
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT  D’AIGUA  ENVASADA  PER  AL  PERSONAL  DE  LA
SEU  DE  L’INSTITUT  MALLORQUÍ  D’AFERS  SOCIALS,  RESERVAT  A
CENTRES ESPECIALS D’OCUPACIÓ ( EXP. SUB 04/15)

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és el subministrament d’aigua envasada per al consum
del  personal  de  la  seu  de  l'Institut  Mallorquí  d’Afers  Socials,  en  endavant
l’IMAS, en les condicions que s’especifiquen en el present plec.

El lloc on s’han de lliurar els béns objecte del present contracte és:

Seu de l’IMAS: carrer General Riera, 67, 07010 Palma 

El present contracte està reservat a Centres Especials d’Ocupació.

2. CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT

Aquest subministrament està subjecte a la normativa que regula l’explotació i
comercialització  d’aigües  envasades  per  a  consum  humà,  i  qualsevol  altra
normativa que li afecti. 

L’aigua subministrada no pot procedir de xarxes de proveïments públics.

Trimestralment es remetrà a la direcció del present contracte les analítiques de
l’aigua que se subministra a la seu de l’IMAS.

L’aigua es subministrarà amb garrafes d’una capacitat de entre 10 i 13 litres,
adaptades per a fonts automatitzades per al seu consum. 

Les  fonts  o  dispensadors  d’aigua  seran  aptes  per  l’ús  de  garrafes  amb la
següent capacitat:

- Garrafes de entre 10 i 13 litres (garrafa petita).

- Garrafes de entre 16 i 19 litres (garrafa gran)

L’empresa adjudicatària tindrà la capacitat per a subministrar els dos tipus de
garrafes determinades anteriorment. Inicialment se subministraran garrafes de
10-13 litres, però durant l’execució del present contracte es pot determinar que
el subministrament d’aigua es realitzi en garrafes de 16-19 litres, i fins i tot que
se  subministri  l’aigua  en  els  dos  tipus  de  garrafes.  Les  garrafes  seran
reutilitzables, i el material del que estan compostes no contindrà "bisfenol-A".
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El subministrament de les garrafes es realitzarà a peu de font per l’empresa
adjudicatària. Setmanalment l’empresa deixarà l’estoc suficient per a cada font,
en  cadascun  dels  llocs  on  es  trobin  ubicades  (mínim  s’efectuarà  un
subministrament setmanal a totes les fonts instal·lades).

Les garrafes es subministraran sense cap tipus de fiança o dipòsit.

L’empresa adjudicatària proveirà i col·locarà fins a un màxim de 10 fonts, per
tal d’atendre les necessitats dels diferents serveis ubicats en la seu de l’IMAS,
sense que això suposi cap cost per el IMAS (sense fiança o dipòsit). Aquestes
fonts hauran de possibilitar el subministrament d’aigua freda i calenta (l’aixeta
que subministra l’aigua calenta disposarà d’un sistema de seguretat).

L’empresa adjudicatària haurà d’higienitzar i revisar les fonts dues vegades al
llarg de l’any (mínim una vegada per any i font).

El  servei  de  manteniment  de  les  fonts  o  dispensadors  anirà  a  càrrec  de
l’empresa adjudicatària (servei sense cost per el IMAS).

L’empresa  adjudicatària  instal·larà  prestatgeries  especifiques  per  al
magatzematge de garrafes d’aigua, amb una capacitat d’entre 4 i 6 garrafes per
prestatgeria. Se subministraran un mínim de 15 prestatgeries, sense cap cost
per el IMAS (ni fiances o dipòsits).

3. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

Les empreses licitadores aportaran la documentació tècnica on s’especifiqui:

- Procedència i tipus d’aigua a subministrar.

- Capacitat dels dos tipus de garrafes d’aigua.

- Garrafes reutilitzables i sense “bisfenol-A” en la seva composició.

- Model i característiques de les fonts d’aigua.

- Model i característiques de les prestatgeries.

Les empreses licitadores que no presentin la pertinent documentació tècnica
que corrobori el compliment de les condicions estipulades, seran excloses del
procés de licitació.
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4.  DURADA, PRÒRROGA I REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE. 

La vigència d’aquest contracte serà de 18 mesos, des de l’1 de juliol de 2015
fins a dia 31 de desembre de 2016, o en tot cas a comptar des de la data de
formalització  del  contracte  si  és  posterior.  Transcorregut  aquest  període,  el
contracte es pot prorrogar, amb manifestació expressa i per escrit de l’IMAS,
per un període de 18 mesos:

1ª pròrroga de 12 mesos.

2ª pròrroga de 6 mesos.

Aquest contracte no té cap tipus de revisió de preus.

5. MODIFICACIONS CONTRACTUALS

El present contracte es podrà modificar, produint-se increments o reduccions
dels imports determinats per al subministrament d’aigua i tassons.

Les esmentades modificacions s’efectuaran per tal d’ajustar el subministrament
a  les  necessitats  reals.  L’adjudicatari  està  obligat  a  assumir  les  possibles
modificacions  (reduccions  o  ampliacions)  existents  durant  la  vigència  del
present contracte, incloses les pròrrogues. L’únic cost que assumeix l’IMAS és
el derivat del subministrament efectuat.

En cas de reducció o ampliació del contracte, no se superarà el 20% del total
del pressupost de licitació.

Qualsevol altre modificació quedarà sotmesa al que determini el present plec,
el plec de clàusules administratives i la legislació aplicable.
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6. PRESSUPOST DEL CONTRACTE

Es tracta d’un subministrament que es farà de forma successiva. La quantitat
total  a subministrar no es pot definir amb exactitud atès que els lliuraments
estan subordinats a les necessitats dels diferents serveis ubicats a la seu de
l’IMAS.

El pressupost màxim total és de 40.680,00 euros, sense IVA, amb la següent
distribució per anualitats (20.340,00 euros de contracte inicial del 01/07/2015
fins  el  31/12/2016 –  20.340,00 euros  de pròrrogues del  01/01/2017 fins  el
30/06/2018): 

Pressupost contracte inicial de 18 mesos (01/07/2015 – 31/12/2016)

Pressupost Contracte inicial 18 mesos
(01/07/2015 a 31/12/2016)

Total

01/07/2015 -
31/12/2015

01/01/2016 –
31/12/2016

Pressupost
sense IVA

6.780,00 13.560,00 20.340,00

Pressupost
IVA inclòs

7.499,80 14.499,60 22.499,40

Pressupost 1ª pròrroga de 12 mesos (01/01/2017 – 31/12/2017)

Pressupost 1ª Pròrroga 12
mesos

(01/01/2017 a
31/12/2017)

Pressupost
sense IVA

13.560,00

Pressupost
IVA inclòs

14.499,60

Pressupost 2ª pròrroga de 6 mesos (01/01/2018 – 30/06/2018)

Pressupost 2ª Pròrroga 6
mesos

(01/01/2018 a
30/06/2018)

Pressupost
sense IVA

6.780,00

Pressupost
IVA inclòs

7.499,80
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Previsió de consums i   preus màxims de licitació

Subministrament  i
desinfeccions-revisions

Previsió
18  mesos
(contracte
inicial)

Preu  unitari
màxim  de
licitació,
sense IVA

% IVA

Litres d'aigua envasada 48.000 0,40 € 10%
Tassons 18.000 0,03 € 21%
Desinfeccions  i  revisions
periòdiques de les fonts 30 20,00 € 21%

El  nombre  d’unitats  a  subministrar  es  troba  condicionat  per  les  necessitats
concretes dels diferents serveis ubicats a la seu de l'IMAS durant tot el període
d’execució  del  contracte.  Per  això  les  quantitats  s’han  calculat  de  forma
estimativa, en funció de les necessitats dels anys anteriors i les previsions de la
Gerència de l'IMAS.

La quantia definitiva de les unitats a subministrar vindrà determinada per les
necessitats reals de consum i podrà ser superior o inferior a les quanties que
de  forma  estimativa  s’han  especificat,  sempre  i  quan  l’import  total  de  les
comandes no superi el del crèdit adjudicat.

En  cap  cas  l’IMAS  quedarà  obligat  a  exhaurir  el  pressupost  màxim
d’adjudicació, atès que les quanties estimatives especificades en aquest plec
únicament tenen caràcter orientatiu.
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7. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

El  procediment  d'adjudicació  d'aquest  contracte  és  l'obert  i  la  forma
d'adjudicació és per subhasta d'acord amb l'assenyalat a l'art. 82 TRLCAP.

En l’oferta econòmica presentada pels licitadors, s’indicarà el preu unitari del
litre d’aigua, el preu unitari del tassons, i el preu unitari de les desinfeccions i
revisions per font o dispensador d’aigua (preus sense IVA – màxim 2 decimals).
Sempre  tenint  present  els  preus  unitaris  màxims  de  licitació  i  la  previsió
efectuada pels 18 mesos de contracte inicial.

Oferta econòmica

Subministrament  i
desinfeccions-revisions

Previsió
18  mesos
(contracte
inicial)

Preu  unitari
màxim  de
licitació,
sense IVA

Oferta  preu
unitari,
sense IVA
(màxim  dos
decimals)

TOTAL
OFERTA,
sense IVA

Litres d'aigua envasada 48.000 0,40 €
Tassons 18.000 0,03 €
Desinfeccions  i  revisions
periòdiques de les fonts 30 20,00 €
Total oferta, sense IVA – màxim dos decimals ( pressupost màxim de 
licitació: 20.340,00 euros, sense IVA)

Palma, 26 de març de 2015

Álvaro Celdrán Rasines Guiem Ripoll Buades

Director Gerent Cap del Negociat de Serveis Generals
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