Acord marc per a la contractació centralitzada del subministrament,
instal·lació i posada en funcionament de bateries de condensadors per a la
compensació d'energia reactiva en diferents subministraments d'energia
elèctrica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
del sector públic instrumental
Plec de clàusules administratives particulars
Procediment: obert
Tramitació: ordinària
Òrgan de contractació: Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques
Departament: Central de Contractació de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
Responsable de l'acord marc: el cap del Servei per al Control i la Gestió
Energètica dels Edificis i les Instal·lacions de l'Administració Autonòmica
Perfil de contractant: https:\\contrataciondelestado.es
Objecte de l'acord marc: subministrament, instal·lació i posada en funcionament
de bateries de condensadors per a la compensació d'energia reactiva en diferents
subministraments d'energia elèctrica de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i del sector públic instrumental
CPV: 31711154-0 Bateries de condensadors
CPA: 32101 Condensadors elèctrics
Valor màxim estimat: 174.934,09 €
Declaració de contractació centralitzada: 7 de novembre de 2016
Número d'expedient: CC: 3 /2017 AM
Aquest Plec ha estat informat favorablement pels serveis jurídics de la Conselleria
d'Hisenda i Administracions Públiques el 27 de juny de 2017fiscalitzats de
conformitat per la Intervenció General de la Comunitat Autònoma el 26 de juliol
de 2017 i aprovats per Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions
Públiques el dia 2 d'agost de 2017.
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I. DISPOSICIONS GENERALS
1. Necessitat i finalitats de l'Acord marc
Aquest Acord marc té per finalitat la contractació centralitzada del
subministrament, instal·lació i posada en funcionament de bateries de
condensadors per a la compensació d'energia reactiva en diferents
subministraments d'energia elèctrica de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i del sector públic instrumental amb la finalitat
d'obtenir els avantatges i eliminar els inconvenients següents:
Certs equips de caràcter inductiu, com motors, transformadors o lluminàries,
sol·liciten energia reactiva per al funcionament de la instal·lació elèctrica.
L'energia reactiva circulant té efectes perjudicials per a la instal·lació, com
són:
. Costos econòmics reflectits en la facturació elèctrica.
. Caigudes de tensió en les línies de transmissió.
. Pèrdues de potència a les instal·lacions.
. Sobrecàrregues en línies i equips.
La compensació de l'energia reactiva mitjançant bateries de condensadors
aporta avantatges importants a la instal·lació, entre d'altres:
. Augmenta la capacitat de les línies i transformadors instal·lats.
. Millora el nivell de tensió a la xarxa.
. Disminueix les pèrdues d'energia en les línies de transport.
. Aconsegueix una reducció en el cost global de l'energia elèctrica, que
amortitza la inversió realitzada.
Es tramita la contractació centralitzada descrita d'acord amb la declaració de
centralització feta per la Resolució de la consellera d'Hisenda i
d'Administracions Públiques de 7 de novembre de 2016 i el Decret 56/2012,
de 13 de juliol, pel qual es crea la Central de Contractació, es regula la
contractació centralitzada i es distribueixen competències en aquesta matèria
en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
dels ens que integren el sector públic instrumental de la Comunitat
Autònoma.
La contractació centralitzada suposa que totes les entitats subjectes al Decret
56/2012 han de contractar els subministraments objecte d'aquest Acord de
conformitat amb el previst en aquest Plec.
1.2 L'Acord marc s’ha de concloure amb un màxim de tres empreses
adjudicatàries per a cada un dels lots i persegueix obtenir el màxim estalvi en
el preu del subministrament.
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1.3 Amb la finalitat de no restringir la competència, l'Acord marc permet la lliure
concurrència a totes les empreses habilitades com a instal·ladores en baixa
tensió en la categoria adequada per als treballs que s’han de fer (la que
correspongui segons el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova
el Reglament electrotècnic per a baixa tensió)
1.4 L'Acord marc té les finalitats següents:
— Seleccionar les empreses subministradores de bateries de condensadors
per a la compensació d'energia reactiva.
— Fixar els preus màxims del subministrament.
— Determinar les condicions de la prestació del subministrament.
— Fixar les condicions d'adjudicació i d'execució dels contractes derivats de
l'Acord marc.
2. Òrgan de contractació
L'òrgan de contractació de l'Acord marc és la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, d'acord amb el que es preveu en l'article 64.3 de la
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la redacció donada per la disposició addicional
vuitena de la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures per a l'ordenació
urbanística sostenible.
La Secretaria de la Central de Contractació és l'encarregada de tramitar
l'expedient de contractació en virtut de l'article 8.2 a del Decret 56/2012, de 13
de juliol, pel qual es crea la Central de Contractació.
La Central de Contractació està ubicada al carrer Palau Reial. 17, 07001 de
Palma, adreça electrònica: centraldecontractacio@caib.es, telèfon: 971 17 71 01
i número de fax: 971 17 63 34.
3. Persona responsable de l'Acord marc
3.1 La persona responsable de l'Acord Marc serà el cap del Servei per al Control i
la Gestió Energètica de l'Administració autonòmica, que comptarà amb la
col·laboració de les persones que es designin com a responsables del
seguiment de l'execució dels contractes derivats de l'Acord marc, dels gestors
energètics locals i del personal de les unitats d'assumptes generals, gestió
econòmica i de contractació de cada empresa destinatària de l'Acord marc.
3.2 Tots han de fer les funcions establertes en l'article 52 del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic (TRLCSP) i, especialment, han de vetllar per
l’execució correcta de l'Acord marc i per la verificació del compliment de les
obligacions assumides per l'empresa adjudicatària a conseqüència de l'oferta
presentada en aquest Acord marc.
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4. Objecte de l'Acord marc
4.1 L'objecte de l'Acord marc és la selecció d'empreses per al subministrament,
instal·lació i posada en funcionament de bateries de condensadors per a la
compensació d'energia reactiva en diferents subministraments d'energia
elèctrica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
del sector públic instrumental.
En la fase de contractació derivada d'aquest Acord marc es donarà informació
sobre els punts de subministrament concrets en els quals s'estimi necessari
compensar l'energia reactiva, la potència de cada equip que es consideri
oportú i es facilitarà altra informació necessària per valorar i executar els
treballs.
4.2 L'objecte s'estructura en quatre lots, el lot 1 inclou els punts de
subministrament de Palma, el lot 2 els punts de subministrament de Mallorca
excepte Palma, el lot 3 els punts de subministrament de Menorca i el lot 4 els
punts de subministrament d'Eivissa i Formentera.
4.3 La codificació dels subministraments d'acord amb el vocabulari comú de
contractes públics (CPV) és 31711154-0 Bateries de condensadors.
La codificació corresponent a la classificació estadística de productes per
activitats (CPA) és 32101 Condensadors elèctrics.
5. Destinataris de l'Acord marc
Els destinataris de l'Acord marc són l'Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i els ens que integren el sector públic autonòmic d'acord
amb l'establert en l'article 2 del Decret 56/2012, de 13 de juliol. En
conseqüència, els ens que necessitin instal·lar bateries de condensadors per a
la compensació d'energia reactiva les hauran d'adquirir de conformitat amb el
que s'estableix en aquest Plec.
Les reorganitzacions administratives del Govern de les Illes Balears i el sector
públic instrumental, posteriors a l'adjudicació de l'Acord marc i a la subscripció
dels contractes derivats, no afectaran les obligacions de l'empresa
adjudicatària i no es podran al·legar com una causa que menyscabi el
compliment de les seves obligacions, ni suposaran cost addicional per al poder
adjudicador.
6. Règim jurídic
6.1 L'Acord marc i els contractes que se'n derivin s’han de regir per la normativa i
pels documents següents:
— El plec de prescripcions tècniques i el de clàusules administratives
particulars d'aquest Acord marc.
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— La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de
febrer de 2014 sobre contractació pública i per la qual es deroga la
Directiva 2004/18/CE.
— El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
— El Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, en la mesura que contínua
vigent, el Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, que el modifica i el 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.
— El Decret 14/2016, d'11 de març, pel qual s'aprova el text consolidat del
Decret sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
— Reglament d'execució (UE) 2016/7 de la Comissió de 5 de gener de 2016
pel qual s'estableix el formulari normalitzat del Document europeu únic de
contractació.
— Subsidiàriament, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú, la resta de normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
— El Decret 56/2012, de 13 de juliol, pel qual es crea la Central de
Contractació, es regula la contractació centralitzada i es distribueixen
competències en aquesta matèria en l'àmbit de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector
públic.
— Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria.
— Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament
electrotècnic per a baixa tensió.
— Altres disposicions legals i reglamentàries d'aplicació a la matèria objecte
del contracte i les que complementin, deroguin o substitueixin les
anteriors.
— L'Acord de Consell de Govern de les Illes Balears, de 29 d'abril de 2016, pel
qual s'estableixen les directrius per incloure clàusules de caràcter social en
la contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del sector
públic instrumental.
6.2 El desconeixement de les clàusules de l'Acord marc en qualsevol dels seus
termes o de la resta de documents contractuals, com també de les
instruccions o de la normativa que resulti d'aplicació per executar-lo, no
eximeix les empreses adjudicatàries de complir-lo.
7. Període de vigència
7.1 La vigència d'aquest Acord marc serà de dos anys i començarà el dia en què es
formalitzi.
7.2 L'Acord marc es podrà prorrogar per un any, de mutu acord entre
l'Administració i almenys una de les empreses adjudicatàries de cada lot,
sempre que el lot o lots, comptin encara amb instal·lacions per executar. En
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un altre cas es podrà prorrogar el lot o lots respecte als quals existeixin
instal·lacions per executar.
A aquest efecte, la Secretaria de la Central de Contractació ho ha de
comunicar a les empreses adjudicatàries amb una antelació mínima de tres
mesos abans de la data d'acabament de termini inicial de vigència de l'Acord
marc. En cas de no rebre contestació en el termini de quinze dies naturals a
comptar des de l'endemà de la data de la notificació s'entendrà en sentit
negatiu.
La pròrroga de l'Acord marc s’ha de formalitzar en un document
administratiu.
7.3 En el supòsit que l'empresa adjudicatària es trobés en tramitació d'expedient
de transformació en el moment d'exercir l'opció de pròrroga, la formalització
d'aquesta es retardarà fins que s'hagi resolt l’expedient de transformació.
8. Valor màxim estimat de l'Acord marc
8.1 El valor màxim estimat de l'Acord marc, de conformitat amb els criteris
establerts en l'article 88 del TRLCSP, s'ha computat tenint en compte el valor
màxim estimat del conjunt de contractes derivats. S’ha calculat la despesa
que potencialment es pot generar durant tota la seva durada sobre la base
dels preus habituals en el mercat i s’han inclòs les modificacions previstes en
la clàusula 47.
8.2 Els subministraments de l'Administració autonòmica i el sector públic
instrumental que s'han considerat per fixar el valor màxim estimat del
contracte són els que tenen peatge d'accés 3.0A, dels quals es té constància
que presenten més consum d'energia reactiva, i els equips de compensació
del qual s'amortitzarien en un període raonable de temps. No obstant això,
no suposa limitació per instal·lar els equips esmentats en subministraments
amb peatges d'accés diferents dels que en el futur es pugui tenir constància,
si es considera oportú, dins dels límits establerts en aquest Plec de
condicions.
Atès tot això, resulta un valor màxim estimat total de l'Acord marc (IVA
exclòs) de 174.934,09 €, amb el desglossament següent per lots:
VE Lot 1 Palma:
VE Lot 2 Mallorca, excepte Palma:
VE Lot 3 Menorca:
VE Lot 4 Eivissa i Formentera:

55.780,30 €
78.001,91 €
11.792,81 €
29.359,07 €

8.3 Aquest import s'indica únicament a efectes de publicitat i procediment
d'adjudicació de l'Acord sense que suposi cap compromís de despesa. Per
això, no consta consignació pressupostària, la qual s'haurà d'acreditar quan
hi siguin les necessitats reals que es materialitzaran en els contractes
9

derivats. La despesa real quedarà limitada a la que resulti dels preus oferts
per l'empresa adjudicatària i els subministraments efectivament fets a
l'Administració i que s’estima que serà d’un màxim de 211.670,25 €, IVA
inclòs.
No s'estableix compromís d'adquisició de quantitat determinada, la qual
estarà subordinada a les necessitats reals de cada subministrament, de
manera que els contractistes no podran exigir la petició de quantitats
determinades o d'imports mínims com a condició del subministrament.

9. Preus unitaris màxims de licitació de l'Acord marc
9.1 L'Acord marc es licita pels preus unitaris màxims de la taula següent,
desglossats per trams de potència de les bateries que s’han de subministrar,
que són iguals per a tots els lots. La taula té una columna denominada
“proporció de necessitats de bateries previstes”, que indica la proporció de
bateries de cada rang de potències que es té previst instal·lar.
Tensió del
subministrament
(V)

400V

230V

Potència (kVAr)
a tensió 400 V
125 < P ≤ 150
112,5 < P ≤ 125
100 < P ≤ 112,5
92,5 < P ≤ 100
87,5 < P ≤ 92,5
75 < P ≤ 87,5
67,5 < P ≤ 75
62,5 < P ≤ 67,5
50 < P ≤ 62,5
42,5 < P ≤ 50
35 < P ≤ 42,5
30 < P ≤ 35
25 < P ≤ 30
17,5 < P ≤ 25
12,5 < P ≤ 17,5
7,5 < P ≤ 12,5
7 < P ≤ 7,5
20 < P ≤ 25
12,5 < P ≤ 20
9 < P ≤ 12,5

Preus unitaris
Preus unitaris
Proporció de
màxims per màxims m.l. extra necessitat de
bateries
de canalització
bateries
(€) sense IVA (€/m.l.) sense IVA
previstes
6.693,34 €
84,37 €
1%
5.312,13 €
42,92 €
1%
5.122,92 €
42,92 €
1%
4.418,55 €
42,92 €
1%
4.370,85 €
42,92 €
1%
4.276,25 €
42,92 €
1%
3.141,78 €
26,87 €
1%
3.094,08 €
26,87 €
1%
2.716,11 €
14,11 €
4%
2.580,17 €
14,11 €
4%
2.485,56 €
14,11 €
8%
2.438,66 €
14,11 €
5%
2.245,45 €
6,86 €
17 %
2.198,54 €
6,86 €
26 %
2.150,84 €
6,86 €
19 %
2.102,35 €
6,86 €
5%
1.984,69 €
6,86 €
1%
3.006,82 €
14,11 €
1%
2.618,86 €
14,11 €
1%
2.373,44 €
6,86 €
1%
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Actualment es té constància d'almenys quatre subministraments trifàsics a
230V amb necessitat de compensació d'energia reactiva, amb els rangs de
potència de bateries indicats en la taula anterior.
Els preus indicats en la taula anterior són sense IVA, per executar la prestació
en les condicions d’instal·lació que s’indiquen en el Plec de condicions
tècniques, entre els quals s'inclouen les bateries, les proteccions
magnetotèrmiques , diferencials i contra sobretensions, els accessoris, la mà
d'obra i fins a 10 metres de canalització elèctrica.
La potència de la bateria que s’ha de muntar a cada una de les instal·lacions
objecte dels contractes derivats d’aquest Acord marc serà igual o superior a la
potència reactiva demandada per a cada instal·lació que s'indiqui en la
tramitació del respectiu contracte derivat i el preu no podrà ser superior al
corresponent per tram de potència de la taula anterior.
9.2 En els preus unitaris màxims es consideren incloses totes les despeses
derivades del transport de la maquinària fins al punt d'instal·lació, la
instal·lació i posada en funcionament dels equips i el lliurament de la
documentació tècnica.
A més, en l'oferta s’ha de determinar un preu unitari en euros per metre
extra de canalització elèctrica que pugui ser necessària, per a cada bateria de
condensadors, quan se superin els 10 metres que es consideren inclosos en el
preu de la taula anterior, constituïda per conductors, elements de conducció i
fixacions. El preu ofert per aquest concepte no podrà ser superior al
corresponent per tram de potència de la taula anterior. En l'oferta també s'ha
d’indicar la mitjana aritmètica dels preus de canalització extra oferts, aquesta
quantitat s'utilitzarà inicialment, per valorar l'oferta i, si escau, per determinar
el preu del metre extra de canalització.
10. Revisió dels preus
No és procedent la revisió dels preus.
11. Termini de garantia
No s’estableix termini de garantía en l’adjudicació de l’Acord marc.
12. Subcontractació
Es permet la subcontractació dels contractes derivats en els termes establerts
en la clàusula 44.
13. Despeses a càrrec de les empreses adjudicatàries
Seran a càrrec de les empreses adjudicatàries, de forma prorratejada, les
despeses de publicitat següents:
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— L'anunci de licitació de l'Acord marc en el Butlletí Oficial de l'Estat, fins a
1.000 €.
II. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES DE
L'ACORD MARC
14. Procediment d'adjudicació
14.1 L'Acord marc s'adjudicarà mitjançant procediment obert, de conformitat
amb el que estableixen els articles 138, 150 i 157 i següents del TRLCSP. La
tramitació de l'expedient es conceptua com de tramitació ordinària, d'acord
amb la previsió continguda en l'article 109 del TRLCSP.
14.2 La licitació s'ha d’anunciar en el Butlletí Oficial de l'Estat. Igualment, es donarà
publicitat en el perfil de contractant de la Central de Contractació de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el qual
estaran també disponibles els plecs de clàusules administratives particulars i
els de prescripcions tècniques.
14.3 D'acord amb l'article 196.2 del TRLCSP, quan l'Acord marc es conclogui amb
diverses empreses ha de ser amb un mínim de tres, sempre que hi hagi un
nombre d'empreses interessades que s'ajustin als criteris de selecció o
d'ofertes admissibles que responguin als criteris d'adjudicació.
En aquest cas, cada lot d'aquest Acord marc s'adjudicarà a les tres empreses
licitadores, les ofertes de les quals hagin resultat les més avantatjoses,
sempre que hi hagi un nombre suficient que estiguin interessades i resultin
admissibles, d'acord amb criteris de selecció.
En el cas que hi hagués menys de tres ofertes admissibles, cada lot de l'Acord
marc s'adjudicarà a les empreses licitadores que les hagin presentades.
15. Requisits i condicions generals per participar. Solvència
15.1 D'acord amb l'article 54 del TRLCSP poden participar en aquest procediment
obert totes les persones, espanyoles o estrangeres, que tinguin aptitud per
contractar, és a dir, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar;
acreditin la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional en
els termes que estableixi aquest Plec, i no estiguin incurses en cap de les
circumstàncies de prohibició de contractar fixades en l'article 60 del TRLCSP.
Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes, les
prestacions de les quals estiguin compreses dins de les finalitats, objecte o
àmbit d'activitat que, d'acord amb els estatuts o regles fundacionals, els
siguin propis. Si no hi ha relació entre l'objecte social i les prestacions que
constitueixen l'objecte de l'Acord marc en els termes establerts en el TRLCSP,
aquest fet es considerarà causa de no admissió en el procediment de licitació.
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15.2 L'Acord marc podrà dur-se a terme amb unions d'empreses que es
constitueixin temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària la
formalització en escriptura pública fins que no s'hagi adjudicat l'Acord marc a
favor seu. La durada de les unions temporals ha de coincidir amb la de l'Acord
marc fins que s’extingeixi.
15.3 Solvència econòmica i financera i tècnica o professional.
D'acord amb l'article 74 del TRLCSP, les empreses licitadores interessades han
d'acreditar que compten amb la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional exigida per poder dur a terme les prestacions objecte d’aquest
Acord marc de la manera següent:
15.3.1 Solvència econòmica i financera (article 75 del TRLCSP).
Les empreses licitadores ha de declarar i acreditar la seva solvència
econòmica i financera de la manera següent:




Declaració prèvia: mitjançant l'emplenament del Document europeu
únic de contractació (DEUC), i en concret, la part II, la part III, la secció
α de la part IV (indicació global relativa a tots els criteris de selecció) i la
part VI, si escau.
Acreditació posterior: la solvència declarada prèviament en el DEUC
només s’ha d’acreditar posteriorment per les empreses licitadores a
favor de les quals recaigui la proposta d'adjudicació, d'acord amb el
que disposa la clàusula 26 d'aquest Plec, mitjançant la presentació de
la documentació acreditativa de la xifra anual de negocis de l'empresa,
en els tres últims anys. S'acredita mitjançant aportació del full resum
de la declaració anual d'operacions amb tercers, model 347
corresponent als tres últims exercicis.
El volum anual declarat l'any de més import ha de ser d'import igual o
superior al valor del lot, IVA inclòs:
Import mínim per acreditar per al lot 1: 64.280,16 €
Import mínim per acreditar per al lot 2: 89.887,91 €
Import mínim per acreditar per al lot 3: 13.589,80 €
Import mínim per acreditar per al lot 4: 33.832,84 €

En el cas que es liciti als quatre lots l'import mínim que s’ha d’acreditar ha de
ser la suma dels quatre (201.590,71 €).. Si no es licita a la totalitat, l'import que
s’ha d’acreditar ha de ser el del lot o el de la suma dels lots als quals es liciti.
15.3.2 Solvència tècnica o professional (article 78 del TRLCSP).
Les empreses licitadores han de declarar i acreditar la seva solvència
tècnica o professional de la manera següent:
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Declaració prèvia: mitjançant l'emplenament del DEUC, i, en concret
la secció α de la part IV (Indicació global relativa a tots els criteris de
selecció);
Acreditació posterior: la solvència declarada prèviament en el DEUC
només s’ha d’acreditar posteriorment per les empreses licitadores a
favor de les quals recaigui la proposta d'adjudicació, d'acord amb el
que disposa la clàusula 26 d'aquest Plec, mitjançant la presentació
d'una relació dels principals serveis fets en els últims cinc anys que
inclogui import, dates i destinatari, públic o privat. Els serveis o
treballs efectuats s'han d’acreditar mitjançant certificats expedits o
visats per l'òrgan competent quan una entitat del sector públic sigui
la destinatària; quan un subjecte privat sigui el destinatari,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest
certificat, mitjançant una declaració responsable de l'empresa. En el
cas de declaració s'hi ha d’acompanyar dels contractes o d’una altra
documentació en la qual constin les dades sol·licitades.

Es considerarà acreditada la solvència amb l'aportació dels certificats
d'instal·lació i/o reparació o la declaració de l’entitat destinatària dels
subministraments, relatius al nombre de bateries de condensadors
instal·lades o reparades.
El mínim de bateries de condensadors instal·lades i/o reparades en els
últims cinc anys que s’han d’acreditar ha de ser igual o superior a cinc (en
els últims cinc anys indistintament), amb independència del nombre de lots
als quals es liciti.
15.4 D'acord amb l'article 63 del TRLCSP, per acreditar la solvència per subscriure
un Acord marc, l'empresari podrà basar-se en la solvència i mitjans d'altres
entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que hi tingui,
sempre que demostri que per executar l'Acord marc, disposa efectivament
d'aquests mitjans. L'acreditació es durà a terme mitjançant l'aportació del
document de compromís de disposició o certificat emès per l'òrgan de
direcció de l'empresa que presti la solvència esmentada.
15.5 Les empreses que licitin en unió temporal han d'acreditar individualment els
requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional. Les
característiques acreditades per cada una s'acumularan en els termes
establerts reglamentàriament a l’efecte de determinar la solvència de la unió
temporal.
15.6 Les empreses licitadores han d'estar habilitades com a instal·ladores en
baixa tensió en la categoria que correspongui (segons el Reial decret
842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a
baixa tensió bàsica), la qual cosa s'ha d’acreditar amb el justificant
d'inscripció com a empresa habilitada.
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15.7 Les empreses licitadores només poden presentar una proposició per lot.
Tampoc no poden subscriure cap proposició en unió temporal amb altres
empreses si ho han fet individualment, ni figurar en més d'una unió
temporal. La contravenció d'aquest precepte produirà la no admissió de cap
de les proposicions presentades.
15.8 Les empreses licitadores de l'Acord marc ho seran a un, alguns o als quatre
lots i no podran presentar ofertes parcials que no incloguin tots els
subministraments previstos per a cada lot per al qual presentin oferta.
15.9 Les proposicions són secretes i s’entén que si es presenten s'accepta
incondicionadament el contingut d'aquest Plec i el de prescripcions
tècniques.
Una vegada lliurada la documentació, només es podrà retirar per motius
justificats.
15.10 Les empreses licitadores estan obligades a mantenir les seves ofertes
durant un termini de dos mesos a comptar des de l'obertura de les
proposicions.
16. Forma de presentació de les proposicions
16.1 Per participar en la licitació, les empreses han de presentar els sobres
següents:
a) Sobre 1: marcat amb el número 1 i la denominació “Documentació general
acreditativa del compliment dels requisits previs” que serà comuna per a
tots els lots.
b) Sobre 2: marcat amb el número 2 per a cada un dels lots als quals es
presenti amb la denominació “Criteris avaluables mitjançant fórmula" que
ha d’incloure l'oferta econòmica (segons el model de l'annex 11).
A més, en cas que l’empresa licitadora ofereixi contractar una persona en
situació legal d'atur per adscriure-la a l'execució dels treballs dels
contractes derivats dels quals resulti adjudicatària, haurà d'adjuntar al
sobre 2 el compromís, segons el model de l'annex 12. En el cas que no es
presenti l'annex es considerarà que no s'ofereix aquest compromís.
Tots els sobres han de portar la inscripció següent: ACORD MARC PER A LA
CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN
FUNCIONAMENT DE BATERIES DE CONDENSADORS PER A LA COMPENSACIÓ D'ENERGIA REACTIVA
EN DIFERENTS SUBMINISTRAMENTS D'ENERGIA ELÈCTRICA DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL.
16.2 Els sobres han d'anar tancats i firmats per l'empresa licitadora o la persona
que la representi, ha d’indicar el nom i llinatges o raó social de l'empresa, i
només ha d’incloure la documentació que s'especifica en aquest Plec.
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Igualment, en cada sobre s’ha d’aportar una còpia dels documents en suport
informàtic i format PDF i Excel per a les ofertes.
A l'interior de cada sobre i en un full independent se n’ha de fer constar el
contingut, ordenat numèricament.
A la part exterior de cada sobre ha de constar de forma clara:
— Denominació i NIF de l'empresa licitadora, domicili, telèfon i adreça
electrònica de contacte
— Nom i llinatges de qui representi l’empresa que signi la proposició.
— Firma de l'empresa licitadora o persona que la representi
— Lot o lots als quals es liciti
Els documents que es presentin poden ser:
— Originals
— Còpies legitimades per un notari o fedatari públic
— Còpies compulsades per l'Administració
Els serveis tècnics de la Central de Contractació compulsaran la documentació fins
al dia anterior a l'últim del termini de presentació de les proposicions. En tot cas,
les empreses han d'aportar les còpies que s’hagin de compulsar.
16.3 Tota la documentació s'ha de presentar en català o en castellà. Les empreses
estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al
català o al castellà.
17. Fase de selecció de les empreses licitadores: contingut del sobre 1
17.1 El sobre 1 incorporarà els documents següents:
a) El Document europeu únic de contractació (DEUC) establert pel Reglament
(UE) 2016/7 pel qual s'aprova el formulari normalitzat DEUC d'acord amb
les condicions previstes en l'article 59.1 de la Directiva 2014/24 la UE del
Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014. Aquest document
és el que s'adjunta com a annex 1.
Les empreses interessades a participar en el procediment de licitació
podran sol·licitar per correu electrònic a centraldecontractacio@caib.es
l'annex 1 (versió del DEUC) en format Word per poder complimentar-lo
electrònicament.
En el cas d'unió temporal d'empreses, s'han de presentar tants DEUC com
empreses integrin la unió, cadascun signat per les persones que les
representen.
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b) Una declaració relativa al grup empresarial a què pertany l'empresa que
comprengui totes les societats que pertanyen a un mateix grup, en els
termes establerts en l'article 42 del Codi de Comerç. En el supòsit que no
es pertanyi a cap grup empresarial, la declaració s'ha de fer en aquest
sentit. (annex 5a o 5b)
c) Les empreses estrangeres han de presentar una declaració de submissió a
la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol tipus per a totes
les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir de l'Acord
marc, amb renúncia al seu propi fur. (annex 6).
d) Declaració responsable relativa al compliment de les obligacions
establertes en la normativa vigent en matèria laboral, social, i també en
matèria d'igualtat entre dones i homes, que s'ha d'ajustar al model de
l'annex 4. En aquesta declaració les empreses han d’indicar que:
— compleixen amb les disposicions vigents en matèria laboral i social.
— compleixen, en relació amb el nombre de persones ocupades a
l'empresa, amb el que es disposa en article 45 de la Llei orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
— el nombre de persones ocupades a l'empresa, donen compliment a
l'obligació de comptar amb un 2 % de persones treballadores amb
discapacitat o, si escau, adopten les mesures alternatives
corresponents.
e) El compromís de constitució d'unió temporal d'empreses, si escau.
En el cas d'unió temporal d'empreses, s'ha de presentar un compromís de
constituir-se formalment en unió temporal si resulten adjudicatàries del
contracte. Aquest document, l'han de firmar les persones que representen
a cadascuna de les empreses que integren la unió.
Les persones que integren la unió han d'indicar els noms i les
circumstàncies de les empreses que la formen i la participació de cada una,
i han de designar un representant o apoderat únic.
f)

Declaració responsable relativa a l'habilitació professional (annex 7)

g) Declaració de confidencialitat de dades i documents (annex 9).
h) Declaració de veracitat de dades en format digital (annex 10).
i)

Compromís de nomenar una persona que actuï com a interlocutora única
per exercir les funcions de coordinació i assistència de les actuacions
relacionades amb el contracte, en el termini d'una setmana a comptar des
de l'endemà de la notificació de l'adjudicació, segons el model i les
condicions especificades en l'annex 3.
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j)

Qualsevol altre document que segons aquest Plec s'hagi d'incloure en
aquest sobre.

17.2 Les empreses licitadores, en el cas que la proposta d'adjudicació recaigui a
favor seu, prèviament a l'adjudicació de l'Acord marc, han de presentar els
documents exigits en la clàusula 26.1 d’aquest Plec.
18. Fase d'adjudicació: criteris d'adjudicació
18.1 Per valorar les proposicions i la selecció de les ofertes més avantatjoses
adjudicatàries de l'Acord marc a cada un dels lots, s'han d’atendre els criteris
següents d'adjudicació, per ordre decreixent d'importància d'acord amb la
ponderació següent:

CRITERI
a) Preus unitaris en
euros, de les
bateries per
subministrar.

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES
OFERTA
PUNTUACIÓ
VALORACIÓ
Segons la taula de
Fins a 80 punts
Es calcularà el preu total
potències de la
de cada oferta, per a
clàusula 9.1 ha
cada lot, resultant de la
d’incloure el
suma de preus de totes
subministrament, la
les bateries multiplicat
instal·lació, la
pel percentatge de
posada en
necessitats previstes de
funcionament i el
la taula de la clàusula
lliurament de la
9.1. Després es calcularà
documentació
la puntuació d'acord
tècnica.
amb la fórmula següent:
Pai= 80 x (OfTOTmin/OfTOTi)

b) Preu €/metre
extra de canalització
elèctrica

Preu del metre extra
de canalització
elèctrica, constituïda
per conductors i
elements de
conducció i fixació,
que pugui ser
necessària quan se
superin els 10 m
previstos inicialment
en el preu de
l'apartat a), detallat
per a cada bateria
de condensadors.

Fins a 10 punts

L'adjudicació es farà
pels preus unitaris
oferts, que tindran la
consideració de màxims
en la licitació dels
contractes derivats.
Es calcularà la mitjana
aritmètica dels preus de
cada oferta per a cada
lot. Després es calcularà
la puntuació d'acord
amb la fórmula següent:
Pbi =10 x (Emed mín / Emed i)
L'adjudicació es farà
pels preus unitaris
oferts. Aquests preus
seran d'aplicació en els
casos en què sigui
necessari.
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CRITERI
c) Creació
d'ocupació per a
persones amb
dificultat d'accés al
mercat laboral

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES
OFERTA
PUNTUACIÓ
VALORACIÓ
Es valorarà el
10 punts
S'atorgaran 10 punts a
compromís de
totes les empreses
l’empresa licitadora
licitadores que presentin
de contractar, en cas
el compromís.
que resulti
adjudicatària
d'algun o més
contractes derivats,
una persona en
situació legal d'atur
per adscriure-la a
l'execució d’aquests
(en les condicions
que es relacionen en
la clàusula 42.5
d'aquest Plec)

La puntuació total de cada empresa licitadora ha de ser la suma de la valoració de
tots els criteris d'adjudicació:
Pi = Pai + Pbi + Pci ≤ 100
En què,
.Pi és la puntuació de l'empresa “i”.
.Pai, Pbi, i Pci són les puntuacions de l'empresa “i” per a cada un dels criteris a),
b) i c).
.OfTOT i és el valor de l'oferta de les bateries de l'empresa “i”, calculada com el
sumatori dels productes dels preus unitaris de les bateries per subministrar de
l'oferta “i” pel percentatge de la columna de la taula que figura en la clàusula
9.1 denominada “Proporció de necessitats de bateries previstes”.
.OfTOT min és el valor de les ofertes de les bateries mínim, entre totes les de les
empreses licitadores, calculada com s'ha indicat per al concepte OfTOT i.
.Emed i és el valor de l'oferta de la canalització extra de l'empresa “i”, calculada
com el sumatori dels productes dels preus unitaris, en €/m.l. pel percentatge
de la columna de la taula que figura en la clàusula 9.1 denominada “Proporció
de necessitats de bateries previstes”.
.Emed min és el valor de les ofertes de canalització extra mínim, entre totes les de
les empreses licitadores, calculada com s'ha indicat per al concepte Emed i.
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La presentació de l’oferta per a totes les bateries relacionades en la clàusula
9.1 criteri a) i la presentació de l'oferta per al criteri b), són obligatòries. Si no es
presenta l'oferta en els termes exposats, serà motiu d'exclusió.
La presentació de les ofertes s’ha de fer mitjançant el model que figura en
l'annex 11, el qual s'ha de presentar en paper i en format Excel. En aquest
model s'ha d'especificar el lot o lots per als quals es presenta l’oferta.
Les empreses licitadores que ho sol·licitin podran fer visites prèvies a les
instal·lacions que considerin oportunes, les quals es fixaran en un calendari
únic per a totes les empreses licitadores i seran coordinades pel personal de
qui sigui responsable del contracte de cada òrgan de contractació derivada.
19. Fase d'adjudicació: contingut del sobre 2
19.1 La documentació per al sobre 2 s’ha de presentar amb claredat i d'acord amb
els models que s’adjunten a aquest Plec. Així mateix, s'ha d’acompanyar
d'una còpia en suport informàtic, format PDF i Excel i una declaració relativa a
la veracitat de les dades aportades en format digital (annex 10).
19.2 El sobre número 2 ha d’incloure:
— El document relatiu a l'oferta econòmica (annex 11).
— El document relatiu al compromís de contractació d'una persona en
situació legal d'atur, en el cas que s'assumeixi el compromís esmentat
(annex 12).
20. Documents i dades de les empreses licitadores de caràcter confidencial
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores s’han de
considerar de caràcter confidencial quan difondre’ls a tercers pugui ser contrari
als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les
empreses del sector o bé estiguin compreses en les prohibicions establertes en la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
Les empreses licitadores han d’indicar, si escau, mitjançant una declaració
complementària que han d’aportar amb l'acreditació documental prèvia a
l'adjudicació, quins documents o dades presentades en els apartats de
personalitat i solvència, a parer seu, es poden considerar confidencials (annex 9).
No es consideren confidencials els documents que tinguin el caràcter d'accés
públic, és a dir, els que estan dipositats en arxius i registres oficials i els que
s’hagin publicat en butlletins oficials de qualsevol àmbit. Tampoc no s'acceptarà
una declaració de confidencialitat que afecti la totalitat de l'oferta.
21. Termini i lloc de presentació de les proposicions
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21.1 El termini de presentació de les proposicions serà de fins el dia 31 d'agost de
2017, una vegada publicat l'anunci de licitació en el BOE.
21.2 Les proposicions s'han de presentar inexcusablement a les oficines de la
Secretaria de la Central de Contractació, a l’adreça següent:
Secretaria de la Central de Contractació
Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
Carrer del Palau Reial, 17
07001 Palma
L'hora límit de presentació seran les 14 hores.
21.3 Quan la documentació es remeti per correu, l'empresa licitadora ha de
justificar la data d'imposició de la tramesa a l'oficina de Correus i anunciar el
mateix dia a la Secretaria de la Central de Contractació que s’hi remet l'oferta
al fax o l’adreça electrònica següent:
— Fax: 971 17 63 34
— Adreça electrònica: centraldecontractacio@caib.es
La remissió de l'anunci per correu electrònic serà vàlida si existeix constància
de la transmissió i recepció, de les dates i del contingut íntegre de les
comunicacions i si s'identifiquen de manera fefaent al remitent i al
destinatari.
No s'admetrà la proposició enviada per correu que arribi en un termini
superior als deu dies naturals computables des del dia en què acabi el termini
de presentació.
Les proposicions presentades fora de termini no s'admetran en cap cas.
21.4 Les empreses interessades podran accedir als plecs de l'Acord marc en el
perfil de contractant de la Central de Contractació.
La informació addicional que sol·licitin les empreses licitadores sobre els plecs
es facilitarà, com a mínim, sis dies abans de la data límit fixada per presentar
les ofertes, d'acord amb el que estableix l'article 158.2 del TRLCSP, sempre
que l’hagin demanada, com a mínim, deu dies abans d'aquesta data.
21.5 L'òrgan de contractació ha de prorrogar el termini per rebre les ofertes, de
manera que totes les empreses licitadores afectades puguin tenir
coneixement de la informació necessària per presentar les ofertes en els
casos següents:
a) quan, per qualsevol raó, no s'hagi facilitat, a tot estirar, sis dies abans que
acabi el termini fixat per rebre les ofertes, una informació addicional
sol·licitada per una empresa licitadora amb temps suficient.
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b) quan s'introdueixin modificacions significatives en els plecs de la
contractació.
La durada de la pròrroga ha de ser proporcional a la importància de la
informació o de la modificació. Si la informació addicional sol·licitada no s'ha
presentat amb temps suficient o té poca importància a l’efecte de la
preparació de les ofertes admissibles, no s'ha d’exigir a l'òrgan de
contractació que prorrogui els terminis.
22. Mesa de Contractació
D'acord amb l'article 7 del Decret 56/2012, de 13 de juliol, la Mesa de Contractació
que ha de donar suport a l'òrgan de contractació en l'adjudicació de l'Acord marc
està integrada pels membres següents:
 President o presidenta: el director o la directora general del Tresor, Política
Financera i Patrimoni.
 Vocals:
 Un o una representant de la Intervenció General de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 Una persona funcionària adscrita als serveis jurídics de la Conselleria
d'Hisenda i Administracions Públiques.
 Una persona funcionària adscrita a la Central de Contractació.
 Una persona funcionària adscrita a la Direcció General d'Energia i Canvi
Climàtic.
 Secretari o secretària: el secretari o la secretària de la Central de Contractació.
23. Obertura dels sobres que contenen la documentació de les empreses
licitadores
23.1 Obertura del sobre 1.
La Mesa de Contractació qualificarà, en reunió interna, el DEUC i l’altra
documentació presentada per les empreses licitadores al sobre 1 en el
termini establert i d'acord amb els requisits formals exigits.
Si la Mesa observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors
materials de caràcter esmenable ho comunicarà a les empreses licitadores
afectades perquè els corregeixin o reparin davant de la Mesa de Contractació
en el termini de tres dies hàbils.
Sense perjudici de la comunicació a les empreses interessades, l'òrgan de
contractació ha de fer públiques aquestes circumstàncies en el perfil de
contractant.
Així mateix, la Mesa de Contractació podrà sol·licitar a les empreses
licitadores els aclariments necessaris sobre els documents del sobre 1 per
conèixer millor la documentació presentada o requerir-les perquè en
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presentin d’altra complementària. En aquest cas, es concedirà un termini
màxim de cinc dies naturals per aclarir o completar la documentació.
La comunicació a les empreses requerides per esmenar defectes o realitzar
aclariments es farà a l'adreça electrònica que l’empresa licitadora indiqui en
el DEUC.
23.2 Obertura del sobre 2.
La Mesa de Contractació, una vegada qualificada la documentació general i
esmenades les deficiències i, si escau, aportats els aclariments o els
documents complementaris requerits, o transcorregut el termini conferit a
l'efecte, declararà quines empreses s'ajusten als criteris de selecció
establerts, amb pronunciament exprés respecte de les admeses a licitació, les
rebutjades i les causes del rebuig.
En el dia i hora que s'anunciï en el perfil de contractant la Mesa de
Contractació, en acte públic, ha de comunicar als assistents el número de
proposicions rebudes i el nom de les empreses licitadores, el resultat de la
qualificació de la documentació general presentada al sobre 1, amb expressió
de les empreses licitadores admeses i les excloses a cada lot , i de les causes
d'exclusió i ha de demanar a les persones assistents que formulin les
observacions que estimin oportunes, les quals s’han de reflectir a l'acta, però
sense que en aquell moment la Mesa pugui fer-se càrrec de documents que
no s’hagin lliurat en el termini d'admissió de les ofertes o d’esmena de
defectes o omissions.
A continuació, el secretari o la secretària de la Mesa obrirà el sobre número 2
de les empreses licitadores admeses a cada lot i donarà compte del seu
contingut.
Efectuat això, podrà considerar-se acabat l'acte públic d'obertura de
proposicions, del desenvolupament de la qual s’ha de deixar constància a
l'acta de reunió de la Mesa.
III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DE L'ACORD MARC
24. Renúncia o desistiment
L'òrgan de contractació podrà, per raons d'interès públic degudament
justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores,
renunciar a subscriure l'Acord marc abans de l'adjudicació. També podrà
desistir abans de l'adjudicació quan s'apreciï una infracció no esmenable de les
normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d'adjudicació, d'acord amb el previst en l'article 155 del TRLCSP.
25. Classificació de les ofertes
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25.1 Una vegada que s’hagi obert el sobre 2, la Mesa de Contractació ha
d’identificar les ofertes més avantatjoses de cada lot segons la seva valoració
efectuada d'acord amb l'establert en la clàusula 18 i les ha de classificar de
major a menor puntuació, i ha de formular la proposta d'adjudicació a favor
de les tres que hagin obtingut més puntuació en cada lot.
Aquesta proposta s'elevarà a l'òrgan de contractació.
25.2 Es considerarà que les ofertes presentades no es poden complir perquè es
considerin desproporcionades o anormals quan el sumatori dels preus
unitaris màxims de l'oferta de l'empresa contractista (clàusula 9.1) sigui
inferior en un 30 % o més al sumatori dels preus unitaris màxims que
s'assenyalen en clàusula 9.1 d'aquest Plec.
Quan s'identifiqui una proposició que es consideri desproporcionada o
anormal, ha de donar-se audiència a l'empresa licitadora afectada i tramitarse el procediment previst en els apartats 3 i 4 de l'article 152 del TRLCSP.
De conformitat amb l'article 152.3 del TRLCSP l'empresa licitadora ha de
justificar la valoració de la seva oferta i indicar-ne les condicions, en particular
referent a l'estalvi que permeti el procediment d'execució del contracte, les
solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de
què disposi per executar la prestació, l'originalitat de les prestacions
proposades, el respecte a les disposicions relatives a la protecció de
l'ocupació i les condicions de treball vigents al lloc en què s’hagi de fer la
prestació, o la possible obtenció d'una ajuda de l'Estat.
25.3 Es rebutjaran, mitjançant resolució motivada, les proposicions que no
concordin amb la documentació examinada i admesa, les que modifiquin
substancialment els models de proposició establerts en aquest Plec, com
també les que continguin un error manifest en relació amb la proposició.
Igualment, es rebutjaran les proposicions en les quals l'empresa licitadora
reconegui un error o inconsistència, que la facin inviable.
25.4 En el supòsit que es produeixi igualtat en dos o més empreses en
l'adjudicació en algun dels lots de l'Acord marc obtindrà millor posició la que,
en el moment d'acreditar la solvència tècnica acrediti disposar d'un pla
d'igualtat visat prèviament per l'Institut Balear de la Dona o per l'òrgan
equivalent d'altres administracions públiques, sempre que no hagi de tenir-lo
per imperatiu legal (Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva d'homes dones). Si no hi ha o si persisteix la igualtat, obtindrà millor
posició la que, en el moment d'acreditar la solvència tècnica acrediti disposar
del percentatge més alt de persones treballadores amb discapacitat, per
sobre dels mínims legals (annex 4).
26. Acreditació documental prèvia a l'adjudicació de l'Acord marc
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26.1 L'òrgan de contractació requerirà les empreses licitadores a favor de les
quals recaigui la proposta d'adjudicació per correu electrònic perquè, en el
termini de deu dies hàbils comptats des de l'endemà d'haver rebut el
requeriment, presentin la documentació que s'especifica a continuació, tret
que l'hagi presentada anteriorment.
a) L'acreditació de la personalitat de l'empresari.
Quan sigui un empresari individual ha de presentar el document nacional
d'identitat, NIF o, si escau, el passaport.
Si és una persona jurídica espanyola, ha de presentar el NIF de l'empresa i
l'escriptura de constitució i/o modificació, si escau, adaptada degudament a la
llei i inscrita en el Registre Mercantil quan aquest requisit sigui exigible
d'acord amb la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho és, ha de
presentar l'escriptura o el document de constitució, el de modificació, els
estatuts o l'acta fundacional en la qual constin les normes per les quals es
regula la seva activitat, inscrits, si és necessari, en el registre, públic
corresponent.
Les empreses no espanyoles d'estats membres de la Unió Europea han
d’acreditar la seva capacitat d'obrar mitjançant certificació d'inscripció en un
dels registres professionals o comercials que s'indiquen en l'annex I del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. A més, hauran d'acreditar
que estan habilitades per fer la prestació que constitueix l'objecte de l'Acord
marc, d'acord amb la legislació de l'estat en el qual es trobin establertes, quan
aquest estat exigeixi una autorització especial o la pertinença a una
determinada organització.
La resta d'empresaris estrangers hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar
mitjançant un informe expedit per la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya
a l'estat corresponent o a l'oficina consular en l'àmbit de la qual se situï el
domicili de l'empresa. Així mateix, hauran d'aportar informe de la respectiva
Missió Diplomàtica Permanent espanyola relatiu al fet que l'estat de
procedència admet, al seu torn, la participació d'empreses espanyoles en la
contractació amb l'Administració, en forma substancialment anàloga.
Si diverses empreses acudeixen a la licitació i constitueixen una unió temporal,
cadascuna ha d'acreditar la personalitat i la capacitat i han d'indicar els noms i
circumstàncies dels empresaris que les subscriguin, la participació de
cadascuna, com també la designació d'un representant o apoderat únic.
b) L'acreditació de la representació, quan s'actuï mitjançant representant.
Quan l’empresa licitadora actuï mitjançant representant, ha d'aportar el
seu DNI i el document fefaent acreditatiu de l'existència de la
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representació i de l'àmbit de les seves facultats per licitar i contractar,
degudament inscrita, si escau, en el Registre Mercantil.
Aquest document, l’ha de validar el Servei Jurídic de l'òrgan de contractació
o el Servei Jurídic de qualsevol altre òrgan de contractació de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
En el cas d'unió temporal d'empresaris, es designarà un representant o
apoderat únic de la unió amb prou poders per exercir els drets i per
complir amb les obligacions que es derivin de l'Acord fins que s’extingeixi,
sense perjudici de l'existència de poders mancomunats que puguin
atorgar les empreses per a cobraments i pagaments de quantitat
significativa.
c) Acreditació del compliment dels requisits de solvència econòmica i
financera i tècnica o professional d'acord amb l'establert en la clàusula
15.3
L'acreditació de la solvència de l'empresari per mitjans externs, si escau,
s'acreditarà en la forma establerta en la clàusula 15.4
d) En el cas que les empreses licitadores estiguin inscrites en el Registre de
licitadors de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estaran exempts de presentar la
documentació que s'hi hagi lliurat; en aquest cas hauran d'aportar el
certificat d'inscripció en el registre i una declaració responsable de la
persona amb prou capacitat, relativa a la validesa i vigència de les dades
registrals. No obstant això, si s'haguessin produït alteracions en les dades
registrals, s'hauria d'aportar la documentació que correspongui, sense
perjudici de l'obligació de comunicar aquestes modificacions a la unitat
encarregada del registre. (annex 2).
e) Documentació acreditativa del compliment de les obligacions relatives al
pla d'igualtat i el percentatge de persones treballadores amb discapacitat
assenyalat en la clàusula 31 i declarades en l'annex 4.
f)

Acreditació de ser empresa instal·ladora habilitada, segons estableix el
Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament
electrotècnic per a baixa tensió.

26.2 Una vegada presentada la documentació, la Mesa de Contractació o la unitat
que gestiona l'expedient de contractació l'ha de qualificar.
Si observa defectes o omissions esmenables en la documentació presentada,
ho ha de notificar al licitador, de la qual cosa ha de deixar constància a
l'expedient, i li ha de concedir un termini no superior a tres dies hàbils perquè
els esmeni.
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La comunicació a les empreses requerides per esmenar defectes o fer
aclariments es realitzarà a l'adreça electrònica que l’empresa licitadora
indiqui en el DEUC.
La documentació que presenti l’empresa licitadora en aquest moment ha
d'estar a disposició de la Mesa de Contractació o la unitat que gestiona
l'expedient de contractació abans que acabi el termini per esmenar.
26.3 A l’efecte de completar l'acreditació de la capacitat i la solvència de l’empresa
licitadora, se li poden demanar els aclariments que es consideren oportuns
sobre els certificats i els documents presentats, i també se li pot requerir que
presenti altres documents complementaris.
26.4 Si no compleix el requeriment o no esmena els defectes o les omissions
advertits en el termini assenyalat, o en cas que la documentació de l’empresa
licitadora contingui defectes substancials o deficiències materials no
esmenables, s'entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es
requerirà la documentació a la classificada en quart lloc, si n'hi hagués.
26.5 De conformitat amb l'establert en l'article 151 del TRLCSP, l'òrgan de
contractació, a través de la Secretaria de la Central de Contractació, requerirà
per correu electrònic les empreses licitadores que hagin presentat l’oferta
considerada més avantatjosa perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils
a comptar des del següent al d'haver rebut el requeriment, presentin els
documents següents:
— Els documents que justifiquin que l'empresa està al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i
està donada d'alta en l'impost d'activitats econòmiques, d'acord amb
el previst en els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques (RGLCAP)
26.6 L'acreditació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries es farà amb la presentació de la documentació següent, d'acord
amb la normativa de desplegament del TRLCSP:
a) Últim rebut de l'impost sobre activitats econòmiques o el document d'alta
en aquest impost quan l'alta sigui recent i no hagi nascut encara
l'obligació de pagament, juntament amb una declaració responsable de no
haver-se donat de baixa en la matrícula de l'impost. En el supòsit que
l’empresa licitadora estigui inclòs en algun dels supòsits d'exempció de
l'impost, s'haurà de presentar el document d'alta i una declaració
responsable en la qual s'acrediti aquesta circumstància.
b) Certificació administrativa expedida per l'òrgan competent de
l'Administració de l'Estat, relativa a les obligacions tributàries amb aquest.
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c) Certificació administrativa expedida per l'òrgan competent de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, relativa a les
obligacions tributàries amb aquesta.
L’empresa licitadora que no estigui obligada a presentar totes o algunes de
les declaracions o documents corresponents a les obligacions tributàries que
siguin exigibles, haurà d'acreditar-ho mitjançant una declaració responsable.
26.7 L'acreditació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la
Seguretat Social s’ha de fer mitjançant una certificació expedida per
l'autoritat administrativa competent. En el supòsit que s'hagi de tenir en
compte alguna exempció, l'ha d'acreditar mitjançant declaració responsable.
26.8 Als efectes dels apartats anteriors, són vàlides les certificacions impreses per
via telemàtica, informàtica o electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del
compliment d'obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social, amb
l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears d'acord amb les previsions de
l'Article 15 del RGLCAP.
26.9 Les empreses licitadores podran autoritzar a l'òrgan de contractació en el
DEUC perquè, sols als efectes de l'article 151 del TRLCSP, obtingui en nom seu
les certificacions a què fan referència les lletres b i c de l'apartat 6 i la de
l'apartat 7 anteriors.
Si no es compleix adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s'entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es requerirà la
documentació a la classificada en segon lloc, si n'hi hagués.
27. Garantia definitiva
D'acord amb l'article 95.1 segon paràgraf del TRLCP i ja que l'adjudicació
d’aquest Acord marc únicament comporta l'expectativa per a les empreses
seleccionades com a adjudicatàries, de ser adjudicatàries dels diferents
contractes derivats, se les eximeix de l'obligació de constituir garantia
definitiva, sense perjudici de la seva constitució en els contractes derivats.
28. Adjudicació i formalització de l'Acord marc
L'òrgan de contractació ha d’acordar l'adjudicació dels lots de l'Acord marc
en el termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació
assenyalada en la clàusula 26 i, en tot cas, en el termini màxim de 2 mesos a
comptar des de l'obertura de les proposicions.
L'òrgan de contractació a través de la Secretària de la Central de Contractació,
requerirà l'empresa o empreses adjudicatàries que acreditin el pagament del
cost de l'anunci del procediment publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat
anteriorment a la formalització de l'Acord marc. En el requeriment es
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concretarà l'import i la forma en què s'ha d'abonar. En cas que hi hagués
més d'una empresa adjudicatària, el cost es prorratejarà entre tots els
adjudicataris de l'Acord marc.
L'adjudicació s’ha de notificar a les empreses licitadores i s’ha de publicar en
el perfil de contractant de la Central de Contractació.
Les empreses adjudicatàries estan obligades a subscriure, en el termini que
estableix l'article 156 del TRLCSP, el document administratiu de formalització
de l'Acord, al qual s'unirà, formant-hi part, l'oferta de l’empresa adjudicatària
i un exemplar del plec de clàusules administratives particulars i un del de
prescripcions tècniques.
En el cas que algun adjudicatari sigui una unió temporal d'empresaris, en el
mateix termini i anteriorment a la firma de l'Acord, han d'aportar l'escriptura
pública de constitució de l'UTE i el NIF assignat.
El document de formalització de l'Acord marc s’ha de subscriure a la seu de
l'òrgan de contractació o al lloc que aquest indiqui.
El document en què es formalitzi l'Acord marc ha de ser, en tot cas,
administratiu i és títol vàlid per accedir a qualsevol registre públic. No obstant
això, es formalitzarà en escriptura pública quan així ho sol·liciti el contractista
i aniran a càrrec seu les despeses derivades de l'atorgament.
IV. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS DERIVATS DE L'ACORD MARC
29. Condicions generals de l'Acord marc
Els documents en què es formalitzi l'Acord marc fixaran les condicions a què
han d'ajustar-se els contractes derivats. En l'Acord marc s’han de fixar les
empreses i la resta de condicions d'execució dels contractes derivats, sense
perjudici de la licitació posterior que es durà a terme per establir-ne el preu.
La persona responsable de l'Acord marc o els seus col·laboradors, tindran la
facultat d'inspeccionar i se’ls ha d’informar, quan ho sol·licitin, sobre la
qualitat tècnica del producte objecte del subministrament i dictar les
disposicions que estimi oportunes per exigir el compliment estricte del que
s'hagi acordat.
30. Designació d’una persona responsable
L’empresa adjudicatària ha de nomenar un interlocutor únic per a les
funcions de coordinació i assistència de les actuacions relacionades amb el
contracte. Aquest interlocutor centralitzarà totes els gestions relacionades
amb l'Acord marc i posteriors contractes derivats.
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31. Compliment d'obligacions derivades de disposicions sectorials i de
clàusules socials. Condicions especials d'execució
31.1 El personal adscrit a l'execució dels contractes derivats de l'Acord marc
dependrà exclusivament de les empreses adjudicatàries, les quals tindran tots
els drets i deures inherents a la seva qualitat empresarial. En general,
l’empresa que contracti ha de respondre de les obligacions que té imposades
pel seu caràcter d'ocupadora, com també del compliment de totes les normes
que regulen i desenvolupen la relació laboral o de qualsevol altre tipus entre
aquestes i les persones treballadores, sense que pugui repercutir contra
l'Administració cap multa, sanció o qualsevol tipus de responsabilitat que per
incompliment d'alguna norma puguin imposar els organismes competents.
31.2 Les empreses adjudicatàries de l'Acord marc estan obligades al compliment
de les disposicions legals en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social i de
seguretat i higiene en el treball. L'incompliment d'aquestes obligacions o les
infraccions de les disposicions sobre aquestes matèries no implicarà cap
responsabilitat per a l'Administració. Si procedeix, l'Administració repercutirà
sobre l’empresa adjudicatària qualsevol efecte o sanció que sobre aquesta
recaigui directament o subsidiàriament en aquestes matèries. Igualment, està
obligada al compliment de tota la normativa legal i reglamentària vigent
aplicable a l'Acord marc.
31.3. Les empreses amb més de 250 persones treballadores han d'acreditar el
disseny i aplicació efectiva del Pla d'Igualtat previst en la Llei orgànica 3/2007,
de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i dones. Les empreses amb
250 persones treballadores o menys han d'acreditar que compleixen amb
l'obligació d’elaborar i aplicar el Pla d'Igualtat, en cas que el conveni sectorial
d'aplicació així ho exigeixi.
31.4. Les empreses que disposin de 50 o més persones treballadores en la seva
plantilla han d'acreditar que està composta almenys per un 2 % de persones
amb una discapacitat igual o superior al 33 %. Complementàriament o
subsidiàriament podrà acreditar-se mitjançant el compliment de les mesures
alternatives previstes en la legislació vigent. Les empreses adquireixen el
compromís de mantenir la quota de reserva durant tota l'execució del
contracte.
31.5 Les empreses adjudicatàries mantindran la plantilla adscrita a la prestació
contractual durant tota l'execució dels contractes derivats dels quals siguin
adjudicatàries. A tal efecte, i a l'inici de l'execució del contracte, han de
manifestar mitjançant declaració responsable el nombre de persones
treballadores que ocuparan per executar el contracte i la jornada laboral
expressada en hores de treball a l'any.
31.6 L’empresa contractista ha d’aportar o fabricar els productes o
subministraments necessaris i executar la instal·lació respectant els drets
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laborals bàsics al llarg de tota la cadena de producció i amb estricte
compliment de les convencions fonamentals de l'OIT.
31.7 Les empreses han de seguir, en l'execució dels contractes derivats, criteris
d'equitat i transparència fiscal, de manera que els ingressos o beneficis
procedents dels contractes derivats han de ser íntegrament declarats i
liquidats de conformitat amb la legislació legal vigent.
31.8 Les obligacions contingudes en aquesta clàusula són condicions especials
d'execució del contracte i tenen caràcter d'obligació contractual de caràcter
essencial als efectes de l'establert en l'article 223 f.
31.9 L'òrgan de contractació es reserva la facultat de comprovar en qualsevol
moment de la vigència de l'Acord marc que les obligacions esmentades es
mantenen durant tot el període d'execució.
32. Prerrogatives de l'Administració
D'acord amb el que estableix l'article 210 del TRLCSP, la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, com a òrgan de contractació de l'Acord marc i dels
contractes que se’n derivin, ostenta les prerrogatives d'interpretar-los,
resoldre els dubtes que sorgeixin durant el seu compliment, modificar-los per
raons d'interès públic, acordar-ne la resolució i determinar els efectes.
Els acords que, sobre la base de les prerrogatives esmentades, adopti l'òrgan
de contractació posen fi a la via administrativa i són immediatament executius.
33. Successió de les empreses adjudicatàries
33.1 D'acord amb el que disposa l'article 85 del TRLCSP, en relació amb l'apartat 1,
lletra d, ii de l'article 72 de la Directiva 24/2014/UE, relatiu a la modificació dels
contractes durant la seva vigència, l'Acord marc i els contractes derivats
podran modificar-se sense necessitat d'iniciar un altre procediment de
contractació, quan una empresa contractista nova substitueixi a la designada
al principi com a adjudicatària, com a conseqüència de la successió total o
parcial de la contractista inicial, arran d'una reestructuració empresarial, en
particular per absorció, fusió, adquisició o insolvència, per una altra empresa
que compleixi els criteris de selecció qualitativa establerts inicialment, sempre
que això no impliqui altres modificacions substancials del contracte ni tingui
per objecte eludir l'aplicació de la legislació vigent.
33.2 En els casos de successió esmentats d'empreses adjudicatàries, l'empresa ha
de presentar un escrit en el termini de cinc dies hàbils acompanyat dels
documents pertinents que n’acreditin l’aptitud per contractar, conjuntament
quan sigui necessari, de l'acreditació de la solvència requerida en el moment
de la licitació. L'òrgan de contractació ha d’acordar la subrogació en un
termini màxim de cinc dies hàbils, a comptar des de l'endemà al de la data del
31

registre d'entrada de la sol·licitud o des de la data d'aportació de la
documentació complementària que, si escau, s'hagi requerit.
34. Confidencialitat de les dades
34.1 Les empreses adjudicatàries d’aquest Acord marc estan obligades al
compliment de l'establert en la disposició addicional trenta-unena del
TRLCSP, a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, en relació amb les
dades personals a les quals tinguin accés durant la vigència d'aquest
contracte.
34.2 Les dades i fitxers facilitats per l'Administració estaran, durant tot el període
de vigència de l'Acord marc, sota el control i cura de l’empresa adjudicatària,
que no podrà utilitzar-los per a altres finalitats diferents de les establertes en
l'Acord marc o en el contracte derivat, ni tampoc els poden comunicar, ni tan
sols per conservar-los, a terceres persones.
L’empresa adjudicatària està obligada a guardar secret sobre la informació a
la qual tingui accés, i a dur a terme totes les mesures tècniques i
organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat i integritat de la
informació, i evitar-ne la pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
Un cop realitzada la prestació contractual, l'empresa seleccionada ha
d’esborrar la informació o tornar els suports en els quals se li ha facilitada
sense conservar-ne cap còpia.
34.3 La informació tècnica necessària per dur a terme el subministrament, i també
qualsevol altra de caràcter tècnic que l’empresa adjudicatària pogués
necessitar per dur a terme l'establert en aquest Acord marc, és propietat del
Govern de les Illes Balears, per la qual cosa l'empresa adjudicatària no podrà,
tret d'autorització expressa i escrita del Govern, fer-ne ús ni totalment ni
parcialment.
Una vegada feta la prestació contractual, l'empresa seleccionada ha
d’esborrar la informació o tornar els suports en els quals s’ha facilitada sense
conservar-ne cap còpia.
V. CONTRACTACIÓ DERIVADA DE L'ACORD MARC
35. Distribució de competències
35.1 D'acord amb els articles 14, 15 i 16 del Decret 56/2012, de 13 de juliol
correspon a la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, en la
condició d'òrgan de contractació centralitzada, entre altres facultats,
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l'adjudicació i formalització dels contractes derivats de cada lot d'aquest
Acord marc.
35.2 L'adjudicació dels contractes derivats de cada lot es durà a terme convocant
les empreses adjudicatàries de l'Acord marc a una licitació nova per fixar el
preu dels contractes, d'acord amb el que preveu l'article 198.4 del TRLCSP.
35.3 Correspon als òrgans de contractació de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i dels ens del sector públic autonòmic:
— Formular la proposta de contractació del subministrament.
— Efectuar la tramitació dels expedients de despesa.
— Rebre de l'empresa adjudicatària els subministraments i efectuar els
pagaments.
— Informar la Secretaria de la Central de Contractació de les incidències que
es produeixin en l'execució dels contractes derivats.
36. Contractació derivada
Els contractes derivats s'executaran amb estricta subjecció a les condicions
establertes en el plec de clàusules administratives particulars i en el de
prescripcions tècniques que regeixen l'Acord marc del qual deriven, al
document de formalització i, si procedeix, a les instruccions que puguin
dictar-se des de la Secretaria de la Central de Contractació.
37. Tramitació dels contractes derivats
La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, després d’estudiar de les
necessitats ha d’elaborar un programa d'instal·lacions i fer una estimació de
la despesa prevista i ha de remetre un informe a la Secretaria de la Central de
Contractació que iniciarà el procediment de consulta per fixar el preu dels
subministraments programats.
38. Procediment de consulta
38.1 El termini mínim de consulta serà de 10 dies naturals. Excepcionalment podrà
reduir-se fins a la meitat quan es presentin les circumstàncies previstes a
l'article 112.1 del TRLCSP per al procediment d'urgència.
En la consulta es remetrà a les empreses licitadores adjudicatàries de l'Acord
marc per a cada un dels lots, la relació de subministraments en els quals
s'estima necessari compensar l'energia reactiva i la potència mínima que es
consideri oportuna per a cada equip, i una altra informació necessària per
valorar i executar els treballs, com la tensió del subministrament, etc. Així
mateix, es remetrà un llistat de subministraments de reserva.
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38.2 Les consultes s'han de fer per via informàtica o telemàtica i s’ha de deixar
constància en l'expedient de la tramesa i la recepció. En l'escrit de consulta
s'ha d’indicar la forma de presentació de les ofertes.
38.3 S’ha de requerir a les empreses licitadores una declaració responsable en la
qual manifestin que les condicions de capacitat, representació i solvència
al·legades en l'adjudicació de l'Acord marc continuen vigents, segons el
model, que es facilitarà en el moment de la consulta.
38.4 En aquest procediment de consulta les empreses adjudicatàries de l'Acord
marc que no hagin format UTE en la licitació no podran presentar-se en unió
temporal d'empresaris.
38.5 La presentació d'una oferta en la convocatòria per a l'adjudicació dels
contractes derivats és obligatòria per a totes les empreses adjudicatàries de
l'Acord marc.
38.6 Una vegada feta l'obertura de les ofertes i la valoració, la Secretaria de la
Central de Contractació ha de publicar el resultat en el perfil de contractant.
38.7 Els preus unitaris d'adjudicació de l'Acord marc per a cadascuna de les
empreses licitadores són els preus màxims que han de tenir en compte per
elaborar-ne l’oferta per als contractes derivats. L'oferta presentada els podrà
mantenir o millorar, mai no incrementar-los.
38.8 Els contractes derivats no podran incloure modificacions substancials
respecte dels termes ja establerts en l'Acord.
38.9. Obligació de presentar-se a les licitacions.
38.9.1 Les empreses amb les quals s'hagi acabat l'Acord marc tenen dret a ser
consultades en la licitació dels contractes derivats, en els termes previstos
en la clàusula 42. Així mateix, estan obligades a presentar oferta en totes
les consultes que se'ls facin.
38.9.2. La no presentació d'oferta en més de dues consultes, pot produir la
resolució de l'Acord marc, en els termes establerts en la clàusula 53,
sempre que no s'estimi la concurrència d'una causa justificada.
38.9.3 Es pot considerar causa justificada la no presentació d'oferta en els casos
següents:
a) Quan en les consultes s'introdueixin modificacions substancials
respecte dels termes establerts en l'Acord marc.
b) Quan el termini de presentació d'ofertes sigui inferior a deu dies
naturals.
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38.9.4 La presentació d'ofertes per sobre dels preus màxims homologats per a
cada empresa s'equipararà a la no presentació.
38.9.5 La justificació s'ha de presentar en el termini atorgat per a la consulta
davant de l'òrgan de contractació i davant de la Secretaria de la Central
de Contractació, que es pronunciarà sobre la pertinència de la causa
al·legada.
39. Criteris d'adjudicació. Classificació d'ofertes
39.1 Per valorar les proposicions i seleccionar les ofertes més avantatjoses
adjudicatàries dels contractes derivats a cada un dels lots s'atendrà als criteris
d'adjudicació següents, per ordre decreixent d'importància d'acord amb la
ponderació següent:

Criteri
a) Preus unitaris en
euros, de les
bateries per
subministrar.

b) Bateries amb
compensació fase a
fase

Criteris avaluables mitjançant fórmules
Oferta
Puntuació
S'ha d’oferir un preu Fins a 90 punts
per a cada bateria
de condensadors de
la relació de
subministraments
objecte del contracte
derivat, el qual
comprendrà el
subministrament, la
instal·lació, la
posada en
funcionament i el
lliurament de la
documentació
tècnica.

Es valorarà que les
bateries ofertes
siguin amb
compensació fase a
fase (amb lectura
del factor de
potència en les tres
fases) per a
instal·lacions
desequilibrades

Fins a 10 punts

Valoració
Es calcularà el preu total
de cada oferta, per a
cada lot, resultant de la
suma de preus de totes
les bateries, excepte les
de reserva. Després es
calcularà la puntuació
d'acord amb la següent
fórmula:
Pai= 90 x (OfTOTmin/OfTOTi)
L'adjudicació s'efectuarà
pels preus unitaris
oferts en el contracte
derivat, que no podran
ser superiors als preus
d'adjudicació de l'acord
marc, segons el rang de
potències corresponent.
Es comptarà el nombre
de bateries de cada
oferta per a cada lot que
presentin complimentat
l'annex corresponent al
criteri d'adjudicació.
Després es calcularà la
puntuació d'acord amb
la fórmula següent:
Pbi =10 x (NBF i / NBF MAX)
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La puntuació total de cada licitador serà la suma de la valoració de tots els
criteris d'adjudicació:
Pi = Pai + Pbi ≤ 100
. Pi és la puntuació de l'empresa “i”.
. Pai, i Pbi són les puntuacions de l'empresa “i” per a cada un dels criteris a i b.
. OfTOT i és l'oferta total de l'empresa “i”, resultant de sumar els preus del
criteri a) de les bateries de tots els subministraments del lot corresponent,
excepte les de reserva.
. OfTOT min és l'oferta total mínima entre totes les de les empreses licitadores
del lot corresponent, calculada segons s'indica per al concepte OfTOT i.
. NBF i és el nombre de bateries que presentin la millora del criteri b ofertes per
l'empresa i, per al lot corresponent.
. NBF MAX és el número màxim ofert de bateries que presentin la millora del
criteri b entre totes les de les empreses licitadores per al lot corresponent.
La presentació d'oferta del criteri a és obligatòria per a totes les bateries
requerides, incloses les de reserva. La no presentació d'oferta per a alguna de
les bateries requerides serà motiu d'exclusió.
La presentació d'ofertes es farà mitjançant els models que es facilitaran en el
moment de la consulta, els quals s'han de presentar en paper i en format
Excel.
En el supòsit que, amb motiu de la baixa en els preus unitaris oferts per
l’empresa adjudicatària, es produeixi un estalvi respecte al pressupost de
licitació, l'import d'aquest estalvi es pot destinar, a criteri de l'òrgan de
contractació en el moment de l'adjudicació del contracte, a incrementar el
nombre de bateries a subministrar entre les incloses en la llista de reserva,
preferentment en ordre descendent de la llista. En aquest cas, la bateria que
s’ha d’instal·lar entre les ofertes seria la de potència igual o immediatament
superior a la requerida per al subministrament per compensar.
Les empreses licitadores que ho sol·licitin podran fer unes visites prèvies a les
instal·lacions que considerin oportunes, les quals es fixaran en calendari únic
per a totes les empreses licitadores i les coordinaran el personal del
responsable del contracte.
39.2 Una vegada oberta l'oferta, la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic ha
d’identificar la que sigui més avantatjosa de cada lot segons la seva valoració,
que s’ha de fer d'acord amb l'establert en la clàusula 39.1, i formular la
proposta d'adjudicació favor seu .
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40. Acreditació documental prèvia a l'adjudicació
40.1 L’empresa licitadora proposada com a adjudicatària ha de presentar la
documentació establerta en l'article 151 del TRLCSP en cas que la presentada
per a l'adjudicació de l'Acord marc no sigui vigent.
40.2 Garantia definitiva. Les empreses que presentin les ofertes econòmiques més
avantatjoses en les licitacions dels contractes derivats, han de constituir a
disposició de l'òrgan de contractació, una garantia del 5 % de l'import
d'adjudicació del contracte derivat (IVA exclòs).
La garantia podrà constituir-se en qualsevol de les formes previstes en
l'article 96 del TRLCSP, en la normativa de desplegament i en l'autonòmica
que sigui aplicable, i dipositar-se a la Tresoreria General de la Comunitat
Autònoma. La garantia ha de contenir la verificació prèvia de la representació,
feta per la Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. D'acord amb l'apartat 2 de l’article esmentat, en els contractes
derivats es podrà constituir la garantia mitjançant la retenció en el preu. La
garantia definitiva establerta en els contractes derivats es cancel·larà una
vegada acabi la vigència, en els termes, terminis, condicions i requisits
previstos en els plecs corresponents i en l'article 102 del TRLCSP.
40.3 Termini de garantia. S'estableix un termini de garantia mínim de dos anys
per als equips que se subministrin, el qual començarà a comptabilitzar-se des
de la data de recepció de conformitat de cada subministrament, i no des de la
de lliurament dels equips en els respectius punts de subministrament.
40.4 D'acord amb l'establert en l'article 151.2 del TRLCSP si no es complimenta
adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que
l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta, i es procedirà, en aquest cas, a
obtenir la mateixa documentació de l’empresa licitadora següent, per l'ordre
en què hagin quedat classificades les ofertes.
41. Proposta d'adjudicació dels contractes derivats
41.1 La Secretaria de la Central de Contractació ha de comunicar a cada òrgan
gestor l’estimació de despesa corresponent als seus punts de
subministrament d'acord amb els preus d'adjudicació de la consulta per
elaborar la proposta de contracte derivat.
41.2 Els centres gestors han de formular la seva proposta de contracte a l'òrgan
de contractació centralitzada, a través de la Secretaria de la Central de
Contractació, juntament amb la justificació de la tramitació de l'expedient en
les fases que correspongui. La proposta ha d'estar firmada per l'autoritat que
aprovi la despesa i acompanyada, si procedeix, de l'acreditació de la seva
fiscalització. En cas que l'expedient de despesa no estigui subjecte a
fiscalització prèvia, s'ha de fer constar aquesta circumstància en la proposta.
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42. Adjudicació i formalització dels contractes derivats
42.1 Un cop que la Central de Contractació hagi rebut la proposta de contracte i
hagi fet les comprovacions corresponents, l'òrgan de contractació
centralitzada l’ha d’adjudicar.
42.2 En tot cas, com que és un acord marc que fixa totes les condicions del
subministrament excepte el preu, els contractes derivats s'han d’entendre
perfeccionats quan es notifiqui l'adjudicació a l’empresa contractista i a
l'organisme peticionari.
42.3 Les adjudicacions no podran incloure preus ni condicions o prestacions
diferents a les establertes en l'Acord marc i en l'oferta de l’empresa
adjudicatària.
42.4 Els contractes derivats s'han d’executar amb subjecció estricta a les
condicions establertes en el plec de clàusules administratives particulars i en
el de prescripcions tècniques que regeixen l'Acord marc del que deriven, al
document de formalització i, si procedeix, a les instruccions que puguin
dictar-se des de la Secretaria de la Central de Contractació.
42.5 En el termini màxim de 10 dies comptat des de l'endemà a la notificació de
l'adjudicació, si l’empresa adjudicatària del contracte derivat va presentar el
compromís de contractació d'una persona en situació legal d'atur, ha
d'acreditar el seu compliment, a requeriment de l'òrgan de contractació
centralitzada, amb l'aportació del contracte de treball de data posterior a
l'adjudicació que inclogui còpia del DNI de la persona contractada i certificat
acreditatiu de la situació d'atur, que detalli la seva formació i experiència. La
persona o persones que es contractin seran treballadores de la categoria
professional i habilitació adequada per fer les tasques d'instal·lació de les
bateries. El contracte ha de ser almenys de mitja jornada.
En cas que l’empresa adjudicatària d'un contracte derivat ja l'hagi estat
d'algun contracte derivat anterior, podrà presentar declaració responsable
que la persona que va contractar en els termes establerts en el paràgraf
anterior, s'adscriurà també a l'execució del nou contracte derivat. Aquesta
declaració també s’ha de fer en cas que sigui adjudicatària de contractes
derivats de diferents lots, de manera que la persona contractada podrà estar
adscrita a l'execució d'un o alguns d’aquests contractes.
42.6 En el termini d'una setmana comptada des de l'endemà a la notificació de
l'adjudicació, l’empresa adjudicatària ha de nomenar un interlocutor únic per
fer les funcions de coordinació i assistència de les actuacions que li
corresponguin, segons l'establert en la clàusula 30 i l'annex 3.
En cas d'absència o malaltia, s’ha de nomenar un substitut en el termini
d'una setmana. Els períodes de vacances i possibles baixes laborals de
38

l'interlocutor habitual, com també els possibles canvis d'interlocutor que
poguessin produir-se durant el transcurs del contracte s’han de fer saber al
poder adjudicador, mitjançant escrit en el qual ha de constar la circumstància
esmentada i la persona substituta.
43. Vigència dels contractes derivats
Els contractes començaran l'endemà de la notificació de l'adjudicació a l’empresa
adjudicatària. La durada serà com a màxim de 6 mesos, segons el calendari
d'execució previst en la clàusula 51.
VI. EXECUCIÓ DELS CONTRACTES DERIVATS
44. Subcontractació
44.1 L’empresa adjudicatària que, en l'annex 1 presentat en la licitació de l'Acord
marc, hagués declarat que té intenció de subcontractar ha d'adjuntar
juntament amb la seva oferta la documentació acreditativa de l'aptitud dels
sots contractistes, tot això d'acord amb l'article 227.2 b del TRLCSP.
44.2 El contractista podrà subcontractar fins a un percentatge que no excedeixi
del 60 % de l'import d'adjudicació.
44.3 La subcontractació podrà dur-se a terme entre les empreses signants de
l'Acord marc o amb empreses no adjudicatàries de l'Acord.
45. Pagament dels contractes derivats
45.1 Totes les factures independentment del seu import s’han de presentar en
format electrònic.
45.2 El subministrament es pagarà una vegada feta la prestació de conformitat
amb els plecs i l'oferta de l’empresa contractista i a satisfacció de
l'Administració contractant , un cop feta la recepció formal a la qual assistirà
la persona responsable del contracte i a què serà convocada la contractista
amb pronunciament sobre la conformitat respecte a cada un dels punts de
subministrament que vagin rebent.
El pagament del preu podrà fer-se de manera total o parcial, mitjançant
abonaments a compte una vegada rebuda de conformitat la prestació.
45.3 L’empresa contractista tindrà l'obligació de presentar la factura en el registre
administratiu abans de tramitar-la. En la factura ha de constar l'òrgan
administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública (Unitat
de Gestió Econòmica o Unitat Administrativa de Contractació de l'òrgan
proponent del contracte), com també la identificació de l'òrgan de
contractació i el destinatari dels béns contractats.
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L'òrgan directiu o unitat administrativa que es determini en cada contracte ha
conformar les factures.
46. Persones responsables dels contractes derivats
46.1 Cada centre gestor designarà una o diverses persones responsables del
seguiment de l'execució dels contractes derivats de l'Acord marc i ho
comunicaran a la persona responsable d’aquest. En el seu defecte, les
persones responsables seran els gestors energètics locals definits en la
Instrucció 1/2011, de 23 de novembre de 2011, del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, del conseller d'Administracions Públiques
i del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, per la qual s'estableixen
els criteris de control de despesa energètica als edificis i instal·lacions del
Govern de les Illes Balears.
46.2 Sense perjudici de les funcions de control en l'execució de l'Acord marc que
corresponen a les persones responsables d’aquest, el gestor energètic local o
la persona designada per les conselleries i ens públics destinataris de l'Acord
marc exerciran les funcions de control i seguiment de l'execució.
47. Modificació dels contractes derivats
47.1 D'acord amb la disposició addicional trenta-quatrena del TRLCSP, introduïda
per la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació
urbanes (BOE núm. 153, de 27 de juny de 2013) quan, vigent el contracte,
resulti que les necessitats reals de cablatge siguin superiors a les previstes
inicialment, els contractes derivats es podran modificar fins a un màxim del
5 % del pressupost inicialment fixat, calculat amb els preus d'adjudicació del
metro lineal extra fixat en l'adjudicació de l'Acord marc.
Es podrà substituir una bateria de les incloses en la consulta feta a l'empresa
per una altra de la llista de reserva quan per algun motiu tècnic imprevist no
es pugui instal·lar l'inicialment prevista. Això es durà a terme de mutu acord
entre ambdues parts contractants, i es mantindrà el preu unitari ofert per a la
bateria que se substitueix (clàusula 4 del PPT).
En cap cas no podran afegir-se nous punts de subministrament, no previstos
en les reserves de cada lot.
L'òrgan gestor ha de remetre la seva proposta de modificació a l'òrgan de
contractació centralitzada.
47.2 Totes les propostes de modificació, qualsevol que sigui el seu objecte, han
d'estar firmades per l'autoritat que aprovi la despesa i acompanyades de la
justificació de la tramitació de l'expedient en les fases que correspongui i, si
procedeix, de l'acreditació de la seva fiscalització. En cas que l'expedient de
despesa no es trobi subjecte a fiscalització prèvia, s'ha de fer constar aquesta
circumstància en la proposta.
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47.3 Les modificacions, una vegada acordades per ambdues parts, seran
obligatòries per a l’empresa contractista i s'entendran formalitzades amb la
notificació de la resolució de modificació a l’empresa adjudicatària i a l'òrgan
gestor.
48. Incompliments i penalitats
48.1 Les persones que hagin estat designades per cada òrgan de contractació
com a responsables del seguiment de l'execució del contracte derivat, els
gestors energètics locals, com també el personal de les àrees de gestió
econòmica i contractes de cada òrgan de contractació han de comunicar al
responsable de l'Acord marc les incidències detectades en la prestació.
La informació servirà per proposar els canvis oportuns en les qüestions la
prestació de les quals es consideri deficient i/o per iniciar, si correspon,
actuacions de penalització o de resolució contractual.
La persona responsable de l'Acord marc s’ha de reunir periòdicament amb
les persones de l'empresa adjudicatària que s’hagin designat per fer la tasca
esmentada.
48.2 Podran imposar-se penalitats per incompliment dels terminis parcials
establerts en la clàusula 51 d'aquest Plec. Per cada setmana o fracció de
setmana de retard sobre el termini d'execució establert en aquest Plec, per
causes imputables a l’empresa adjudicatària, es podrà imposar una penalitat
corresponent al 2 % del preu total de l'adjudicació del contracte derivat
afectat (IVA exclòs).
48.3 També es poden imposar penalitats en el cas d'incompliment o compliment
defectuós de la prestació contractada que es qualifiquen com a lleus, greus o
molt greus.
Les penalitats que s'apliquen són de fins a un 2 % del preu del contracte
derivat (IVA exclòs) si és una deficiència molt greu, de fins a un 1 % si és una
deficiència greu i de fins a un 0,2 % si és una deficiència lleu.
Per qualificar una deficiència o incompliment com a lleu, greu o molt greu es
prendrà en consideració:
a) En general, el perjudici i les conseqüències i resultats negatius causats per
l'incompliment o el compliment defectuós de la prestació.
b) L'abast de l'incompliment o del compliment defectuós en termes
d'elements, temps de durada, persones, dependències i edificis afectats i
dels serveis o funcions dels òrgans gestors afectats i compromesos.
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L'incompliment de les condicions especials d'execució de caràcter social
(clàusula 31), i l'incompliment de l'obligació de contractar una persona en
situació legal d'atur per a l'execució dels contractes derivats i l'incompliment
del criteri d'adjudicació relatiu a les bateries amb compensació fase a fase (si
ambdós els hagués ofert l’empresa contractista), es consideraran en tot cas
com a deficiència molt greu i si aquesta persistís i no fos esmenada en el
termini concedit a l'efecte, donarà lloc a la resolució del contracte.
48.4 Procediment que se segueix per imposar les penalitats:
Amb l’informe previ de la persona responsable del contracte de
l'Administració, es notifica a l’empresa contractista la proposta d'imposició de
la penalitat corresponent i la qual disposa d'un termini de 5 dies hàbils per
presentar les al·legacions que consideri oportunes.
Les penalitats s'imposaran per ordre de l'òrgan de contractació i es faran
efectives mitjançant la deducció de les quanties corresponents sobre el preu
del contracte. Els acords d'imposició de penalitats seran immediatament
executius.
Les penalitats s'imposaran si la conducta, els fets o les causes que generen
l'incompliment o compliment defectuós són imputables a l’empresa
contractista, a la seva organització, planificació i als mitjans que hi aporta, al
seu personal o a terceres persones que intervenen en l'execució del contracte
per compte de la contractista.
Si la causa no és imputable a la contractista en aquests termes, no s'apliquen
penalitats, sense perjudici que l'Administració no satisfarà cap preu per una
prestació no executada o executada defectuosament.
La imposició de penalitats té per finalitat compel·lir l’empresa contractista per
al compliment de la prestació contractada en els termes pactats i, per tant, és
compatible amb exigir, que esmeni el mal causat i reposi la situació alterada
al seu estat originari i amb complir el contracte en els termes dels plecs, del
contracte i de l'oferta i sense perjudici de l'exigència a l‘empresa contractista
de les responsabilitats que corresponguin de conformitat amb la legalitat
vigent.
L'òrgan de contractació centralitzada podrà, segons la importància i
conseqüències de l'incompliment o del compliment defectuós de què es
tracti, advertir o requerir l’empresa contractista el compliment de la prestació
en els termes pactats , i li concedeix un termini adequat segons les
circumstàncies que es presentin, abans d'imposar-li una penalitat, o bé si la
situació causada és molt greu, imposar-li directament la penalitat.
La quantia total de les penalitats no pot ser superior al 10 % del pressupost
del contracte derivat; en el supòsit que se superi aquest màxim, l'òrgan de
contractació centralitzada podrà resoldre el contracte derivat.
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La garantia definitiva constituïda per l’empresa contractista respon de les
penalitats que li siguin imposades, de conformitat amb el disposat a l'article
100 del TRLCSP. Sense perjudici de les penalitats imposades, la garantia
definitiva respon igualment de la execució correcta de les prestacions
previstes en el contracte, de les despeses originades a l'Administració per la
demora de la contractista en el compliment de les seves obligacions, i dels
danys i perjudicis que li ha ocasionat amb motiu de l'execució del contracte o
per l’incompliment, si no procedeix la seva resolució.
Tot això sense perjudici de les sancions que administrativament o penalment
puguin correspondre i sense perjudici de la competència d'altres òrgans
administratius per a la tramitació dels corresponents procediments
sancionadors de conformitat amb la normativa vigent que sigui d'aplicació.
48.5 Per al que no estigui previst en els plecs de condicions, s'estarà al que es
disposa en els articles 212 i 213 del TRLCSP.
49. Valoració de l'execució dels contractes derivats
La Central de Contractació ha d’establir els procediments i mitjans que
consideri oportuns per a un control efectiu de la prestació dels
subministraments. En qualsevol moment podrà fer enquestes sobre satisfacció
del servei, comprovacions sobre la qualitat i podrà sol·licitar a l'empresa
adjudicatària qualsevol informació relativa a la facturació, seguiment del
pagament i execució del contracte i aquesta estarà obligada a facilitar-ho.
Les informacions de qualificació, si procedeix, es traslladaran oportunament a
les empreses adjudicatàries i serviran per iniciar, quan correspongui,
actuacions de penalització o resolució contractual.
50. Causes de resolució dels contractes derivats
Els contractes derivats podran resoldre's quan es presentin les causes
previstes per als contractes administratius en els articles 223 i 299 del TRLCSP.
Específicament és causa de resolució del contracte derivat la persistència de
l'incompliment del criteri d'adjudicació relatiu al subministrament de les
bateries amb compensació fase a fase (si l'hagués ofert l’empresa contractista)
i que es considera com a obligació contractual essencial.
51. Calendari i terminis d'execució
Per a cada contracte derivat es fixarà un calendari d'execució específic. Els
terminis màxims són els que es detallen a continuació: dins dels 15 dies
posteriors a la notificació de l'adjudicació del contracte derivat, l'empresa o
empreses adjudicatàries han de lliurar una planificació dels treballs que
quedarà subjecta a l'aprovació de la persona responsable del contracte.
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Durant el mes posterior a l'adjudicació del contracte s’ha de replantejar la
instal·lació de tots els equips, i l'empresa adjudicatària i el responsable del
contracte o persones que aquest designi entre les adscrites al seu servei, els
gestors energètics locals i els responsables de manteniment o d'assumptes
generals de l'ens corresponent han de visitar cada un dels emplaçaments.
La instal·lació dels equips s'iniciarà en el termini màxim de dos mesos a
comptar des de l'adjudicació del contracte derivat i l'acabament dels treballs i
lliurament de la documentació tècnica per al registre i posada en servei dels
equips serà en el termini màxim de 6 mesos des de l'adjudicació del contracte.
El calendari específic de cada contracte derivat, no establirà uns terminis
inferiors a dos mesos per a l'execució de la totalitat del subministrament i la
instal·lació.
VII. MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ DE L'ACORD MARC. JURISDICCIÓ COMPETENT I
RÈGIM DE RECURSOS
52. Modificació de l'Acord marc
No es preveu modificar l'Acord marc.
53. Causes de resolució de l'Acord marc
53.1 L'Acord marc podrà resoldre's quan es presentin les causes previstes per als
contractes administratius en els articles 223 i 299 del TRLCSP.
53.2 Així mateix, les causes específiques de resolució, a l'empara de l'article 223 h
del TRLCSP són:
— La resolució de dos o més contractes derivats de l'Acord marc.
— No presentar oferta sense causa justificada (vegeu la clàusula 38.9.3) en
més de dues consultes per a adjudicació de contractes derivats
— La persistència de l'incompliment de les condicions especials d'execució
de caràcter social, (clàusula 31), i l'incompliment de l'obligació de
contractar una persona en situació legal d'atur per a l'execució dels
contractes derivats (si l'hagués oferta l’empresa contractista) i que es
consideren com a obligacions contractuals essencials.
— L'incompliment o compliment defectuós que hagi donat lloc a la
imposició de dues penalitats per incompliments o compliments
defectuosos qualificats com a molt greus o de tres de qualificats com
greus en un o més contractes derivats (acumulativament).
— L'incompliment de l'obligació de l’empresa contractista de guardar
secret respecte de les dades o antecedents que no sent públics o notoris
estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.
— L'incompliment de les obligacions previstes en relació amb la prevenció
de riscs laborals.
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— La falsedat en la informació proporcionada per l’empresa adjudicatària, i
la negativa a facilitar qualsevol informació a l'Administració de la
Comunitat Autònoma i als ens instrumentals destinataris de l'Acord.
— En general, la falta manifesta de veracitat dels continguts de qualsevol
dels documents i declaracions aportats als sobres 1 i 2.
53.3 La resolució de l'Acord marc comportarà la de tots els contractes derivats
adjudicats a l'empresa respecte de la qual es resolgui l'Acord marc.
54. Jurisdicció competent
La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les
qüestions litigioses relatives a la preparació i adjudicació d'aquest Acord marc
com també les de la contractació derivada.
55. Règim de recursos contra la documentació que regeix la licitació
Aquest Acord marc no està subjecte a regulació harmonitzada per la qual cosa
el recurs en via administrativa contra els actes relatius a la preparació,
l'adjudicació, els efectes, el compliment i l'extinció de l'Acord marc i els
contractes derivats que es pot interposar, segons sigui procedent en cada cas,
és el recurs especial en matèria de contractació al qual 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.
El recurs especial en matèria de contractació és potestatiu, i alternativament es
pot acudir a la via contenciosa administrativa.
Palma, 2 de juny de 2017
La secretària

Assumpta Iturbide Bernaus
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