PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ PER
PROCEDIMENT OBERT DEL SUBMINISTRAMENT DE SENYALITZACIÓ
VERTICAL .
1.- Antecedents.
La justificació de la necessitat de contractar el subministrament de senyals de trànsit i
accessoris per l’Ajuntament de Manacor, es concreta en que l’Ajuntament necessita
adquirir material de senyalització per ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit dins el casc
urbà i per indicar els usuaris les precaucions que han de tenir en compte, donant així
compliment a l’obligació que recau sobre els organismes de trànsit de la respectiva
jurisdicció d’adquisició i instal·lació de la senyalització vertical i horitzontal, i que a
aquestes efectes no disposa ni de mitjans tècnics ni humans per a fabricar aquesta
senyalització.
2.- Objecte.
Constitueix l’objecte d’aquest contracte el subministrament de senyals de trànsit
vertical i accessoris per l’Ajuntament de Manacor, de conformitat amb les
especificacions tècniques que es descriuen en aquest plec. Aquest contracte no inclou
la instal·lació d’aquests subministraments.
3.- Control municipal del subministrament.
A efectes de supervisar l’execució del contracte, adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries, s’anomena responsable del contracte al subinspector
responsable de Trànsit de la Policia Local de Manacor o persona en qui delegui.
Funcions del responsable del contracte:
a) Fer les comandes i inspeccionar el subministres.
b) Conformar les factures corresponents.
c) Iniciar els tràmits de les incidències i si és el cas, tramitar-les i/o resoldre-les.
Per altre banda, l’empresa disposarà d’una persona qualificada, en endavant
“representant del contractista”, amb poder suficient per intervenir amb el responsable
del contracte de l’Ajuntament i assumir les responsabilitats necessàries de cara a
solucionar les incidències pròpies del subministrament.
Les relacions d’ordre tècnic o econòmic, sempre que sigui possible, seran a través de
la relació entre el representant del contractista i el responsable del contracte de
l’Ajuntament.
4.- Lliurament del subministrament.
El lliurament del material sol·licitat es realitzarà en funció de les ordres de comanda
passades pel responsable del contracte, amb un termini de lliurament que no serà en
cap cas superior a quinze dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la data de la
sol·licitud. Les comandes es realitzaran via representant del contractista, correu
electrònic o fax i el temps de lliurament es comptabilitzarà a partir de la recepció de
l’escrit de comanda.

El material a subministrar serà enviat a ports pagats, que correran a càrrec de
l’adjudicatari, a la direcció senyalada pel responsable del contracte.
Es presentaran factures mensuals d’acord es vagin lliurant els productes i
correspondran a comandes completes.
5.- Termini de garantia i admissió de devolucions.
a) Els productes i/o materials que no s’ajustin a les característiques tècniques
descrites en el present plec seran retornats a l’empresa adjudicatària que assumirà
totes les despeses que s’originin.
b) El termini de garantia per defecte de fabricació serà d’un any, comptat a partir de la
signatura de la nota de lliurament de conformitat del subministrament.
c) Hauran d’admetre’s totes les possibles devolucions de materials que se retornin en
perfectes condicions i sense usar. Arribat el cas d’haver-se facturat el material s’haurà
d’abonar el seu cost.
6.- Criteris tècnics per a l’adjudicació del contracte.
Els criteris d’adjudicació del contracte són els que es recullen en el plec de clàusules
administratives particulars.
7.- Especificacions tècniques
L’adjudicatari es compromet a subministrar els productes objecte del contracte d’acord
amb les característiques tècniques i de qualitat que s’especifiquen en l’adjudicació, i en
el seu defecte, de conformitat amb les següents :
Senyals de trànsit i accessoris.
La senyalització serà reflexiva excepte la sol·licitada expressament per l’Ajuntament
degut al tipus de via (diàmetre 50 cm).
Tota la senyalització haurà de complir les normes del Ministeri de Foment. Haurà
d’incloure el certificat d’homologació.
Els licitadors hauran d’aportar junt amb la seva proposició una mostra del senyal
ofertat model R-2, quedant en poder de l’Ajuntament les mostres aportades pel
licitador que resulti adjudicatari.
Els perns seran d’acer inoxidable.
Tots els senyals es subministraran retolats pel dors amb el logotip de l’Ajuntament de
Manacor.
Les característiques tècniques dels senyals de trànsit es regiran segons l’establert en
quant a formes, dimensions i colors en les següents disposicions:
- Instrucció de Carreteres. Norma 8.1-IC del Ministeri de Foment.
- Instrucció de Carreteres. Norma 8.3-IC del Ministeri de Foment.

- Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.
- Recomanacions per a la senyalització en àrees urbanes determinades per la
Comissió de Circulació i Transports de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP).
- UNE-EN 10142 o similar; Bandes (xapes i bobines) d’acer baix en carboni,
galvanitzades en continu per immersió en calent.
- UNE 135 330 o similar; Senyals metàl·liques permanents i retroreflectants amb
làmines amb micro esferes de vidre.
- UNE 135 331 o similar; Senyals metàl·liques permanents. Zona no retroreflectant.
- La demés que segons la legislació que pugui ser d’aplicació.
8.- Descripció estimativa dels productes i materials necessaris per any i la seva
valoració

Preu
unitari
sense
Unitats IVA
subtotal

Producte
Senyal circular 60 cm reflectiva EG

60

44,33

2695,08 €

Senyal triangular 70 cm reflectiva EG

30

39,95

1198,05 €

Senyal de STOP reflectiva HI

30

47,43

1422,09 €

Senyal circular 50 cm no reflectiva

40

20,76

830,40 €

Senyal d’indicacions generals: S-13, S-18, S-17, S-15A,
S-30 reflectives EG

25

43,38

1084,05 €

Tanca de plàstic

20

87,89

1.757,80 €

Con reflectiu de 50 cm AMB BANDA REFLECTIVA

80

11,23

898,40 €

Senyal d’orientació. Localització:
d’alumuni de 1300x300

10 126,65

1.266,50 €

20

98,02

1.960,40 €

150

17,16

2.574,00 €

Balisa lluminosa

5

15,99

79,95 €

Bateria per balisa

10

4,67

46,70 €

Fita reflectant PVC (blau i verd)

40

32,91

1.316,40 €

Pal galvanitzat rectangular recte de 3 metres

70

35,05

2.453,50 €

Pal galvanitzat rectangular recte de 3,20 metres

70

38,19

2.673,30 €

Pal galvanitzat rectangular recte de 3,50 metres

50

39,21

1.960,50 €

S-500

Mirall convex pel trànsit de 60 cm.
Placa per gual permanent (segons annex III)

i

S-510

Cinta Policia rodets de 100 mt.

100

10,05

1.005,00 €

Caixetí acer 600x300 mm., reflexiu EG

15

42,88

643,2 €

Banda desaceleradora de cautxú inclosa tornilleria

50

36,03

total

1801,5 €
27.666,82 €

El nombre estimat d’unitats descrites a aquesta taula s’han calculat als efectes de
determinar el valor del contracte, en cap cas aquesta estimació vincula a l’Ajuntament
de Manacor amb un mínim d’unitats i quantia econòmica del contracte, essent només
un valor estimat.
A les ofertes quedarà indicat el preu unitari dels productes, més l’import d’IVA per
separat, tenint en compte que el nombre d’unitats que s’indiquen al punt 8 es
consideren com a valors estimats, reservant-se l’Ajuntament la facultat d’incrementar o
disminuir la quantitat total de productes segons les necessitats que es presentin, sense
superar el cost màxim anual que l’Ajuntament destina a aquesta contractació.
9.- Preu del contracte
La despesa màxima anual a satisfer l’Ajuntament a favor del contractista no pot
superar l’import de 27685,95 euros sense IVA. Amb el 21% d’IVA, 33500 € IVA inclòs
Manacor, 25 de gener de 2017
El subinspector responsable de Trànsit

Miquel Alcover Caldentey

INFORME SOBRE ADEQUACIÓ AL MERCAT DEL PREU DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT DE SENYALITZACIÓ VERTICAL
El tipus màxim de licitació del contracte de referència, conforme l’article 88 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic, és 27685,95 € sense IVA, més el 21% d'IVA (5814,05
€). 33500 € IVA inclòs, en funció a preus unitaris.
Per al càlcul dels preus unitaris del contracte s’han considerat els preus de tres
empreses del sector, (ViaBal manteniment i conservació, Obras y Pavimentos
Insulares S.L. i Naybor) que s'adjunten en aquest informe.
Per arribar a la conclusió que el preu de contracte establert és l’adequat al preu de
mercat en el moment de contractar s’ha calculat la mitja aritmètica dels pressuposts de
les tres empreses.
Per això s’informa que el pressupost s’ajusta al preu general del mercat, per la qual
cosa es compleix el que preveu l’article 87 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

En la present licitació no s’estableix la divisió amb lots de l’objecte del
contracte. Els motius de la manca de divisió en lots es justifica en que la
senyalització a subministrar és de les mateixes característiques tècniques i de
fabricació i que aquesta senyalització s’instal.larà indistintament a qualsevol via
urbana del Terme de Manacor
El que s’informa als efectes escaients.
Manacor, 25 de gener de 2017

El subinspector responsable de Trànsit

Miquel Alcover Caldentey

