primera capa de 3 cm i  EPDM + 
ENEPOL en segona capa d’1 cm. Valorat en 60€/m2 (BI, GG i IVA exclòs). 

Es puntuarà amb 1 punt per cada 10 m2 de paviment, fins a un màxim de 30 
punts.

2.- COL·LOCACIÓ TANCA DE FUSTA: Subministrament i col·locació de tanca 
de fusta de pi model tanca rústica plana VRV470 o similar formada per postes 
verticals de 1170x90 mm i lames amb cantonades rodones.  Fusta tractada a 
l’autoclau classe 4 contra carcoma, tèrmits i insectes. Inclòs cimentació en pous 
de 0.30 m. Valorada en 65€/ml (BI,GG i IVA exclòs). 

Es puntuarà amb 1 punt per cada 10 ml de tanca, fins a un màxim de 24 punts.

OFERTA  ECONÒMICA:  Reducció  del  pressupost  base  de  licitació  per 
l’execució  dels  treballs.  Es  valorarà  aquest  aspecte  de  0  a  40  punts. 
(PONDERACIÓ 40%)

Només  es  podran  reduir  les  partides  del  pressupost  del  Plec  de  Clàusules 
Tècniques referents a ma d’obra, maquinària, eines i petit material i pintura. EN 
CAP  CAS  ES  PODRÀ  REDUIR  EL  PRESSUPOST  EN  LES  PARTIDES 
REFERENTS  A PECES DE JOCS (gronxadors,  tobogans,  balancins,  molles, 
etc.).

Es puntuarà amb 40 punts la oferta econòmica més baixa i a la resta d’ofertes se 
li  atorgarà  la  puntuació  que  li  toqui  proporcionalment  a  les  baixes,  pel 
procediment de regla de tres simple directa.

La baixa temerària es considerarà segons l’article 85 del RLCAP.

OFERTA TÈCNICA, CRITERIS NO AVALUABLES MITJANÇANT FÒRMULES 
MATEMÀTIQUES: Fins 6 punts (PONDERACIÓ 6%)

PLA  D’INSPECCIÓ  I  MANTENIMENT:  Presentació  d’una  memòria  el  més 
detallada possible i justificada de la planificació, programació i organització dels 
treballs, mètode d’execució, ordres de treball, etc. per avalar o incidir en el millor 
coneixement i qualitat del servei que s’ha de prestar. Valorat en 3.000 euros. 
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Es puntuarà amb 6 punts.

B. FORMA D’AVALUAR LES PROPOSICIONS 

Criteri Ponderació, criteris d’adjudicació és la següent:Criteri Ponderació 

PUNTOS PONDERACIÓN 

1 Valoración económica 0-40 40% 
2 Mejoras técnicas 0-60 60% 

C. DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

La  documentació  relativa  als  criteris  d’adjudicació  que  s’ha  de  presentar  és  la 
següent (s’indica també el sobre en què s’ha d’incloure): 

  Documentació
Sobre 
núm.

  1. Documentació administrativa 

  2. Proposició econòmica

  3. Proposició tècnica, criteris avaluables automàticament

  4. Proposició tècnica, criteris no avaluables automàticament

1

2

3

4

D. PROCEDIMENT AMB FASES
Fase Criteri d’adjudicació Llindar mínim

E. ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT 

F. COMITÈ D’EXPERTS 

Eivissa.

EL TÈCNIC MUNICIPAL
(document signat electrònicament al marge)
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