PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES DE VIDEOVIGILÀNCIA A UN
CONJUNT DE DEIXALLERIES DE LA SELVA, DE COMPETÈNCIA DEL CONSELL
COMARCAL DE LA SELVA.
1.- Objecte del contracte
Constitueix l’objecte del contracte subministrament de sistemes de videovigilància a les
deixalleries de Breda, Sils, Caldes de Malavella, Riudellots de la Selva i Tossa de Mar.
El codi CPV és:
-

32323500-8 Sistema de vigilancia por vídeo

2.- Característiques tècniques del contracte
El Consell Comarcal de la Selva en el marc de les competències delegades per la gestió
de residus municipals te planificades una sèrie de millores a implantar a les deixalleries
municipals de la seva competència.
Una de les actuacions programades és la millora de la seguretat de les deixalleries de
Sils, Caldes de Malavella, Breda, Riudellots de la Selva i Tossa de Mar amb la instal·lació
de sistemes de videovigilància.
En concret, les actuacions consisteixen en el subministrament i instal·lació de sistemes
de videovigilància segons el “ Projecte executiu per a la instal·lació d’un sistema de
videovigilància a un conjunt de deixalleries de la comarca de la Selva” redactat per
l’empresa CPS Ingenieros Obra Civil y Medio Ambiente S.L.
Subministrament i instal·lació de sistemes de videovigilància.

Pressupost màxim licitació
El pressupost màxim de la licitació, sense incloure l'IVA, és de VINT-I-QUATRE MIL
DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (24.228,52 €).
3.- Obligacions del contractista
Es obligació del contractista garantir que el subministrament objecte de licitació, compleixi
els objectius pels que foren dissenyats i perquè ho facin en les condicions òptimes de
funcionament.
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Les característiques tècniques del contracte d’obra són les determinades al “Projecte
executiu per a la instal·lació d’un sistema de videovigilància a un conjunt de deixalleries
de la comarca de la Selva”.
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És obligació del contractista l’acompliment de tota la legislació vigent en tots aquells
aspectes relacionats amb les activitats del contracte, especialment amb els aspectes
relacionats amb la prevenció de riscos laborals.
Serà a càrrec i compte del contractista disposar de totes les autoritzacions, permisos o
llicències que siguin necessàries per a la realització de l’objecte del contracte.
És obligació del contractista respectar tota la normativa vigent en matèria de prevenció de
riscos laborals associats a l’objecte del contracte.
4.- Lloc i condicions del contracte
El subministrament s'efectuarà a l’emplaçament de les deixalleries de Sils, Caldes de
Malavella, Riudellots de la Selva, Breda i Tossa de Mar.
El contractista estarà obligat a lliurar els béns objecte d’aquest contracte en el temps i lloc
fixats en el contracte i de conformitat amb les especificacions d’aquest plec de
prescripcions tècniques.
El contractista no tindrà dret a indemnització degut a pèrdues, avaries o perjudicis
ocasionats en els béns abans del seu lliurament a l'Administració, llevat que aquesta
hagués incorregut en mora en rebre'ls (art 300 LCSP).
5.- Recepció
Pel que fa a la direcció de l’obra i la coordinació de seguretat i salut, així com la recepció
del subministrament objecte del contracte, serà assumida pels serveis tècnics del Consell
Comarcal de la Selva, que procedirà a comprovar que es compleixen amb els requisits
tècnics estipulats en aquest plec i que el subministrament funciona correctament.
6.- Pressupost base de licitació, preu i valor estimat

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus unitaris
màxims definits, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. Les propostes
hauran d’incloure la totalitat dels preus unitaris que comprèn la present contractació. En
absència d’algun preu unitari es considerarà que l’oferta es correspon amb el preu unitari
tipus de licitació.
El valor estimat és de 24.228,52 €. L’estimació s’ha realitzat tenint en compte els preus
habituals de mercat, referits en el moment d’enviament de l’anunci de licitació (art 101
LCSP).
Els contractes del sector públic tindran sempre un preu cert, que s'abonarà al contractista
en funció de la prestació realment executada i d'acord amb el pactat. En el preu
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El pressupost base de licitació de la contractació, formulat en termes de preus unitaris, es
fixa en la quantitat estimada de 24.228,52 € (IVA exclòs), l’IVA correspon a 5.087,99 €.
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s'entendrà inclòs l'import a abonar en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit, que en tot
cas s'indicarà com a partida independent (art 102 LCSP). El preu del contracte és de
29.316,51 € (IVA inclòs).
L'adjudicatari tindrà dret a l'abonament del preu de les obres realitzades i els
subministraments efectivament lliurats i formalment rebuts per l'Administració d'acord
amb les condicions establertes en el contracte (art 301 LCSP).
7.- Termini de lliurament
S’estableix com a termini màxim pel subministrament i instal·lació de sistemes de
videovigilància, el dia 27 de juny de 2019.
8.- Termini de garantia
El termini de garantia, d’acord amb la legislació vigent, del material subministrat i la seva
instal·lació serà de mínim de DOTZE MESOS, a comptar a partir de la data efectiva de
recepció.
9.- Pagament
El contractista té dret a l'abonament, segons el preu estipulat en el contracte, de les obres
realment realitzades i del bé de subministrament realment lliurat i rebuts formalment
mitjançant acta de recepció. Un cop entregat i recepcionat el material, el contractista
presentarà la corresponent factura. El pagament s’efectuarà en el termini dels 30 dies
següents a l’aprovació de la factura.
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