AJUNTAMENT DE CABRILS

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ
HARMONITZADA DEL SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE LES MÀQUINES
DE FITNESS MITJANÇANT RENTING, AMB OPCIÓ DE COMPRA, DE
L’AJUNTAMENT DE CABRILS

NOVEMBRE 2016

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DEL SERVEI
DEL SISTEMA D’IMRESSIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CABRILS

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ
HARMONITZADA DEL SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE LES MÀQUINES
DE FITNESS MITJANÇANT RENTING, AMB OPCIÓ DE COMPRA, DE
L’AJUNTAMENT DE CABRILS
INDEX
1. Definició de l’objecte del contracte ............................................................................................. 4
2. Necessitat i idoneïtat del contracte. ........................................................................................... 5
3. Pressupost de licitació. .................................................................................................................. 5
4. Valor estimat. .................................................................................................................................. 5
5. Aplicació pressupostària................................................................................................................ 6
6. Durada del contracte...................................................................................................................... 6
7. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació. ........................................................ 6
8. Despeses de publicitat................................................................................................................... 7
9. Contingut del contracte. ................................................................................................................ 7
10. Aptitud per contractar ................................................................................................................. 7
11. Solvència ...................................................................................................................................... 10
12. Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions. ................................ 10
13. Criteris a tenir en compte en l’adjudicació. .......................................................................... 15
14. Mesa de contractació. ................................................................................................................ 17
15. Variants. ....................................................................................................................................... 17
16. Proposicions anormals o desproporcionades. ....................................................................... 18
17. Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions. ............................................... 18
18. Termini per a l’adjudicació amb més d’un criteri de valoració. ........................................ 19
19.

Presentació

de

documentació

pel

licitador

que

hagi

presentat

l’oferta

económicament més avantatjosa i constitució de la garantia definitiva. .......................... 19
20. Formalització del contracte. ..................................................................................................... 19
21. Garantia provisional i garantia definitiva. ............................................................................. 20
22. Drets i obligacions de les parts. .............................................................................................. 20
23. Modificació del contracte. ......................................................................................................... 20
2
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERTSUBJECTE A REGULACIÓ
HARMONITZADA SEL SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE LES MÀQUINES FITNESS

24. Règim de pagament. ................................................................................................................. 21
25. Revisió de preus. ........................................................................................................................ 21
26. Persona responsable del seguiment i l’execució del contracte ......................................... 21
27. Devolució dels béns en finalitzar el contracte...................................................................... 21
28. Despeses d'entrega i recepció ................................................................................................. 21
29. Causes de resolució. .................................................................................................................. 21
30. Indemnitzacions de danys i perjudicis................................................................................... 22
31. Penalitats per demora. .............................................................................................................. 22
32. Termini de garantia del contracte. ......................................................................................... 23
33. Cessió............................................................................................................................................ 23
34. Confidencialitat de la informació............................................................................................. 23
35. Règim jurídic de la contractació. ............................................................................................. 23
36. Domicili a efectes de notificacions.......................................................................................... 23
39. Idioma de la relació. .................................................................................................................. 24
40. Risc i ventura. ............................................................................................................................. 24
41. Assegurances. ............................................................................................................................. 25
42. Jurisdicció..................................................................................................................................... 25
ANNEX 1 .............................................................................................................................................. 26
ANNEX 2 .............................................................................................................................................. 27

3
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERTSUBJECTE A REGULACIÓ
HARMONITZADA SEL SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE LES MÀQUINES FITNESS

1. Definició de l’objecte del contracte
És objecte del present Plec la contractació pel procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada del subministrament de màquines de fitness i manteniment,
mitjançant el sistema d’arrendament amb opció de compra, en els termes que queda
definit en el plec de condicions tècniques.
Tanmateix l’objecte del contracte inclou la instal·lació a les sales del CEM Cabrils
Avinguda de la Zona Esportiva, 2-4 08348 Cabrils, el manteniment dels equips
subministrats. En aquest sentit, el servei de manteniment inclou els productes
consumibles i l’assistència tècnica necessària (desplaçaments, mà d’obra, revisions
periòdiques, assegurances i recanvis necessaris pel bon funcionament de l’equip, etc.)
La seva naturalesa jurídica és la d’un contracte administratiu de subministrament tal i
com ve definit a l’article 9 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 (en endavant
TRLCSP).
De conformitat amb l’article 86.3 del Text Refós de la llei de contractes del sector
públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre, es preveu la divisió en lots de les
màquines, en tant que degut a l’especialitat i característiques de les mateixes, es pugui
facilitar que els licitadors puguin concórrer a presentar oferta per un o més lots, sense
necessitat de presentar oferta per la totalitat de les maquinàries, en tant que és de
difícil obtenció ofertes per a la totalitat de les mateixes en un sol lot. A aquests
efectes, els lots són:
Lot núm. 1: Bicicletes de ciclo indoor
1. Bicicleta ciclo indoor
El Codi CPV que correspon és:

37441300 bicicletes estàtiques
50000000 servei de reparació i manteniment

Lot núm. 2: maquinària de fitness, maquinària de cardio, maquinària de pes
lliure, maquinària d’entrenament funcional
1.
2.
3.
4.
5.

Equipament
Equipament
equipament
Equipament
equipament

cardiovascular
de força I
de força II
auxiliar
entrenament funcional

El Codi CPV que correspon és:

37440000 equips per l’exercici físic
50000000 servei de reparació i manteniment
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2. Necessitat i idoneïtat del contracte.
Mitjançant l’execució del contracte se satisfaran les necessitats següents: disposar de
màquines de fitness al CEM Cabrils i d’un servei de manteniment de la maquinària.
3. Pressupost de licitació.
Pressupost del contracte
Pel que fa al pressupost anual, per lots és el següent:



Lot núm. 1: 7.127,83 euros anuals IVA exclòs.
Lot núm. 2: 58.788,14 euros anuals IVA exclòs.

El pressupost de licitació per lots, és el següent:


Lot núm. 1: 28.511,30 euros + 5.987,38 euros 21% IVA = 34.498,68 €
Opció de compra: 6,00 euros + 1,26 euros 21% IVA = 7,26 €



Lot núm. 2: 235.152,56 euros + 49.382,04 euros 21% IVA = 284.534,60 €
Opció de compra: 6,00 euros + 1,26 euros 21% IVA = 7,26 €

El pressupost de licitació del total del contracte és de 263.663,86€ + 55.369,42€
corresponents al 21% d’IVA, essent el resultat 319.033,28€, corresponents als 48
mesos de durada de l’arrendament amb opció de compra.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els pressupostos de
licitació.
El preu consignat és indiscutible, no s'admet cap prova d'insuficiència i porta implícits
tots aquells conceptes previstos als Plecs de Clàusules Administratives, al Plec de
Prescripcions Tècniques i documents contractuals.
4. Valor estimat.
El valor estimat total del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 88 i
concordants del TRLCSP es correspon amb el valor total del contracte Lot 1 i 2 és de
263.663,86 € (dos-cents seixanta-tres mil sis-cents seixanta-tres euros amb vuitantasis cèntims) IVA exclòs pel subministrament i manteniment de les màquines de fitness
mitjançant arrendament amb opció de compra.
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5. Aplicació pressupostària.
La despesa derivada d’aquesta contractació, es farà efectiva amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries:
011.648.05,
011.358.02,
011.225.00,
341.212.01,

pel
pel
pel
pel

que
que
que
que

fa
fa
fa
fa

a al subministrament i manteniment
als interessos conseqüència de l’arrendament financer
a l’IVA corresponent a l’objecte del contracte
al servei de manteniment

Per les anualitats dels exercicis següents caldrà dotar de crèdit adequat i suficient en
cadascun d’ells les aplicacions pressupostàries esmentades.
6. Durada del contracte
La durada del contracte d’arrendament amb opció de compra és de 48 mesos.
La vigència del contracte s’estableix, des de la data de formalització del contracte i fins
a l’entrega en propietat dels equips i béns objecte del contracte, en el cas d’haver-se
exercitat l’opció de compra.
1. L’arrendament tindrà una durada de 48 mesos, a comptar des de la data d’entrega
en arrendament del subministrament objecte de licitació
2. Opció de compra: Durant la darrera anualitat de vigència del contracte,
l’adjudicatari ha de sol·licitar al responsable del contracte, si l’Ajuntament està
interessat en exercir l’opció de compra.
3. Servei de manteniment: tindrà la
subministrament del qual es deriva.

mateixa

durada

que

el

contracte

de

Aquesta sol·licitud s’ha de fer per escrit i amb una antelació mínima de tres mesos
abans de la finalització del contracte.
L’Ajuntament disposarà d’un termini de dos mesos a comptar des de la finalització del
contracte, per a poder exercir l’opció de compra.
7. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació.
La contractació que es tramitarà de forma ordinària i està subjecte a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació mitjançant
l’aplicació de més d’un criteri de valoració.
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8. Despeses de publicitat.
Les despeses de publicitat en diaris oficials de l’adjudicació i formalització de la present
contractació s’hauran d’abonar per l’adjudicatari i ascendiran com a màxim a l’import
de 1.000,00 euros.

9. Contingut del contracte.
El contracte d’arrendament inclou:
•

El subministrament dels béns relacionats descrits en el plec de prescripcions
tècniques.

•

El manteniment integral de la maquinària en la forma establerta en el plec de
prescripcions tècniques.

•

La reparació de totes les avaries (mà d’obra, trasllats i peces de recanvi), sense
cap tipus d’excepció.

•

L’entrega en propietat de tots els béns arrendats en cas d’exercir-se l’opció de
compra.

10. Aptitud per contractar
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
reuneixin les condicions següents:
- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l’article 54 del TRLCSP;
- No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni incurses en
algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública o
en alguna de les causes de prohibició de contractar recollides en l’article 60 del
TRLCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article
73 del TRLCSP o el licitador podrà optar per l'opció consistent a presentar una
declaració responsable conforme al formulari del Document Europeu Únic de
Contractació, en les condicions previstes.
- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula onzena
d’aquest plec; i
- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a
terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
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Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de
les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels
seus estatuts o de les seves regles fundacionals, i s’acrediti degudament.
Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han
de complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al moment de
l’adjudicació i de formalització del contracte.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil,
quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què
constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent
registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. Tanmateix, el licitador podrà
optar per l'opció consistent a presentar una declaració responsable conforme
al formulari del Document Europeu Únic de Contractació, en les condicions
previstes.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF. Tanmateix, el licitador podrà optar per l'opció consistent a
presentar una declaració responsable conforme al formulari del Document
Europeu Únic de Contractació, en les condicions previstes.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat
membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les
certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia
acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional,
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins
l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un
informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de
Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre
contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC).
També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en
escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses
queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona
representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir
les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que
les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una
quantia significativa.
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Declaració responsable “Document europeu únic de contractació” (annex 3):
1.

Declaració responsable del licitador sobre el compliment dels requisits previs per
participar en aquest procediment de contractació, d'acord amb el formulari
normalitzat del "Document Europeu Únic de Contractació" (DEUC), establert pel
Reglament d'Execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, que
figura com a annex II al present plec.

2.

El servei en línia gratuït DEUC electrònic, que facilita la Comissió Europea, permet
emplenar aquest document per via electrònica en la següent adreça d'Internet:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd conformi s'indica a continuació:

Si diversos empresaris concorren constituint una unió temporal, cadascun dels quals la
componen haurà d'acreditar la seva capacitat d'obrar presentant tots i cadascun d'ells
un formulari DEUC separat, així com la resta dels documents exigits en aquest apartat
de la present clàusula, els quals han de presentar així mateix un escrit de compromís
en el qual s'indicaran els noms i circumstàncies dels empresaris que s'agrupen, el
percentatge de participació de cadascun d'ells i la designació d'un representant o
apoderat únic de la unió que durant la vigència del contracte ha d'ostentar la plena
representació de la mateixa davant de l'Administració. L'esmentat document haurà
d'estar signat pels representants de cadascuna de les empreses que componen la unió.
Si el licitador va a recórrer a la capacitat d'una altra/es entitat/s per acreditar
solvència, haurà també d'aportar el DEUC separat d'aquesta/es entitat/s.
Això no obstant, si l'òrgan de contractació ho estima convenient, amb vista a garantir
el bon fi del procediment, podrà demanar, en qualsevol moment anterior a l'adopció de
la proposta d'adjudicació, que els licitadors aportin la documentació acreditativa del
compliment de les condicions establertes per a ser adjudicatari del contracte.
- Declaracions relatives a no estar sotmesos a prohibicions i incompatibilitats per
contractar amb l'Administració, d'estar al corrent en el compliment d'obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i que no hi ha deutes en període executiu.
- Declaració responsable, conforme al model fixat a l'annex 1 al present plec, que
l'empresari, si es tracta de persona física, o l'empresa, els seus administradors i
representants, si es tracta de persona jurídica, així com el signant de la proposició, no
estan sotmesos a cap de les prohibicions i incompatibilitats per a contractar
assenyalades en l'article 60 del TRLCSP. Aquesta declaració comprendrà expressament
la circumstància de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
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11. Solvència
Les empreses han d'acreditar que compleixen amb els requisits mínims de solvència
que es detallen a la clàusula 12 del present plec.
Les empreses licitadores poden recórrer a les capacitats d'altres entitats, amb
independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica, sempre que aquestes
entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores
demostrin que disposaran dels recursos necessaris, per exemple, mitjançant la
presentació del compromís a tal efecte de les entitats esmentades.
Si la mesa comprova que l’entitat a la capacitat de la qual té intenció de recórrer una
empresa licitadora està incursa en prohibició de contractar, li exigirà que la
substitueixi.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en
la unió o d'altres entitats.
Els certificats comunitaris de classificació o documents similars que acreditin la
inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar que estableixin els
Estats membres de la Unió Europea constitueixen una presumpció d’aptitud en relació
als requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests.
En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència,
en els termes indicats a la clàusula 12. Per tal de determinar la solvència de la unió
temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.

12. Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions.
Les empreses licitadores poden licitar en un dels lots o en tots dos lots en què es
divideix l’objecte del contracte.
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el
termini de 40 dies a comptar des de la data de tramesa de l’anunci al DOUE, en el
Registre d’entrada de l’Ajuntament de Cabrils, (Carrer Domènec Carles, núm. 1 08348Cabrils, telèfon 937539660, fax 937507030), abans de les 14 hores, podent ésser
també enviada per correu.
En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar a l’Oficina de Correus i dins del
termini màxim establert, havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex,
telegrama o fax al dit Servei/Organisme el mateix dia de la seva presentació, sense
ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les
proposicions. Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense haver-se rebut
la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.
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La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya (català i/o castellà), incloses les empreses estrangeres tal com disposa l’art.
23 RGLCAP, anar degudament signada pel licitador, ser original o degudament
autenticada i haurà de presentar-se en tres sobres, dins de cadascun dels quals
s’inclourà, en full apart, una relació numerada dels documents en ells inclosos, així
com la pròpia documentació que es detalla a continuació:
SOBRE NÚM. 1 Portarà la menció "Documentació per a la contractació del
SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE MÀQUINES DE FITNESS, AMB OPCIÓ
DE COMPRA, DE L’AJUNTAMENT DE CABRILS, presentada per ...……......." i
haurà de contenir la documentació següent:
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació
(DEUC) o en el seu cas declaració del responsable mitjançant el qual declaren la seva
capacitat i la seva solvència econòmica i financera, i tècnica de conformitat amb els
requisits mínims exigits en les clàusules desena i onzena d’aquest plec; que no es
troben incurses en cap prohibició de contractar o, si es troben, que han adoptat les
mesures per demostrar la seva fiabilitat; i que es troben al corrent del compliment de
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com que compleixen amb la
resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.
1. Declaració expressa del legal representant de l’empresa en que manifesta la seva
conformitat a rebre comunicacions i notificacions per fax i al correu electrònic que
designi.
2. En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de
presentar una declaració manifestant aquesta circumstància en els termes
establerts en l’article 42 del Codi de Comerç.
3. En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió temporal,
hauran 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.
4. Declaració responsable del licitador indicant que compleix les condicions establertes
legalment per contractar amb l'Administració segons l’Annex 1 del Plec.
En aquest cas, el licitador a favor del que recaigui la proposta d'adjudicació, estarà
obligat a acreditar davant l'òrgan de contractació, prèviament a l'adjudicació del
contracte, dins el termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què
hagués rebut el requeriment, la possessió i validesa dels següents documents exigits:


Índex dels documents presentats.



Document número 1: còpia compulsada del DNI de la persona que signa la
proposta econòmica.
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Document número 2: acreditació de la personalitat, capacitat i representació:

a) En el supòsit que el licitador sigui una persona jurídica espanyola, haurà de
presentar original o còpia compulsada de l’escriptura de constitució de la societat
degudament inscrita en el Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible
d’acord amb la legislació mercantil. Si no ho fos, s’acreditarà mitjançant escriptura
o document de constitució, modificació, estatuts o acta fundacional, en la qual
constaran les normes per les quals es regula la seva activitat, en el seu cas, en el
corresponent registre oficial.
b) En cas que el licitador sigui una persona física, Document Nacional d’Identitat, NIF i
acreditació, si és el cas, del nom comercial amb el que opera en el tràfic mercantil.
Els documents expressats als apartats a) i b) es podran aportar per original, còpia
autèntica, còpia legitimada per notari o còpia compulsada per l’Administració.
c) Els licitadors estrangers d’estats membres de la Comunitat Europea o d’estats
signataris de l’acord de l’Espai econòmic europeu només hauran d’acreditar la
inscripció en un registre professional o comercial quan aquest requisit sigui exigit
per la legislació de l’estat respectiu.
d) Les empreses estrangeres no membres de la Unió Europea han de justificar
mitjançant un informe de la respectiva missió diplomàtica permanent espanyola,
que s’ha d’adjuntar a la documentació que es presenti, que l’Estat de procedència
de l’empresa estrangera admet al seu torn la participació d’empreses espanyoles
en la contractació amb l’Administració i amb els ens, organismes o entitats del
sector públic assimilables als enumerats a l’article 3, de manera substancialment
anàloga.
e) En el cas que la persona que signa l’oferta representi una empresa o una persona
individual, original o primera còpia de l’escriptura que acrediti la representació
validada pels serveis jurídics municipals.
f) En el cas que diversos licitadors presentin oferta conjunta de licitació, d’acord amb
l’article 24 del Reial Decret 1098/2002, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques,
cadascun presentarà justificació de la seva personalitat, capacitat i representació
en la forma assenyalada als apartats a), b) i els de solvència econòmica i tècnica, a
més hauran d’aportar un document, que podrà ser privat, en el qual, en el cas que
resultin adjudicataris, es comprometin a constituir-la. Aquest document haurà
d’estar signat pel representant de cadascuna de les empreses i s’hi expressarà la
persona que designin com a representant de la UTE davant l’Administració per a
tots els efectes relatius al contracte, així com la participació que correspon a
cadascuna a l’UTE.

12
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERTSUBJECTE A REGULACIÓ
HARMONITZADA SEL SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE LES MÀQUINES FITNESS



Document número 3: documentació acreditativa de la solvència tècnica:

De conformitat amb l’article 77 del TRLCSP i art. 11 i 67 del RGCAP la solvència
tècnica dels licitadors s’haurà d’acreditar:
a) Relació dels principals subministraments efectuats durant els últims cinc anys,
indicant import, dates i destinatari públic o privat, que siguin del mateix tipus o
naturalesa al que correspon l'objecte del contracte, avalats per certificats expedits per
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, i mitjançant
un certificat o declaració de l’empresari, quan el destinatari sigui un comprador privat.
El requisit mínim serà que l'import anual acumulat l'any de major execució sigui igual o
superior 55.830,82 euros, equivalent al 70 % del preu d’una anualitat.
A l'efecte de determinar la correspondència entre els subministraments acreditats i els
que constitueixen l'objecte del contracte, quan existeixi classificació aplicable a aquest
últim s'atendrà al grup i subgrup de classificació al que pertanyen els uns i els altres, i
en els altres casos a la coincidència entre els dos primers dígits dels seus respectius
codis CPV.


Document número 4: acreditació de la solvència econòmica de l'empresari,
mitjançant la presentació de la documentació següent:

De conformitat amb l’article 75 del TRLCSP i art. 11 i 67 del RGCAP la solvència
econòmica i financera, s’haurà d’acreditar, mitjançant:
1- Xifra anual de negocis relatiu al subministrament de la mateixa naturalesa que el
de l’objecte del present contracte, i en relació als tres últims anys, amb un mínim
de 100.000 euros anuals.
Els licitadors estrangers hauran d’aportar, a més, una declaració de submissió als
jutjats i tribunals espanyols per a totes les incidències que poguessin sorgir del
contracte, amb renúncia expressa al seu propi fur.
Alternativament, els licitadors podran substituir aquestes declaracions i la
documentació corresponent amb l’aportació en el sobre núm. 1 de la licitació, el DEUC
(document europeu únic de contractació) previst a l’article 59 de la Directiva DN
2014/24/UE, segons el model inserit en el perfil del contractant.
EL SOBRE NÚMERO 2: Portarà la menció “Documentació tècnica relativa als criteris
d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor per a la contractació del
SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE LES MÀQUINES DE FITNESS,
MITJANÇANT RENTING AMB OPCIÓ DE COMPRA, DE L’AJUNTAMENT DE
CABRILS presentada per ...…….......", LOT NÚM. …… i haurà de contenir la
documentació següent:
a. Relació numerada de la documentació inclosa.
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b. Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de
valor a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 13-B) del present plec.
EL SOBRE NÚMERO 3: Portarà la menció “Proposició econòmica i aspectes tècnics per
a la contractació del SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT D’EQUIPAMENT DE
LES MÀQUINES DE FITNESS, MITJANÇANT RENTING AMB OPCIÓ DE COMPRA,
DE L’AJUNTAMENT DE CABRILS presentada per ...…….......", LOT NÚM. ……, i
haurà de contenir la documentació següent:
1- Relació numerada de la documentació inclosa.
2- La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent:
“En/Na ...........amb NIF número ......, en nom propi, (o en representació de
l’empresa ........, amb CIF números........., domiciliada a .......... carrer
........, nº......), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la
contractació relativa SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE LES
MÀQUINES DE FITNESS, MITJANÇANT RENTING AMB OPCIÓ DE COMPRA,
DE L’AJUNTAMENT DE CABRILS es compromet a portar-la a terme amb
subjecció al Plec de Clàusules Tècniques i Plec de Clàusules Administratives
Particulars per la quantitat de ......... euros anual, I.V.A. exclòs.
L’import de l’I.V.A., al ....%, és de ....... € relativa al LOT 1
L’import de l’I.V.A., al ....%, és de ....... € relativa al LOT 2
Lloc, data i signatura del licitador”.
3- Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació
conformitat amb la clàusula 13- A) del present plec.

objectius,

de

La documentació per a les licitacions es presentarà en tres sobres tancats, identificats,
en el seu exterior, amb indicació de la licitació del lot a la que concorrin i signats pel
licitador o persona que el representi i identificació del nom i cognoms o raó social de
l’empresa. A l’interior de cada sobre es farà constar en un full independent el seu
contingut, enunciat numèricament.
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de
prescripcions tècniques particulars, i la declaració conforme reuneix tots i cadascun
dels requisits per contractar.
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició.
Tampoc pot
subscriure cap proposta en unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment o
figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la
inadmissió de totes les propostes per ella subscrites.
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13. Criteris a tenir en compte en l’adjudicació.
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició
econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit
s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:
LOT NÚM. 1: BICICLETES CICLO INDOOR I EL SEU MANTENIMENT
A- Criteris Objectius: fins a 60 punts
1.- Oferta económica…………………………….. 55 punts
Les ofertes presentades que vagin al tipus de licitació obtindran una puntuació de zero
punts.
Per cada 0.5% de rebaixa del pressupost de licitació, s’atorgaran 3 punts, fins a un
màxim de 55 punts.
2.- Termini d’entrega màxim 30 dies........ 5 punts
Els lictadors podran obtenir aquest total de punts sempre i quan acreditin i justifiquin
de forma fefaent l’entrega dins aquest termini màxim. No serà, en cap cas, suficient la
presentació d’una declaració responsable comprometent-se a l’entrega dins l’esmentat
termini.
B- Criteris Subjectius: fins a 40 punts
Els licitadors hauran de presentar una memòria amb la documentació tècnica relativa a
criteris de qualitat a valorar segons un judici de valor, d’acord amb el seu
desglossament:
1.- Proposta de distribució de les bicicletes objecte de licitació sobre la planta de la
sala de cicle indoor del CEM Cabrils. Fins a 5 punts.
2.- Pla d’organització del servei de manteniment especificant la dotació de mitjans
humans, materials i tecnològics amb els que comptaran per atendre el servei
d’assistència tècnica del manteniment preventiu i correctiu, en cas de ser adjudicataris
i que es troba especificat en l’annex 3 del Plec de prescripcions tècniques particulars.
Fins a 5 punts.
3.- Pla d’organització de la formació especificant la dotació de mitjans humans,
materials i tecnològics amb els que comptaran per atendre el servei de formació dels
tècnics del CEM Cabrils, en cas de ser adjudicataris i que estan especificats en l’annex
5 del Plec de prescripcions tècniques particulars. Fins a 5 punts.
4.- Informe sobre el nivell de compliment que l’oferta de l’adjudicatari té sobre les
millores de les bicicletes objecte del present contracte i especificades en l’annex 4 del
Plec de prescripcions tècniques particulars. Fins a 25 punts.
15
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERTSUBJECTE A REGULACIÓ
HARMONITZADA SEL SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE LES MÀQUINES FITNESS

LOT NÚM. 2: MAQUINÀRIA DE FITNESS, MAQUINÀRIA DE CARDIO,
MAQUINÀRIA DE PES LLIURE, MAQUINÀRIA D’ENTRENAMENT FUNCIONAL I
EL SEU MANTENIMENT
A- Criteris Objectius: fins a 60 punts
1.- Oferta económica…………………………….. 55 punts
Les ofertes presentades que vagin al tipus de licitació obtindran una puntuació de zero
punts.
Per cada 0.5% de rebaixa del pressupost de licitació, s’atorgaran 3 punts, fins a un
màxim de 55 punts.
2.- Termini d’entrega màxim 30 dies........ 5 punts
Els lictadors podran obtenir aquest total de punts sempre i quan acreditin i justifiquin
de forma fefaent l’entrega dins aquest termini màxim. No serà, en cap cas, suficient la
presentació d’una declaració responsable comprometent-se a l’entrega dins l’esmentat
termini.
B- Criteris Subjectius: fins a 40 punts
Els licitadors hauran de presentar una memòria amb la documentació tècnica relativa a
criteris de qualitat a valorar segons un judici de valor, d’acord amb el seu
desglossament:
1.- Proposta de distribució de les màquines i materials del lot núm. 2 objecte de
licitació sobre la planta de la sala de fitness i de la sala d’entrenament funcional del
CEM Cabrils. Fins a 5 punts.
2.- Pla d’organització del servei de manteniment especificant la dotació de mitjans
humans, materials i tecnològics amb els que comptaran per atendre el servei
d’assistència tècnica del manteniment preventiu i correctiu, en cas de ser adjudicataris
i que es troba especificat en l’annex 3 del Plec de prescripcions tècniques particulars.
Fins a 5 punts.
3.- Pla d’organització de la formació especificant la dotació de mitjans humans,
materials i tecnològics amb els que comptaran per atendre el servei de formació dels
tècnics del CEM Cabrils, en cas de ser adjudicataris i que estan especificats en l’annex
5 del Plec de prescripcions tècniques particulars. Fins a 5 punts.
4.- Informe sobre el nivell de compliment que l’oferta de l’adjudicatari té sobre les
millores de la maquinària i dels materials objecte del present contracte i especificades
en l’annex 4 del Plec de prescripcions tècniques particulars, adjuntant fitxes tècniques,
catàlegs i qualsevol material que es consideri adient. Fins a 25 punts.
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En tot cas, l’Ajuntament de Cabrils es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui
reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord
amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa
l’article 151.1 TRLCSP.

14. Mesa de contractació.
Es designa els següents membres per formar part de la mesa de contractació
d’aquesta licitació a l’empara del que estableix l’article 320 del TRLCSP i Disposició
Addicional 2ª del TRLCSP:
•
•
•
•
•

Presidenta de la Mesa: Alcaldessa de la Corporació
Vocal: Regidor/a d’Esports
Vocal:Secretària de la Corporació.
Vocal: Interventor de la Corporació.
Secretaria: un/a funcionari/a de la Corporació

La Mesa podrà ser assistida per persones especialitzades en la matèria objecte de
licitació.
La Mesa de contractació, en reunió interna, procedirà a l’obertura dels sobres 1 de les
empreses i comprovarà l’existència i correcció del DEUC i de la resta de documentació
que, en el seu cas, hagi de contenir, d’acord amb la clàusula 12 del present plec.
Si la Mesa observa errors o omissions esmenables en la documentació ho comunicarà a
les empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini
màxim de tres dies hàbils. Una vegada esmenats, si s’escau, els errors o omissions de
la documentació presentada en el Sobre 1, la mesa avaluarà i determinarà les
empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes
d’exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, l’òrgan de contractació
farà públiques aquestes circumstàncies mitjançant el perfil del contractant.
Així mateix, i d’acord amb l’article 22 RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els documents presentats o requerir-les
perquè en presentin de complementaris, les quals disposaran del termini de cinc dies
naturals sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre 1 seran
susceptibles d’impugnació mitjançant recurs especial en matèria de contractació,
d’acord amb l’article 40 i següents del TRLCSP.
15. Variants.
Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes.
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16. Proposicions anormals o desproporcionades.
Per a determinar que una proposició no pot ésser complerta per ésser anormal o
desproporcionada en quant al preu es consideraran els criteris que estableix l’article 85
del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Quant a la resta de criteris d’adjudicació es consideraran globalment els criteris
objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada de conformitat amb l’article 152
del TRLCSP i art. 85 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada presumptament anormal
o desproporcionada, la Mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora que
l’hagi presentat perquè la justifiqui per tal que l’òrgan de contractació pugui
determinar si efectivament l’oferta resulta anormal o desproporcionada i s’ha
d’excloure o si, per contra, l’oferta no resulta anormal ni desproporcionada. Per aquest
motiu, la Mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora, mitjançant
comunicació a l’adreça de correu electrònic facilitada per l’empresa, les precisions que
consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions.
L’empresa licitadora disposarà d’un termini de deu dies hàbils a comptar des de la data
de recepció de la sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es
considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora
exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació justificativa sol·licitada en el termini
esmentat, la sotmetrà a l’òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, previ
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment baixa,
perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o
laboral.
17. Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions.
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:
-

La proposició presentada per aquelles empreses que, en el moment d’acreditar la
seva solvència, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones treballadores
amb discapacitat superior al 2%, sempre que les seves proposicions igualin en els
seus termes a la més avantatjosa des del punt de vista dels criteris que serveixen
de base per a l’adjudicació. Si vàries empreses licitadores de les que haguessin
empatat respecte de la proposició més avantatjosa acrediten tenir una relació
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laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al 2%, tindran
preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major
percentatge de persones treballadores fixes amb discapacitat a la seva plantilla.
En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris d’adjudicació addicionals,
l’adjudicació del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte
públic, prèvia convocatòria.
18. Termini per a l’adjudicació amb més d’un criteri de valoració.
En tractar-se d’un procediment amb més d’un criteri de valoració, l’adjudicació es
realitzarà dins del termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura de les
ofertes rebudes, d’acord amb el que preveu l’article 161.2 del TRLCSP.
19. Presentació de documentació pel licitador que hagi presentat l’oferta
económicament més avantatjosa i constitució de la garantia definitiva.
El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, abans de
l’adjudicació, haurà de presentar els documents que li siguin requerits en els termes
previstos en la documentació contractual i en la seva oferta i, en particular, els
certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, si escau, dins del termini de 10 dies hàbils
comptadors des de la recepció del dit requeriment, llevat que els dits documents
constin actualitzats al Registre de Licitadors.
En tot cas, l’empresa proposada com a adjudicatària no haurà d’aportar els documents
anteriors, si ha indicat en el DEUC que l’òrgan de contractació pot obtenir-los
directament a través d’una base de dades nacional de qualsevol Estat de la unió de
consulta gratuïta i facilitat la informació necessària per accedir-hi.
Durant el mateix termini, caldrà que la documentació que acrediti la representació i les
facultats del dit licitador – llevat que estigui inscrit al Registre de Licitadors - sigui
validada per la secretària municipal.
Tanmateix, dins el mateix termini de deu dies hàbils, haurà de constituir la garantia
definitiva, en qualsevol de les formes admeses en l’article 96 TRLCSP.
S’autoritza al personal adscrit al Departament de Secretaria per a que pugui procedir al
seu requeriment en el moment que sigui necessari.
20. Formalització del contracte.
El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant això, l’empresa o
empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública
essent al seu càrrec les despeses corresponents.
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En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial d’acord amb l’article 40.1.a)
TRLCSP, la formalització no es podrà efectuar abans de que transcorrin quinze dies
hàbils des de la data d’enviament de la notificació de l’adjudicació als licitadors.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi interposat el recurs especial, l’òrgan de
contractació requerirà a l’adjudicatari per tal que formalitzi el contracte en un termini
no superior a 5 dies hàbils, a comptar des del següent en què rebi aquest requeriment.
Si en l’esmentat termini l’adjudicatari no acudeix a l’Ajuntament a formalitzar el
contracte, llevat casos de força major o no imputables a l’adjudicatari a criteri de
l’Ajuntament, l’acord d’adjudicació quedarà sense efecte.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària es
proposarà l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
21. Garantia provisional i garantia definitiva.
De conformitat amb l’article 103 del TRLCSP no s’exigirà garantia provisional.
S’exigeix la constitució de garantia definitiva, de conformitat amb allò que disposa
l’article 95 del TRLCSP, corresponent al 5% de l’import d’adjudicació del contracte.
22. Drets i obligacions de les parts.
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més de les descrites a l’article 305 i
concordants del TRLCSP, dels indicats a les clàusules del contracte, aquells que resultin
de la documentació contractual i de la normativa aplicable.
23. Modificació del contracte.
Una vegada perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació només podrà introduir
modificacions per raons d'interès públic quan així estigui previst en els Plecs, o en
l'anunci de licitació, o en els casos i amb els límits establerts en l'article 105 i següents
del TRLCSP.
Aquestes modificacions s'han d'ajustar al que preveu el títol Vè. del llibre 1r. del
TRLCSP, i es tramitaran d'acord amb el procediment previst en l'article 211 d'aquesta
norma.
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Les modificacions acordades per l'òrgan de contractació seran obligatòries per als
contractistes, d’acord amb el que disposa l’article 296 TRLCSP i s'han de formalitzar
conforme al que disposa l'article 156 del TRLCSP.
24. Règim de pagament.
El pagament del preu del contracte objecte d’aquesta licitació s’efectuarà mitjançant
48 quotes mensuals, totes del mateix import que serà invariable durant tota la
vigència del contracte.
La forma de pagament serà per mesos vençuts en els terminis legalment previstos.
25. Revisió de preus.
No procedeix la revisió de preus en la quota corresponent a l’arrendament amb opció
de compra, conforme amb el que s’estableix a l’article 89.2 del TRLCSP.
26. Persona responsable del seguiment i l’execució del contracte
La persona responsable del seguiment i l’execució del contracte serà el director del
CEM Cabrils, sense perjudici que es pugui substituir segons la reorganització dels
serveis que consideri adient l’Ajuntament.
27. Devolució dels béns en finalitzar el contracte.
Llevat que l’Ajuntament acordi exercitar l’opció de compra, es posaran a disposició de
l’arrendador els béns subministrats, en el moment de finalitzar el contracte en el lloc
on hagin estat lliurats per l’arrendatari.
28. Despeses d'entrega i recepció
Les despeses de l'entrega i el transport dels béns objecte del subministrament al
lloc convingut seran per compte del contractista.
29. Causes de resolució.
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes a l’article 223 del
TRLCSP, les següents:
1) El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als
21
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERTSUBJECTE A REGULACIÓ
HARMONITZADA SEL SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE LES MÀQUINES FITNESS

presents plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament
puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic.
2) L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que
disposa la clàusula següent referida a les penalitzacions.
3) L’incompliment del compromís d’adscripció de mitjans, sense perjudici que
l’Ajuntament pugui considerar-ho objecte de penalització segons la gravetat.
4) Les fixades a l’article 299 del TRLCSP, i s’acordarà per l’òrgan de contractació,
d’ofici o a instància del contractista.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, s’incautarà la garantia
definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a
l’Administració, en tot allò que excedeixi de l’import de garantia.
30. Indemnitzacions de danys i perjudicis.
El contractista haurà de rescabalar el Municipi pels danys i perjudicis derivats de dol o
negligència en el compliment de les obligacions resultants de l’adjudicació. En aquests
supòsits, la indemnització es determinarà per l’Ajuntament en raó dels perjudicis
causats, amb audiència prèvia del contractista i sense perjudici de l’acció penal que en
el seu cas procedeixi.
31. Penalitats per demora.
1. Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, l’Administració podrà optar indistintament per
la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció
prevista a l’article 212.4 del TRLCSP.
2. Cada cop que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del
contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució del mateix
o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
3. Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagués incomplet
l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, l’Administració podrà
optar, indistintament, per al seva resolució o per la imposició de les penalitats
establertes anteriorment.
4. Quan el contractista hagués incomplert l’adscripció a l’execució del contracte de
mitjans personals o materials suficients per a això, s’imposaran penalitats en la
proporció de, com a màxim, un 10% del preu del contracte.
5. Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, que serà
immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats
que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista o sobre
la garantia que s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels esmentats
pagaments.
22
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERTSUBJECTE A REGULACIÓ
HARMONITZADA SEL SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE LES MÀQUINES FITNESS

32. Termini de garantia del contracte.
El termini de garantia del contracte serà per un periode d’1 any a comptar des de la
liquidació del corresponent contracte, sense perjudici dels períodes de garantia i les
cobertures corresponents als subministraments, d’acord amb l’annex 3 del Plec de
prescripcions tècniques particulars.
33. Cessió.
L’adjudicatari solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del
contracte, mitjançant l’autorització expressa i per escrit de la Corporació i de
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 226 del TRLCSP.
34. Confidencialitat de la informació.
D’acord amb l’art 140.2 del TRLCSP, l’adjudicatari 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’art. 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar
la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial.
35. 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, pel Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic i la seva normativa de desplegament, així com per la resta de normativa legal
aplicable.
36. Domicili a efectes de notificacions.
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.
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37. Retorn de la documentació
Un cop formalitzat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels
recursos corresponents sense que aquests s’hagin interposat, la documentació que
acompanya a les proposicions quedarà a disposició de les empreses licitadores.
En cas que les empreses licitadores no retirin la seva documentació es procedirà a la
seva destrucció, un cop transcorregut el termini d’un any a comptar des de la data de
formalització del contracte, sempre que aquesta sigui ferma.
38. Renúncia i desistiment
L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les
empreses licitadores, abans de l’adjudicació, quan s’aprecïi una infracció no esmenable
de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicació. En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les
despeses en què hagin incorregut.
39. Idioma de la relació.
L’idioma de relació del present contracte serà el català. Tots els fulls de treball, avisos,
comunicacions i mitjans informàtics, etc, faran servir el català.
40. Risc i ventura.
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista i aquest,
únicament, tindrà dret a les indemnitzacions en els casos i amb els procediments que
preveu la llei per concurrència de causes de força major, si bé en l’expedient haurà
d’acreditar que, prèviament al succés, havia pres les mesures i precaucions raonables
per tal de prevenir i evitar, si això fos possible, els danys produïts.
En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l’adopció de les mesures i
precaucions raonables per part del contractista, amb la finalitat de segregar de la
valoració els danys que s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures
oportunes prèvies o immediates després d’esdevenir el fet causant dels danys.
Si, presentada sol·licitud d’indemnització per causa de força major, transcorreguessin
tres mesos sense haver recaigut resolució expressa, s’entendrà desestimada la petició.
L'Administració eludeix tota mena de perjudicis que l'adjudicatari pugui ocasionar com
a conseqüència de l'execució de l’obra, per la qual cosa se'l considera com a únic
responsable.
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41. Assegurances.
L’adjudicatari s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
per un import mínim de 100.000.-euros.
42. Jurisdicció.
El contractista renuncia a qualsevol fur i privilegi i se sotmet expressament als
Tribunals espanyols competents per a resoldre i conèixer les qüestions que puguin
suscitar-se.
Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions o
divergències que sorgeixin hauran de resoldre's per la via administrativa i per la
jurisdicció contenciosa administrativa.
43. Prerrogatives de l’Administració
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en el TRLCSP, l’òrgan
de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes
que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva
resolució i determinar-ne els efectes.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el
procediment establert en l’article 211 del TRLCSP.
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ANNEX 1
Declaració responsable per a persona jurídica
El senyor/a ............................................................. com apoderat/ada de
l’empresa ....................................... declara sota la seva responsabilitat que
l’empresa a la qual representa, com a licitadora del contracte ........................
a) Està facultada per a contractar amb l'Administració, ja que, tenint capacitat d’obrar,
no es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar amb les
Administracions Públiques.
b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
c) Que l’empresa està integrada per un nombre de treballadors minusvàlids no inferior al
2%, o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del
Reial decret 364/2005, de 8 d’abril .
d) Que no forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat cap
persona d’aquelles a les que fa referència la Llei 25/1983, de 26 de desembre, sobre
incompatibilitats d’alts càrrecs, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i la Llei
13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de
la Generalitat.
e) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent
per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.
f) Que la informació i documents aportats en els sobres 1, 2 i 3 són de contingut
absolutament cert.
g) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans
administratius competents les dades o documents registrals que es requereixin per
procedir, en el seu cas, a l’adjudicació del contracte.
h) Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de
licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació,
negociació,
execució
i
extinció
normal
o
anormal
del
contracte
és
....................................
I per a què consti signo aquesta declaració responsable.
(lloc i data )
Signatura de l’apoderat
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ANNEX 2
Declaració responsable per a persona física
El senyor/a ................................................................. en nom propi, declara sota
la seva responsabilitat, com a licitador del contracte ................................. que,
a) Està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que, tenint capacitat
d’obrar, no es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per
contractar amb les Administracions Públiques.
b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
c) Que l’empresa està integrada per un nombre de treballadors minusvàlids no inferior
al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del
Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.
d) Que no incompleix cap d’aquelles circumstàncies a les que es refereix la Llei
25/1983, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats d’alts càrrecs, així com la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l'Administració de la Generalitat i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim
d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.
e) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa
vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.
f) Que la informació i documents aportats en els sobres 1, 2 i 3 són de contingut
absolutament cert.
g) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans
administratius competents les dades o documents registrals que es requereixin per
procedir, en el seu cas, a l’adjudicació del contracte.
h) Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés
de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació,
negociació,
execució
i
extinció
normal
o
anormal
del
contracte
és
......................................
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
(lloc i data ) Signatura
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ANNEX 3
DEUC (document europeu únic de contractació)
(document adjunt en fitxer independent)
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