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1) DADES GENÈRIQUES:
1.1) Definició de l'objecte del contracte

És objecte del present Plec la contractació del servei de manteniment de
les instal·lacions elèctriques de baixa tensió de tots els centres i
dependències municipals actualment en funcionament, consistent en el manteniment
preventiu, normatiu i correctiu, segons es descriu en el Plec de clàusules tècniques
particulars.
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la
justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a l’expedient,
mitjançant informe tècnic.
1.3) Pressupost de licitació
El pressupost màxim de licitació de la contractació –per període bianual- es fixa en la
quantitat de vint-i-tres mil euros (23.000,00 euros €) IVA exclòs, que correspon:
Manteniment normatiu i preventiu............................................... 9.000,00 €
Manteniment correctiu en reparacions (segons actuacions)...... 14.000,00 €
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació del
preu alçat indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent i respecte els preus
unitaris del manteniment correctiu, s’estarà al que s’expressa als Plecs tècnics.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos
al Plec de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament d’Òdena (en endavant
PCAG).
L’IVA que correspon aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat de 4.830,00 euros.

La despesa derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a
les aplicacions pressupostàries dels pressupostos 2019 -2020 habilitades a tal efecte,
d’acord amb el que estableix l’art. 174 del TR de la Llei reguladora de les Hisendes
locals aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març.
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues
Quant a la durada:
El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada de dos anys a comptar des de
l’inici de la prestació del servei.
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb
l’article 35.1.g) de la vigent LCSP.
Quant a la pròrroga:
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1.4) Aplicacions pressupostàries

El contracte serà prorrogable de forma expressa, per mutu acord de les parts, per
terminis màxims d’un any, sense que la durada de la seva vigència, incloses les
pròrrogues, pugui excedir de quatre anys.
1.6) Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants
de la LCSP, és de 46.000,00 euros IVA exclòs.
Totes les mencions d’aquest Plec a quanties, imports, valors, pressupostos o
equivalents s’entendran referides sense IVA, llevat que es disposi altrament.
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària es durà a terme mitjançant
procediment obert simplificat , en virtut d’allò que estableix l’ art. 159 de la LCSP.
1.8) Import màxim de les despeses de publicitat
S’ estableix en un màxim de 300 euros.
1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
La documentació per prendre part en el procediment contractual es presentarà dins el
termini que s’estableixi en la invitació corresponent, en el Registre de l’Ajuntament
d’Òdena:
Edifici de l’Ajuntament
Plaça Major núm. 2
08711 Òdena,
De dilluns a divendres (feiners) de 9 a 14:00 h
Telf. 93 801 74 34

El sobre portarà la menció "Documentació del procediment negociat sense
publicitat per a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions
elèctriques de baixa tensió dels edificis municipals d’Òdena, presentada per ...
…….........." i haurà de contenir la documentació següent:
a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes
legalment per contractar amb l’Administració, d’acord amb el model de
l’ANNEX 1.
b) Proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model que s’incorpora com ANNEX
2.
c) S’hauran de presentar, com a mínim, els preus dels proveïdors dels materials,
indicant descompte aplicable, els preus de la mà d’obra d’oficial electricista i els de la
mà d’obra dels ajudants, segons ANNEX 3:
d) Altres declaracions:
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L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, degudament signada, en un únic sobre, dins del qual s’inclourà
la documentació que es detalla a continuació:
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- En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal,
haurà de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació
dels noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així
com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió
temporal en cas de resultar adjudicataris.

- En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de
presentar una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de
les empreses que la composen.
- En el supòsit que concorri exempció d’IVA, el licitador haurà de presentar declaració
de què es troba exempt, el motiu i que són vigents les circumstàncies que donaren lloc
a la dita exempció.
- En el supòsit que reuneixi algun/s dels criteris de preferència en els termes de la
clàusula 1.12) del present Plec, el licitador haurà de presentar declaració
consignant-los.
- En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de presentar
declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols.
e) Altra documentació:
Documents relatius als aspectes econòmics i tècnics objecte de negociació, de
conformitat amb la clàusula 1.11) del present Plec.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions, d’acord amb l’article 146.5
TRLCSP.
En qualsevol cas els licitadors s’obliguen a aportar en qualsevol moment abans de la
proposta d’adjudicació tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens
perjudici d’allò establert a la clàusula 1.32) del present Plec.

El licitador haurà de complir les condicions següents::
 Disposar de la solvència següent:
a)

Solvència econòmica i financera:


Econòmica i financera: justificant de l’existència d’una assegurança
d’indemnització per riscos professionals amb un mínim garantit de
600.000 euros, aportant la pòlissa i l’últim rebut que acrediti la vigència,
circumstància que haurà d’acreditar-se durant tota la durada del
contracte.

De conformitat amb el que estableix l'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig,
de creació del Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat, les
empreses inscrites en aquest Registre no han d'aportar els documents i les dades que
hi figuren.
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1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica i altres requeriments

Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació que
acredita: la personalitat jurídica; la capacitat d'obrar i la representació; la classificació
empresarial; l'alta en l'Impost d'activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o,
si escau, la declaració d'exempció.
Solvència professional o tècnica:
Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys
que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els
serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o
visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració
de l’empresari; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a
l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
Les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal
directiu de l’empresa i, en particular, del personal responsable de l’execució
del contracte.
Mínim exigit:




Carnet d’instal·lador amb la qualificació d’especialista
2 instal·ladors amb més de 5 anys d’experiència en manteniment
d’instal·lacions
Disposar de totes les eines per fer les verificacions de les
instal·lacions segons REBT

Acreditació de la inscripció de l’empresa en el Registre d’empresa
instal·ladora d’electricitat.
L’empresa haurà de disposar d’un o varis locals apropiats per albergar el
taller, eines i maquinària, vehicles, oficines, magatzem i caserna del personal.
1.11) Elements de puntuació
Els aspectes objecte de puntuació per a l’adjudicació del contracte són els que
s’indiquen a continuació:
- Criteris avaluables mitjançant fórmula (100 punts)
o Proposta econòmica del manteniment correctiu i altres treballs (40
punts). La previsió de despesa de 7.000€ anuals representa el 60,8%
del import del contracte, tot i que aquest import representa un màxim.
S’estima que el pes econòmic del manteniment correctiu estarà al
voltant del 40% del contracte, per això aquest capítol es valora amb 40
punts.
 Preu de mà d’obra (20 punts). S’atorgarà la puntuació màxima al
licitador que presenti un import més baix per a la parella d’oficial i
ajudant. La puntuació es calcularà d’acord a la fórmula següent:
P = 20 x

Pressupost vàlid de l'oferta més baixa
----------------------------------------------------------Pressupost ofert pel licitador
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b)
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Descompte de materials (20 punts). S’atorgarà la puntuació
màxima al licitador que obtingui un descompte ponderat Dp més
elevat. El càlcul del descompte ponderat es farà de la següent
manera:
Tipus de material
Armaris i quadres
Elements de mesura i control
Elements de protecció elèctrica, control,
Conductors
Canals i tubs de protecció
Petit material (grapes, brides,...)
Pantalles i lluminàries
Fluorescents i altres tipus de làmpades

Descompte* %
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

(*) Descomptes a aplicar per qualsevol marca.


o

Dp = (D1 x 0,2) + (D2 x 0,2) +( D3 x 0,1) +(D4 x 0,1) + (D5 x 0,05) +
(D6 x 0,05) +(D7 x 0,15) + (D8 x 0,15)

Proposta econòmica del manteniment normatiu i preventiu (60 punts)
 La puntuació màxima és de 40 punts distribuïts en funció de les
ofertes rebudes, la puntuació es calcularà d’acord amb la
següent fórmula:
P = 60 x

Pressupost vàlid de l'oferta més baixa
----------------------------------------------------------Pressupost ofert pel licitador

1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més
avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació serà:
El previst al Plec de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament d’Òdena.

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
1.14) Garantia provisional
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa
l’article 159 LCSP.
1.15) Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a
l’article 108 LCSP.
1.16) Drets i obligacions de les parts
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1.13) Variants

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i
la normativa aplicable.
1.17) Condicions especials d’execució
No se’n concreten.
1.18) Modificació del contracte
La modificació des contracte només podrà operar pel cas de la incorporació de noves
instal·lacions a mantenir, sempre que no superi el percentatge fixat per la normativa
reguladora en atenció al major o menor volum de prestació.
1.19) Règim de pagament
El contractista presentarà factures mensuals i el seu pagament es realitzarà per
l’Ajuntament, en els terminis establerts en l’article 198 LCSP, acompanyades dels TC1 i
TC2 del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es
troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social i de
les ordres de treball emeses com a conseqüència de les incidències o avaries que
puguin donar-se.
Les factures s'han de presentar en el Registre de l’Ajuntament o electrònicament quan
el seu import sigui igual o superior a 5.000 € a través de: www.facturae.es
1.20) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient.
1.21) Causes de resolució

-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP o als
presents Plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament
d’Òdena puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic.

-

L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa
la clàusula següent, referida a les penalitats.

1.22) Termini de recepció de les prestacions del contracte
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a
comptar des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte.
1.23) Termini de garantia del contracte
Es fixa un termini de garantia d’un any a comptar des de la data de recepció i/o
conformitat de la prestació contractada.
1.24) Cessió
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Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 313 de
LCSP, les següents:
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No s’admet.

1.25) Subcontractació
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació.
1.26) Confidencialitat de la informació
D’acord amb l’article 133 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
De conformitat amb l’enunciat art. 133 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar
la informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per
aquests com a confidencial.
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
1.27) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, pel Plec
de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament, aprovat definitivament pel Ple
en sessió de data 19/01/2010 i publicat en el BOPB núm. 60 de data 11/03/2010, per la
Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de novembre, i la seva normativa de
desplegament, així com per la resta de normativa especial aplicable a la prestació
d’aquest servei.

Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de
forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal
d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present
contractació serà el que figuri en el contracte corresponent.
1.29) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel
licitador proposat com a adjudicatari
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10
dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu
l’article 150 LCSP haurà de:
- Acreditar la constitució de la garantia definitiva.
- Presentar els següents documents:
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o
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1.28) Domicili a efectes de notificacions

persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament
de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i
l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o
aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar
compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords
continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el
corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas
que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document
de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent
registre oficial.
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del
licitador sigui validada per la Secretaria de l’Ajuntament d’Òdena.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran
d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles
67 i 84 LCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals
que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de
conformitat amb el que disposen els articles 68 i 84 LCSP.
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat
l’Ajuntament per obtenir de forma directa la seva acreditació.
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la
disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte
(consignar només en cas d’exigència de compromís d’adscripció) en els termes
de la clàusula 1.10 del present Plec.

Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran eximides de presentar la
documentació referida – excepció de la referida a la garantia definitiva (cas ser exigida
i llevat que s’instrumenti mitjançant retenció en el preu), a l’habilitació professional, la
solvència econòmica i tècnica i l’adscripció de mitjans, en el seu cas, si no consta en el
Registre de Licitadors-, sempre i quan aportin la diligència d’inscripció i la declaració
responsable de què les circumstàncies reflectides a la diligència no han experimentat
cap variació.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els
termes assenyalats a l’article 150 LCSP.
1.30) Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a
comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació.

1 Possibilitat de consignar, a més, l’exigència d’acreditació sobre la exempció o no de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques (IAE) i/o de l’IVA.
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d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible1.
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En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta
haurà d’estar formalment constituïda abans de la formalització del
contracte.
1.31) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades
personals, i mediambientals del contractista

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les
persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de
dades personals, i en matèria mediambiental.
1.32) Lloc de prestació/lliurament
El lloc de la prestació és cadascun dels edificis descrits en el Plec de clàusules tècnics
que regula la present contractació.
1.33) Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP,
els serveis tècnics municipals.
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè,
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en
quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que
tinguin representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin
administradors.

El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal – en especial allò
determinat pel Dictamen CNS 1/2019 de 29.01.19 de l’ Autoritat Catalana de Protecció
de Dades (APDCAT).
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de
l’Ajuntament d’Òdena. En el cas que el personal vinculat a l'empresa contractista
tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal,
l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i
informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o
servei prestat.
2. DADES ESPECÍFIQUES
2.1) Operacions preparatòries susceptibles d'acomptes
No és procedent.
2.2) Facultat de l’Ajuntament d’Òdena sobre manteniment d’estàndards de
qualitat en la prestació del servei
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1.34) Protecció de dades de caràcter personal

El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte
en supòsits de vacances, absències i/o malalties.
2.3) Propietat dels treballs
Qualsevol treball desenvolupat durant la vigència del contracte per part de l’empresa
contractada és propietat de l’Ajuntament d’Òdena d’acord amb el PCAG.
Òdena, setembre 2019
Serveis jurídics – Secretaria
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ANNEX 1: Declaració responsable

"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi /
en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons
escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número
de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a...........
carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de
correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a
la contractació relativa al servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques de
baixa tensió dels edificis municipals d’Òdena i DECLARA RESPONSABLEMENT:
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i
no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als
articles 71 a 72 LCSP;
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social;
- Que, de conformitat amb el que estableix l’article 150 LCSP, autoritza a l’Ajuntament
d’Òdena perquè pugui obtenir directament, davant de les Administracions competents,
els certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
 SI

 NO

- Que disposa de la l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula
1.10) del present Plec i que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els
mitjans personals/ materials descrits a la dita clàusula.
- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada en la clàusula 1.32) del present Plec.
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(Lloc, data, signatura i segell)."

ANNEX 2: Proposta econòmica:
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa .........................., CIF núm. .............., domiciliada
a ............... carrer ........................, núm. .........., assabentat/da de les condicions
exigides per optar a la contractació relativa al servei de manteniment de les
instal·lacions elèctriques de baixa tensió dels edificis municipals d’Òdena, es
compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques
Particulars i de Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament, per la
quantitat
anual
de
(import
Subtotal
de
la
taula)................... .................... ...................................................euros, IVA exclòs. (La
quantitat haurà d'expressar-se en lletres i xifres).
L’import de l’IVA, al 21%, és de.................... €.
TAULA PROPOSTA ECONÒMICA ANUAL
Actuació
Import licitació
Manteniment correctiu (topall màxim)
7.000,00 €
Manteniment normatiu i preventiu
4.500,00 €
SUBTOTAL
11.500,00 €
IVA 21%
2.415,00 €
TOTAL
13.915,00 €

Oferta
7.000,00 €

Preus de la mà d’obra del manteniment correctiu. Detall:
 Preus mà d’obra d’oficial electricista: __________________ €/h


Preus mà d’obra ajudant: __________________________ €/h

Els preus indicats no inclouen l’IVA.

*La durada del contracte és bianual, essent susceptible de dues pròrrogues de un any
cada una de mutu acord.
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(Lloc, data, signatura i segell)."
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ANNEX 3: Preus del material

Tipus de material
Descompte
Armaris i quadres
Elements de mesura i control
Elements de protecció elèctrica, control,
regulació i comandament
Conductors
Canals i tubs de protecció
Petit material (grapes, brides,...)
Pantalles i lluminàries
Fluorescents i altres tipus de làmpades

*Descomptes a aplicar per qualsevol marca. La marca vindrà determinada per l’element a
substituir.
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(Lloc, data, signatura i segell).

