PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT AMB
INCORPORACIÓ DE CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DE CARÀCTER SOCIAL PER
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’ADQUISICIÓ I SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES
NECESSARIS PEL FUNCIONAMENT DE LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER L’IB-JOVE

1. OBJECTE
1.1 Introducció
L’Institut Balear de la Joventut gestiona les instal·lacions juvenils del campament de la Victòria i de
l’alberg de la Victòria, propietat de l’Ajuntament d’Alcúdia i cedits a l’IB-Jove per la seva gestió en
virtut d’un Conveni de col·laboració per a la seva gestió.
L’objecte del contracte és l’adquisició i subministrament de diferents productes que són
necessaris pel funcionament de les instal·lacions i que es distribueixen en els següents lots:
-

Lot 1: Productes de neteja
Lot 2: Subministraments de gasoils
Lot 3: Material roba de llit
Lot 4: Uniformes personal i camisetes activitats
Lot 5 : Subministrament aigua potable
Lot 6: Subministrament i manteniment de màquines de sucs i cafè.
Lot 7: Subministrament de material de cuina i bugaderia

La licitació de l’adquisició dels lots abans esmentats és necessari pel funcionament de l’alberg de
la Victòria, que ofereix els seus serveis a les escoles, grups de joves i associacions de temps lliure
des de l’1 d’abril fins el 31 de desembre de 2018 i també pels usuaris del campament de la Victòria
des de l’1 de maig fins el 15 de setembre de 2018.
Les empreses licitadores podran presentar ofertes per un o més lots inclosos a la contractació.
1.2 Usuaris
El servei que ofereixen les nostres instal·lacions va adreçat a tots/es els nins/es i joves d’escoles,
grups de joves i associacions de temps lliure que s’allotgin a les instal·lacions gestionades per l’IBJove.
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1.3 Lloc de realització
Els diferents subministraments que surten a licitació es faran a ambdues instal·lacions,
Campament i l‘Alberg de la Victòria, segons la demanda existent.
2. DIRECCIÓ I SEGUIMENT
2.1. Direcció
Correspon a l’àrea de Participació, Instal·lacions i Formació de l’IB-Jove, la supervisió i la recepció
dels productes a l’Alberg d’Alcúdia/Campament d’Alcúdia a les que fa referència aquesta
contractació, supervisant la qualitat dels subministrament i el seu termini de lliurament.
L'adjudicatari, per part seva, serà escrupolós amb els terminis de lliurament i la qualitat dels
subministraments objecte del contracte.
2.2 Seguiment
Correspon al personal de l’IB-Jove el seguiment i la comprovació del subministrament quan es faci
efectiva la comanda, tant pel que fa a la qualitat com als terminis de lliurament a l’IB-Jove.
3. LLIURAMENT
Els subministraments es lliuraran a ambdues instal·lacions segons les necessitats.
4. EQUIP DE TREBALL
El personal de l’Àrea de Participació, Instal·lacions i Formació s'encarregarà de fer les comandes
així com el seguiment del subministrament.
Per la seva part, l'empresa adjudicatària disposarà de l’equip i dels mitjans necessaris per fer
efectives les comandes sol·licitades per l’IB-Jove.
5. TERMINI D'EXECUCIÓ
S’iniciarà a partir de la signatura del contracte fins al tancament de les instal·lacions dins l’any
2018.
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6. ESTRUCTURA I CONTINGUT DE L'OFERTA
Les propostes de cada lot han de seguir l'ordre estructurat que s'indica a continuació, amb
independència que el licitador pugui adjuntar a la seva oferta tota la informació complementària
que consideri d'interès.
Les empreses licitadores hauran de presentar les seves respectives propostes d’acord amb el
Model d’oferta econòmica (Annex II) i el Pressupost Base del llistat de productes (Annex V).
7. PAGAMENT
7.1 Forma de pagament
L’IB-Jove iniciarà la tramitació del pagament de la factura presentada en concepte del
subministrament executat i un cop validada pel personal de l’àrea de Participació, Instal·lacions i
Formació encarregat d’aquesta tasca.
7.2 Detall dels preus
La proposta econòmica s’ha de presentar d’acord amb el Model d’oferta econòmica (Annex II).
A més, les empreses han de presentar a l’IB-Jove, la relació dels productes i/o subministraments
respectius de cada lot, d’acord amb l’annex V que s’adjunta als Plecs de Condicions Particulars,
indicant els preus de cada lot.
8. ALTRES OBLIGACIONS DE LES EMPRESES LICITADORES
Mitjançant la signatura de la Declaració Responsable s’acreditarà el compliment de les condicions
especials d’execució de caràcter social incloses a les condicions especial d’execució d’aquesta
contractació, entre d’altres obligacions.
9. SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT
L’adjudicatari complirà la normativa vigent en matèria de confidencialitat de les dades d’acord
amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal (Text
consolidat. Darrera modificació: 5 de març de 2011) i la resta de normativa vigent.
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10. FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Els sobres han d’estar tancats i han d’estar identificats a l’exterior amb indicació de la licitació a què
es concorre, el nom i llinatges o raó social de l’empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del
representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l’adreça electrònica, en cas de disposar-ne.
El sobre ha d’estar signat pel licitador o la persona que el representi.
Les entitats en el cas de que presentin més d’una oferta, hauran de presentar degudament
signats i emplenats, l’Annex V (Pressupost Base del llistat de productes), per cada un dels lots.
Serà suficient presentar un exemplar de l’Annex I (Sol·licitud), l’Annex II (Oferta econòmica),
l’Annex III (Declaració responsable), l’annex IV (Autorització d’ús de mitjans electrònics per
efectuar notificacions), l’Annex VI (Criteris avaluables susceptibles de valorar mitjançant fórmules
o percentatges), l’Annex VII (Criteri de qualitat social) i l’Annex VIII (Declaració responsable
relativa a les circumstàncies determinants de l’adjudicació en els casos d’igualtat de proporcions).
11. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ
Lloc: seu de l’IB-Jove (edifici Palma Arena); carrer de l’Uruguai, s/n 07010 Palma
Data límit : 25 dies naturals a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci de la
licitació en el BOIB. En el cas que aquest dia fos dissabte, diumenge o festiu a les Illes Balears, el
termini se prorrogarà al primer dia hàbil següent.
Hora límit: 14:00 h
Si es tramet l’oferta o qualsevol de les informacions complementària per correu postal, s’ha
d’enviar la còpia del justificant de l’enviament al fax 971 17 89 14, o a l’adreça de correu
participacio@ibjove.caib.es, sempre abans d ela finalització de l’esmentat termini.
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