PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE
REGIRAN EL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE 7 EQUIPS DE SOBRETAULA, 21 EQUIPS
PORTÀTILS PELS REGIDORS, 2 EQUIPS PORTÀTILS PER ÚS
INTERN, 1 EQUIP DE SOBRETAULA MILLORAT PER LA POLICIA
LOCAL I 2 MONITORS PER ALTRES DEPENDÈNCIES DE
L’AJUNTAMENT

Núm.
Expedient:

621/2019

Import: 22.727,00€ + iva

27.499,67€ Iva inclòs

Lots:

Lot 1 (equips de sobretaula); Lot 2 (equips portàtils
regidors); Lot 3 (equips portàtils interns); Lot 4 (equip de
sobretaula millorat); Lot 5 (monitors)

Codi CPV

Lot 1 (equips de sobretaula):

30213000-5

Lot 2 (equips portàtils regidors):

30213100-6

Lot 3 (equips portàtils d’ús intern):

30213100-6

Lot 4 (equip de sobretaula
millorat):

30213000-5

Lot 5 (monitors):

30231310-3

Descripció

Subministrament de 7 equips de sobretaula, 21 equips
portàtils pels regidors, 2 equips portàtils d’ús intern, 1
equip de sobretaula millorat i 2 monitors per altres
dependències de l’Ajuntament.

Òrgan de contractació

Junta de Govern Local

Òrgan administratiu

Regidoria de Hisenda

Òrgan destinatari

Ajuntament de Vila-seca

Tramitació

Ordinària

Plaça de l’Església, 26
43480 Vila-seca
Tel. 977 309 300
Fax. 977 309 301

Procediment

Obert simplificat “sumari”

Regulació harmonitzada:

No

Admissió de variants:

No

Criteris Valoració:

Diversos aspectes directament vinculats a l’objecte del
contracte (Clàusula 12 Plec Administratiu)

Garantia provisional:

No

Durada del contracte:

1 mes

Pròrrogues:

No

2

ÍNDEX
I

DISPOSICIONS GENERALS

6

Clàusula Primera. Objecte. Qualificació del contracte. Règim Jurídic

6

Clàusula Segona. Necessitat i idoneïtat del contracte

8

Clàusula Tercera. Procediment d’adjudicació. Publicitat. Òrgan de contractació

8

Clàusula Quarta. Dades econòmiques del contracte

9

Clàusula Cinquena. Existència de crèdit

10

Clàusula Sisena. Durada del contracte

10

Clàusula Setena. Garanties

10

Clàusula Vuitena. Condicions de Capacitat dels interessats. Solvència.

10

Clàusula Novena. Admissibilitat de variants i millores

12

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ
DEL CONTRACTE
12
Clàusula Desena. Presentació de proposicions

13

Clàusula Onzena. Mesa de Contractació

16

Clàusula Dotzena. Criteris de selecció del contractista

17

Clàusula Tretzena. Obertura de les proposicions

26

Clàusula Catorzena. Documentació acreditativa del compliment de requisits previs

29

Clàusula Quinzena. Adjudicació del contracte

30

Clàusula Setzena. Notificació de l’adjudicació, perfeccionament i publicitat de la
formalització del contracte.

30

III DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

IV

31

Clàusula Dissetena. Execució del contracte. Suspensió.

31

Clàusula Divuitena. Control en l’execució del contracte

32

Clàusula Dinovena. Responsable del contracte

32

Clàusula Vintena. Resolució d’incidències

32

Clàusula Vint-i-unena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius

32

DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

32

Clàusula Vint-i-dosena, Abonaments a l’empresa contractista de cada Lot

32

Clàusula Vint-i-tresena. Drets i obligacions de l’adjudicatari de cada Lot

34

Clàusula Vint-i-quatrena. Regles especials respecte del personal laboral de l’empresa
contractista de cada Lot

37

Clàusula Vint-i-cinquena. Compliment de terminis i correcte execució del contracte

38

Clàusula Vint-i-sisena. Infraccions

38

3

Clàusula Vint-i-setena. Sancions per infraccions

38

Clàusula Vint-i-vuitena. Obligacions laborals, socials fiscals i mediambientals

39

Clàusula Vint-i-novena. Deure de sigil i confidencialitat. Protecció de dades personals

39

Clàusula Trentena. Mesures de seguretat

39

Clàusula Trenta-unena. Prerrogatives de l’Administració

40

Clàusula Trentena-dosena. Modificacions del contracte

40

Clàusula Trenta-tresena. Suspensió del contracte.

40

VI.
DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE
PREUS DEL CONTRACTE.
41
Clàusula Trenta-quatrena. Cessió del contracte

41

Clàusula Trenta-cinquena. Subcontractació

41

Clàusula Trenta-sisena. Revisió de preus

41

VI.

DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

41

Clàusula Trenta-setena. Recepció i liquidació

41

Clàusula Trenta-vuitena. Termini de garantia

42

Clàusula Trenta-novena. Resolució del contracte

42

VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT
CONTRACTUAL

43

Clàusula Quarantena. Règim de recursos

43

Clàusula Quaranta-unena. Mesures provisionals

43

Clàusula Quaranta-dosena. Règim d’invalidesa

43

Clàusula Quaranta-tresena. Jurisdicció competent

44

ANNEXES

45

ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA CAPACITAT PER CONTRACTAR
46
ANNEX 2. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE D’EMPRESA INSCRITA AL RELI O
ROLECE

49

ANNEX 3. MODEL DE PROPOSICIÓ PER AL LOT 1

50

ANNEX 4. MODEL DE PROPOSICIÓ PER AL LOT 2

52

ANNEX 5. MODEL DE PROPOSICIÓ PER AL LOT 3

53

ANNEX 6. MODEL DE PROPOSICIÓ PER AL LOT 4

55

ANNEX 7. MODEL DE PROPOSICIÓ PER AL LOT 5

57

ANNEX 8. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DE LES
OBLIGACIONS QUE EL REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES ESTABLEIX
PELS ENCARREGATS DE TRACTAMENT.
58

4

ANNEX 9. CLÀUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

59

5

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE
REGIRAN EL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE 7 EQUIPS DE SOBRETAULA, 21 EQUIPS
PORTÀTILS PELS REGIDORS, 2 EQUIPS PORTÀTILS PER ÚS
INTERN, 1 EQUIP DE SOBRETAULA MILLORAT PER LA POLICIA
LOCAL I 2 MONITORS PER ALTRES DEPENDÈNCIES DE
L’AJUNTAMENT
I

DISPOSICIONS GENERALS

Clàusula Primera. Objecte. Qualificació del contracte. Règim Jurídic
1.1.

1.2.

Aquest Plec de Clàusules té per objecte la contractació del subministrament de 7
equips de sobretaula, 21 equips portàtils pels regidors, 2 equips portàtils per ús
intern, 1 equip de sobretaula millorat per a la Policia Local i 2 monitors per altres
dependències de l’Ajuntament, amb les característiques que figuren en el plec de
Prescripcions Tècniques, el qual forma part integrant d’aquest Plec.
L’objecte del contracte que es licita es divideix en els 4 lots següents:
Lot 1:

7 equips de sobretaula

Lot 2:

21 equips portàtils pels regidors

Lot 3:

2 equips portàtils per ús intern

Lot 4:

1 equip de sobretaula millorat

Lot 5:

2 monitors

Els licitadors podran optar a qualsevol dels 5 lots sempre que compleixin els
requisits de solvència establerts en aquest plec, sense cap limitació de lots a
adjudicar a un mateix licitador.
Classificació (CPA-CPV).
1.3.
REGLAMENT (CE) No 451/2008 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
de d’abril de 2008 pel qual s’estableix una nova classificació estadística de
productes per activitats (CPA) y es deroga el Reglament (CEE) no 3696/93 del
Consell: 620230 Serveis de suport tècnic a les tecnologies de la informació.
1.4.
REGLAMENT (CE) No 213/2008 DE LA COMISSIÓ de 28 de novembre de 2007
que modifica el Reglament (CE) no 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell,
pel qual s’aprova el vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les Directives
2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlament Europeu i del consell sobre els
procediments dels contractes públics, en el referent a la revisió del CPV, els
corresponents a cada lot són:
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Lot

Descripció

CPV

Lot 1:

7 equips de sobretaula

30213000-5

Lot 2:

21 equips portàtils pels regidors

30213100-6

Lot 3:

2 equips portàtils per ús intern

30213100-6

Lot 4:

1 equip de sobretaula millorat

30213000-5

Lot 5:

2 monitors

30231310-3

Qualificació.
1.5.
Aquest contracte té naturalesa administrativa i es qualifica de subministrament,
d’acord amb allò que estableix l’article 16 de la Llei de Contractes del Sector Públic
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant
LCSP).
1.6.
De conformitat amb el seu article 21 no està subjecte a regulació harmonitzada, per
raó de la quantia.
Règim jurídic.
1.7.
De conformitat amb allò que disposa l’article 25 de la LCSP, les parts queden
sotmeses expressament a la normativa següent:
a)
En qualsevol cas pel present Plec, que té caràcter contractual preferent, i
pel Plec de prescripcions tècniques elaborat a l’efecte.
b)
Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer
de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva
2004/18/CE.
c)
Per la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
d)
RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de
la LCAP, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions anteriors.
e)
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
f)
I, en tot allò no previst, serà d’aplicació la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases
del Règim Local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la LLMRLC, per la resta de normes sobre contractació
pública i de dret administratiu aplicables i pel Codi Civil com a dret supletori.
1.10.
En cas de discordança entre aquest plec i qualsevol altre dels documents
contractuals, prevaldrà el Plec de clàusules administratives particulars que conté els
drets i les obligacions que assumiran les parts del contracte.
1.11.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes,
dels altres documents contractuals que en formen part, i també de les instruccions o
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1.12.

altres normes que resultin d’aplicació en l’execució d’allò pactat, no eximeix el
contractista de l’obligació del seu compliment.
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de
la Generalitat de Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, per la
inscripció de les seves dades bàsiques. Posteriorment, si s’escau, es comunicaran
les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final
i l’extinció del contracte.

Clàusula Segona. Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la
justificació del procediment estan acreditats a la documentació tècnica i administrativa
elaborada a l’efecte i que figuren en l’expedient.
Clàusula Tercera. Procediment d’adjudicació. Publicitat. Òrgan de contractació
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

La forma d’adjudicació d’aquest contracte de serveis serà el procediment obert
simplificat sumari, en règim de tramitació ordinària, en què tot empresari
interessat podrà presentar una proposició, i quedarà exclosa tota negociació dels
termes del contracte, d’acord amb l’article 159.6 de la LCSP.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament
més avantatjosa s’atendrà a diversos aspectes directament vinculats a l’objecte
del contracte, de conformitat amb l’article 145 a 147 de la LCSP i amb la clàusula
Dotzena d’aquest Plec.
Atès el valor estimat del contracte, d’acord amb l’establert en l’article 21 de la
LCSP, aquest no està subjecte a regulació harmonitzada.
De conformitat amb els articles 135 i 156 de la LCSP la licitació es publicarà en el
Perfil del Contractant ubicat a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca. La
convocatòria del procediment contractual així com els plecs de clàusules
administratives particulars i la memòria tècnica que regulen aquesta licitació estan
disponibles a l’adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=vie
wDetail&idCap=9598270, des del dia de la publicació de l’anunci en el BOPT.
Tramitació electrònica: SI
L’ens contractant dels subministraments objecte d’aquest procediment és
l’Ajuntament de Vila-seca (CIF P-4317300D). Actuarà com a òrgan de contractació
la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia segons Decret de 28-6-2019,
d’acord amb la Disposició Addicional Tercera de la LCSP.
L’adreça postal, telèfon i adreça de correu electrònic de l’òrgan de contractació a
efectes d’aquest contracte són les que figuren al Perfil de Contractant de
l’Ajuntament i que corresponen a: Ajuntament de Vila-seca. Plaça de l’Església, 26.
CP-43480. Tel 977309300, e-correu: ajuntament@vila-seca.cat. Departament
responsable del procediment: Àrea de Governació.
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Clàusula Quarta. Dades econòmiques del contracte
4.1.

El pressupost base de licitació és de 22.727,00 € sense incloure l’impost sobre el
Valor Afegit, d’acord amb els següents lots:

Lot

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

IVA

Total

4.816,00€

1.011,36€

5.827,36€

Lot 1:

7 equips de sobretaula

Lot 2:

21 equips portàtils regidors

Lot 3:

2 equips portàtils per ús intern

1.264,00€

265,44€

1.529,44€

Lot 3:

1 equip de sobretaula millorat

804,00€

168,84€

972,84€

Lot 4:

2 monitors

450,00€

94,50€

544,50€

Total:

4.2.

Pressupost

15.393,00€

22.727,00€

3.232,53€ 18.625,53€

4.772,67€ 27.499,67€

Les quantitats indicades en el paràgraf anterior com a pressupostos nets
constitueixen la xifra màxima per sobre de la qual s’estimarà que les ofertes dels
licitadors excedeixen del tipus de licitació. Per tant, els licitadors hauran d’igualar o
disminuir en la seva oferta el pressupost net de cada lot al que es presentin,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El valor estimat del contracte (VEC) a efectes de determinar el procediment
d’adjudicació i la publicitat, és de VINT-I-DOS MIL SET-CENT VINT-I-SET euros
(22.727,00€), sense incloure l’impost sobre el Valor Afegit.
El pressupost de contractació és de VINT-I-SET MIL QUATRE-CENTS
NORANTA-NOU euros i SEIXANTA-SET cèntims (27.499,67€) IVA inclòs, amb el
desglossament següent: VINT-I-DOS MIL SET-CENT VINT-I-SET euros
(22.727,00€) de pressupost de licitació, i QUATRE MIL SET-CENTS SETANTADOS euros i SEIXANTA-SET cèntims (4.772,67€), en concepte d’Impost sobre el
Valor Afegit al tipus del 21 per 100, que és el tipus d’IVA vigent que correspon
aplicar en la data d’aprovació d’aquest Plec.
Com a norma general, la Mesa de contractació no acceptarà cap proposició a
l’alça sobre el pressupost establert (serà exclosa automàticament).
El contracte de cada lot s’adjudicarà al concursant que, sense excedir del tipus
màxim fixat, considerat com un preu tancat, ofereixi en conjunt la millor relació
qualitat-preu. Tampoc no s’acceptaran ofertes alternatives al subministrament dels
bens previstos en el Plec de Prescripcions Tècniques.
En qualsevol cas, el pressupost de licitació s’entén comprensiu de la totalitat del
contracte i porta implícites totes les despeses directes i indirectes que el
contractista ha de realitzar per la normal execució del contracte. El preu consignat
és indiscutible, i no s’admet cap prova d'insuficiència.
El preu del contracte de cada lot serà el que resulti de l’oferta que realitzi cada
empresa adjudicatària.
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Clàusula Cinquena. Existència de crèdit
Existència de crèdit.
S’han complert tots els tràmits legals per assegurar l’existència de crèdit per al pagament
de l’objecte del contracte.
Finançament del contracte.
Les despeses d’aquest contracte es finançaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària
20601.92000.62600 del Pressupost ordinari de l’Ajuntament restant els Patronats exempts
de finançar cap part del contracte.
Clàusula Sisena. Durada del contracte
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

El contracte tindrà una durada i termini d’execució total de vint-i-un (21) dies, amb
efectes a partir de la notificació de la data d’adjudicació..
El contracte no serà prorrogable.
No serà necessària la interpel·lació o advertiment previ perquè el contractista es
consideri en demora.
La demora, o incompliment del termini del contracte, pot ésser sancionat, sense
perjudici de la facultat de l’Ajuntament de rescindir el contracte en qualsevol
d’ambdós casos.

Clàusula Setena. Garanties
7.1.
7.2.

D’acord amb l’article 159.4 de la LCSP, no procedeix la constitució de garantia
provisional.
Garantia definitiva. D’acord amb l’article 159.6.f) de la LCSP, no procedeix la
constitució de garantia definitiva.

Clàusula Vuitena. Condicions de Capacitat dels interessats. Solvència.
8.1.

Capacitat.
8.1.1. Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, d’acord amb
el que preveu l’article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap de les
prohibicions de contractar recollides a l’article 71 de la LCSP, la qual cosa
es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 84 de la
LCSP;
8.1.2. Les empreses incurses en un motiu d’exclusió diferent del relatiu a no estar
al corrent de les seves obligacions tributàries o amb la seguretat social o
d’haver estat excloses per sentència ferma de la participació en
procediments de contractació, no quedaran excloses del procediment si
demostren la seva fiabilitat, mitjançant la presentació de proves suficients de
les mesures que hagin adoptat. A tal efecte, les empreses hauran de
demostrar que han pagat o s'han compromès a pagar la indemnització
corresponent per qualsevol dany causat per la infracció penal o la falta, que
han aclarit els fets i circumstàncies de manera exhaustiva col·laborant

10

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.
8.1.8.

8.1.9.

8.1.10.

activament amb les autoritats investigadores i que han adoptat mesures
tècniques, organitzatives i de personal concretes, apropiades per evitar
noves infraccions penals o faltes.
L'activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació directa amb
l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles
fundacionals. Hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat
o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
La comprovació d’aquests requisits s’efectuarà quan s’examini la
documentació administrativa requerida, sense perjudici del dret de
l’Administració a fer-ho en qualsevol moment previ o posterior a l’adjudicació
del contracte.
En compliment de l'article 66 de la LCSP, les persones jurídiques només
podran ser adjudicatàries de contractes que comportin prestacions que els
hi siguin pròpies per estar compreses dins els fins, objecte o àmbit d'activitat
dels seus estatuts o regles fundacionals.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles, persones jurídiques,
s’acreditarà 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’acreditarà 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.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles, persones físiques,
s’acreditarà amb la presentació del NIF.
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’acreditarà 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 Secretaría 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).
Podran presentar proposicions les unions d'empresaris que es constitueixin
temporalment a l'efecte, segons preveu l'art. 69 de la LCSP. Cadascun
d'aquests empresaris haurà d'acreditar la seva capacitat d'obrar i la
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solvència econòmica, financera i tècnica o professional, amb la presentació
de la documentació a què fan referència les clàusules següents, i indicar en
document privat els noms i circumstàncies dels empresaris que la
subscriguin, la participació de cadascun d'ells i la persona o entitat que
durant la vigència del contracte tindrà la plena representació de tots ells
enfront la Administració i que assumeixen el compromís de constituir-se en
Unió Temporal d'Empreses (art. 24 del RGLCAP). Aquest document haurà
d'estar signat pels representants de totes les empreses que composin la
Unió.
8.1.11. Les unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a aquest efecte
no és necessiten formalitzar la seva constitució en escriptura pública fins
que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquests empresaris queden obligats
solidàriament davant l’Administració i han de nomenar un representant o
apoderat únic amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sens perjudici
que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i
pagaments d’una quantia significativa.
8.2.

Solvència econòmica i financera.
8.2.1. De conformitat amb allò disposat per l’article 159.6.b) de la LCSP en el
present contracte s’eximeix de l’acreditació de la solvència econòmica i
financera com a condició obligatòria de participació.
8.2.2. En el cas d’empreses licitadores no espanyoles d’Estats membres de la
Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, cal
estar al que disposen els articles 78.1 i 97 de la LCSP i l’article 9.2
RGLCAP.
8.2.3. 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.

8.3.

Solvència tècnica i professional:
8.3.1. De conformitat amb allò disposat per l’article 159.6.b) de la LCSP en el
present contracte s’eximeix de l’acreditació de la solvència tècnica i
professional i financera com a condició obligatòria de participació. .
Els requisits de capacitat 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 formalització del contracte, així com durant la seva execució.

8.4.

Clàusula Novena. Admissibilitat de variants i millores
En aquesta licitació no es contempla la possibilitat de presentar variants ni alternatives.
II.

DISPOSICIONS RELATIVES A LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

LICITACIÓ,

L’ADJUDICACIÓ

I

LA
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Clàusula Desena. Presentació de proposicions
Condicions de presentació d’ofertes
10.1. Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició a un mateix lot, ni
individualment ni com a membre de més d’una unió temporal.
10.2. Cada licitador pot presentar oferta a tants lots com consideri.
10.3. La documentació pot presentar-se en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya:
català o castellà.
10.4. Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sense justificació. La retirada
injustificada d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a
l'article 71.2 de la LCSP.
10.5. La presentació de proposicions pressuposa per part del licitador l’acceptació
incondicionada de les Clàusules d’aquest plec i la declaració de què reuneix totes i
cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Administració.
10.6. Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
10.7. Si s’amplia el termini de recepció de proposicions, per qualsevol causa que pugui
acordar motivadament l'òrgan de contractació per mitigar efectes causats per
esdeveniments imprevistos, es comunicarà als licitadors la nova data d’obertura de
proposicions.
Forma de presentació
10.7. Els licitadors han de presentar les seves proposicions utilitzant única i
exclusivament el sistema de licitació electrònica previst al Perfil de Contractant de
l’Ajuntament de Vila-seca, accessible a
https://seuelectronica.vila-seca.cat/perfil-del-contractant i que es troba hostatjat a la
Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya (PSCP).
10.8. Els fitxers amb les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de
qualsevol tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els
documents afectats per un virus, amb les eines corporatives. Així, és obligació de
les empreses contractistes passar els documents per un sistema antivirus. En cas
d’arribar els documents de les ofertes amb virus, serà responsabilitat dels licitadors
que l’Ajuntament no pugui accedir al contingut d’aquestes.
10.9. En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès,
en blanc o sigui il·legible o porti un virus informàtic, la Mesa de contractació
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències
jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que
s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents
de la oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o
valorar l’oferta, la Mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
10.10. Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels document
en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no
manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la
que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de
seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través
de la plataforma. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser
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emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de la plataforma,
atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comprovació de les
empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les
ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.
10.11. Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes
i els formats de documents electrònics admissibles es troben disponibles a l’apartat
de “Licitació electrònica” de la Plataforma de serveis de contractació pública de
Catalunya (PSPC).
Lloc i termini presentació
10.12. Els sobres es presentaran al Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Vila-seca,
dins el termini de deu (10) dies hàbils (article 159.6.a) de la LCSP) comptats a partir
del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació publicat al perfil de
contractant.
10.13. Cas de presentar-se al·legacions al plec, aquest fet no suspèn per si mateix el
termini de licitació, llevat que ho acordi l’òrgan de contractació, motiu pel qual una
vegada resoltes aquestes, i de no modificar-se substancialment el plec, es
mantindrà la licitació efectuada.
Compte de dies hàbils:
Són dies festius els dissabtes, els diumenges i els que figuren com a tals a la seu
electrònica de l’Ajuntament. La resta són dies hàbils, amb independència de la qualificació
que tinguin a la resta de l’Estat.
Contingut del Sobre A (Documentació general i ofertes)
a)

Document europeu únic de contractació (DEUC). Les empreses licitadores han de
presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC) mitjançant el qual
declaren que compleixen amb els requisits que s’estableixen en aquest plec per a
ser adjudicataris del contracte.
Les empreses licitadores poden emplenar el Formulari del DEUC que es troba al
següent enllaç de la web de la Junta Consultiva de la Generalitat de Catalunya,
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contracta
cio_electronica/DEUC-cat.pdf, o bé utilitzar el servei en línia de la Comissió
Europea a través del qual es pot importar el model de DEUC corresponent a
aquesta licitació, emplenar-lo, descarregar-lo i signar-lo per la seva presentació.
El DEUC s’ha de signar per l’empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu
representat legal. Les empreses licitadores indicaran també en el DEUC, si
s’escau, la informació relativa a la persona o persones habilitades per representarles en aquesta licitació. El DEUC s’ha de signar per mitjans electrònics.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascuna ha
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat
en el qual figuri, si s’escau, la informació requerida en les parts II a V del formulari.
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A més del DEUC, aquestes empreses han d’aportar una declaració responsable on
ha de constar el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de
resultar adjudicatàries del contracte.
Les empreses licitadores inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
(RELI) de la Generalitat de Catalunya, o en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE), només estan obligades a indicar en
el DEUC la informació que no figuri inscrita en el RELI o en el ROLECE, o que no hi
consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el
DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si s’escau,
accedir als documents o certificats justificatius corresponents.
La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) acredita les condicions
d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar,
representació, habilitació professional o empresarial, així com la concurrència o no
concurrència de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.
b)

Model de l’Annex 1. Declaració responsable de la capacitat per a contractar i
autorització per sol·licitar dades a l’AEAT i a la TGSS.
Les empreses han d’autoritzar a l’Ajuntament a sol·licitar directament a l’Agència
Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i a la Tresoreria General de la Seguretat
Social (TGSS), les dades relatives al compliment de les seves obligacions
tributàries, també respecte els subcontractistes, i en matèria de seguretat social,
per tal de comprovar el compliment dels requisits establerts en la LCSP i demés
normativa de desenvolupament, per participar en el procediment de contractació
administrativa i durant la vigència del contracte, d’acord amb el model de l’Annex 1
d’aquest Plec de clàusules administratives.
En el mateix model de l’Annex 1, els licitadors hauran d’incloure també, per als
possibles casos d’empat de puntuacions obtingudes per les ofertes, la següent
informació, si escau, d’acord amb el que preveu la clàusula Dotzena d’aquest Plec
administratiu, sota el model de declaració responsable:
1. informació sobre el tant per cent (%) de treballadors amb discapacitat
integrats en la plantilla,
2. informació sobre el compliment de mesures destinades a promoure la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de treball
establertes de conformitat amb el que preveu l’article 34 de la Llei orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,
3. informació de ser una empresa dedicada específicament a la promoció i
inserció regulades a les lleis 44/2007, de 13 de setembre, per a la regulació
del règim de les empreses d’inserció, i 27/2002, de 20 de desembre, sobre
mesures legislatives per regular les empreses d’inserció sociolaboral.

c)

Model de l’Annex 2. Declaració responsable d’empresa inscrita al RELI o ROLECE.

d)

Per presentar oferta als serveis del Lot 1: Model de l’Annex 3. Model de proposició
per al Lot 1.
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e)

Per presentar oferta als serveis del Lot 2: Model de l’Annex 4. Model de proposició
per al Lot 2.

f)

Per presentar oferta als serveis del Lot 3: Model de l’Annex 5. Model de proposició
per al Lot 3.

g)

Per presentar oferta als serveis del Lot 4: Model de l’Annex 6. Model de proposició
per al Lot 4.

h)

Per presentar oferta als serveis del Lot 5: Model de l’Annex 7. Model de proposició
per al Lot 5.

Aquests documents han de portar data, i signatura electrònica del representant legal de la
empresa o bé el segell electrònic de l’empresa.
Clàusula Onzena. Mesa de Contractació
La Mesa de Contractació, d’acord amb el que estableix el punt 7 de la Disposició
Addicional Segona de la LCSP, estarà composta pels següents membres:
President: Sra. Cristina Cid Salavert, regidora d’Innovació i Turisme.
Substitut: Sr. Xavier Farriol i Roigés, regidor d’Hisenda i Planificació.
Vocals:
El Secretari General de l’Ajuntament, Sr. Adolf Barceló Barceló. Substitut: El
Cap de l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament, Sr. Alfred Ventosa Carulla.
L’Interventor General de l’Ajuntament de Vila-seca, Sr. Josep González
Escoda. Substituta: La Cap de la Unitat de Gestió Econòmica i
Pressupostària, Eulàlia March Domingo.
El Cap de l’Àrea de Governació i serveis Generals de l’Ajuntament de Vilaseca, Sr. Francesc Pascual Turdiu. Substituta: La Responsable adjunta de
Serveis Territorials i Planejament de l’Ajuntament de Vila-seca, Sra. Anna
Tarragó Plana.
El Cap dels serveis Informàtics i d’Estadística. Francesc Benach Tous.
Substituta: Responsable administratiu de Serveis Generals, Sra. Silvia
Torres Benach.
Secretari/a: La secretària de l’Àrea de Governació i Serveis Generals de
l’Ajuntament, Sra. Francesca Bocero Adame. Substitut: El Cap de l’Àrea de
Governació i serveis Generals de l’Ajuntament de Vila-seca, Sr. Francesc
Pascual Turdiu.
La Mesa estarà assistida i assessorada, a més dels vocals segons, per personal de l’àmbit
d’Intervenció.
Tècnics assessors.
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En tot moment, la Mesa de Contractació podrà sol·licitar l’assessorament i els informes
dels tècnics interns i externs que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes
presentades.
Clàusula Dotzena. Criteris de selecció del contractista
Criteris
Els criteris de selecció del contractista per a cada lot seran:
Lot 1. 7 equips de sobretaula
Lot 1. 7 equips de sobretaula
N.

Criteris

Punts

1.

Oferta econòmica

55 punts

2.

Memòria RAM

15 punts

3.

Processador

10 punts

4.

Targeta Gràfica

8 punts

5.

Disc

7 punts

6.

Monitor

5 punts
Total :

100 punts

1. Oferta econòmica. 55 punts
S'assignaran 55 punts a l'oferta més econòmica. La resta d'ofertes tindran una
puntuació inversament proporcional al preu de la seva oferta, en relació a l'oferta
més baixa de totes. La fórmula és la següent:
Puntuació de l’ofertai = 55 * (Preu oferta més econòmica / Preu de la ofertai)
on i =[1,2,3,4,....]
- Per a calcular aquesta puntuació s'utilitzaran els preus sense IVA -

2. Memòria RAM. 15 punts.
S’assignaran fins un màxim de 15 punts en aquest apartat a les ofertes que,
complint amb la resta de característiques mínimes dels plecs, ofereixin increments
de memòria addicionals segons la següent taula de valoració:
Memòria RAM

Punts
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4 GB addicionals

10 punts

8 GB addicionals

15 punts

Els punts assignats en aquest apartat són excloents entre ells.
3. Processador. 10 punts
S’assignaran 10 punts en aquest apartat a les ofertes que, complint amb la resta de
característiques mínimes dels plecs, incorporin un dels següents processadors:
Processador
Intel i5-85xx (6 nuclis) o AMD Ryzen5-2400G

Punts
10 punts

4. Targeta Gràfica. 8 punts.
S’assignaran 8 punts en aquest apartat a les ofertes que, complint amb la resta de
característiques mínimes dels plecs, incorporin una de les següents targetes
gràfiques:
Targeta gràfica
Intel UHD 630 o Radeon R7 430 2GB

Punts
8 punts

5. Disc. 7 punts.
S’assignaran 7 punts en aquest apartat a les ofertes que, complint amb la resta de
característiques mínimes dels plecs, ofereixin un disc SSD de major capacitat:
Disc SSD
512 GB SSD

Punts
7 punts

6. Monitor. 5 punts.
S’assignaran fins un màxim de 5 punts en aquest apartat a les ofertes que, complint
amb la resta de característiques mínimes dels plecs en quant a resolució, entrades i
temps de resposta, ofereixin monitors de majors prestacions, segons la següent
taula de valoració:
Monitor

Punts

Resolució major de FHD

3 punts

Grandària de més de 23 polsades

5 punts
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Els punts assignats en aquest apartat no són excloents entre ells.
Lot 2. 21 Equips portàtils pels regidors
Lot 2. 21 equips portàtils pels regidors
N.

Criteris

Punts

1.

Oferta econòmica

65 punts

2.

Memòria RAM

15 punts

3.

Processador

10 punts

4.

Disc

10 punts
Total :

100 punts

1. Oferta econòmica. 65 punts
S'assignaran 65 punts a l'oferta més econòmica. La resta d'ofertes tindran una
puntuació inversament proporcional al preu de la seva oferta, en relació a l'oferta
més baixa de totes. La fórmula és la següent:
Puntuació de la ofertai = 65 * (Preu oferta més econòmica / Preu de la ofertai)
on i =[1,2,3,4,....]
- Per a calcular aquesta puntuació s'utilitzaran els preus sense IVA -

2. Memòria RAM. 15 punts.
S’assignaran fins un màxim de 15 punts en aquest apartat a les ofertes que,
complint amb la resta de característiques mínimes dels plecs, ofereixin increments
de memòria addicionals segons la següent taula de valoració:
Memòria RAM

Punts

4 GB addicionals

10 punts

8 GB addicionals

15 punts

3. Processador. 10 punts
S’assignaran 10 punts en aquest apartat a les ofertes que, complint amb la resta de
característiques mínimes dels plecs, incorporin un dels següents processadors:
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Processador
Intel i5 o AMD Ryzen equivalent en prestacions,
qualsevol dels dos de 4 nuclis a 3,7 Ghz

Punts
10 punts

2. Disc. 10 punts
S’assignaran 10 punts en aquest apartat a les ofertes que, complint amb la resta de
característiques mínimes dels plecs, incorporin un disc SSD de major capacitat:
Disc dur
SSD de 256 GB

Punts
10 punts

Lot 3. 2 equips portàtils per ús intern
Lot 3. 2 equips portàtils per ús intern
N.

Criteris

Punts

1.

Oferta econòmica

2.

Pantalla

8 punts

3.

Memòria RAM

8 punts

4.

Disc

8 punts

5.

Gràfics

7 punts

6.

Ports

4 punts

65 punts

Total

100 punts

1. Oferta econòmica. 65 punts
S'assignaran 65 punts a l'oferta més econòmica. La resta d'ofertes tindran una
puntuació inversament proporcional al preu de la seva oferta, en relació a l'oferta
més baixa de totes. La fórmula és la següent:
Puntuació de la ofertai = 65 * (Preu oferta més econòmica / Preu de la ofertai)
on i =[1,2,3,4,....]
- Per a calcular aquesta puntuació s'utilitzaran els preus sense IVA -

2. Pantalla. 8 punts
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S’assignaran 8 punts en aquest apartat a les ofertes que, complint amb la resta de
característiques mínimes dels plecs, ofereixin un monitor de les següents
dimensions:
Pantalla

Punts

15,6 polsades

8 punts

3. Memòria RAM. 8 punts.
S’assignaran fins un màxim de 8 punts en aquest apartat a les ofertes que, complint
amb la resta de característiques mínimes dels plecs, ofereixin increments de
memòria addicionals segons la següent taula de valoració:
Memòria RAM
8 GB de memòria addicional

Punts
8

punts

4. Disc. 8 punts
S’assignaran 8 punts en aquest apartat a les ofertes que, complint amb la resta de
característiques mínimes dels plecs, incorporin un disc SSD de major capacitat:
Disc

Punts

SSD de 256 GB

5 punts

SSD de 512 GB

8 punts

Els punts assignats en aquest apartat són excloents entre ells.
5. Gràfics. 7 punts
S’assignaran 7 punts en aquest apartat a les ofertes que, complint amb la resta de
característiques mínimes dels plecs, incorporin una de les següents targetes
gràfiques:
Targeta gràfica
Intel UHD 620 o AMD Radeon Pro 2GB

Punts
7 punts

6. Ports. 4 punts
S’assignaran fins a 4 punts en aquest apartat a les ofertes que, complint amb la
resta de característiques mínimes dels plecs, incorporin:
Ports

Punts
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Bluetooth 5.0 en lloc de Bluetooth 4.1

2 punts

2 USB 3.1 addicionals

2 punts

Els punts assignats en aquest apartat no són excloents entre ells.
Lot 4. 1 equip de sobre taula millorat
Lot 1. 10 equips de sobretaula
N.

Criteris

Punts

1.

Oferta econòmica

55 punts

2.

Memòria RAM

15 punts

3.

Processador

10 punts

4.

Targeta Gràfica

8 punts

5.

Disc

7 punts

6.

Monitors

5 punts
Total :

100 punts

1. Oferta econòmica. 65 punts
S'assignaran 65 punts a l'oferta més econòmica. La resta d'ofertes tindran una
puntuació inversament proporcional al preu de la seva oferta, en relació a l'oferta
més baixa de totes. La fórmula és la següent:
Puntuació de l’ofertai = 65 * (Preu oferta més econòmica / Preu de la ofertai)
on i =[1,2,3,4,....]
- Per a calcular aquesta puntuació s'utilitzaran els preus sense IVA -

2. Memòria RAM. 15 punts.
S’assignaran fins un màxim de 15 punts en aquest apartat a les ofertes que,
complint amb la resta de característiques mínimes dels plecs, ofereixin increments
de memòria addicionals segons la següent taula de valoració:
Memòria RAM addicional
8 GB addicionals

Punts
10 punts
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24 GB addicionals

15 punts

Els punts assignats en aquest apartat són excloents entre ells.
4. Processador. 10 punts
S’assignaran 10 punts en aquest apartat a les ofertes que, complint amb la resta de
característiques mínimes dels plecs, incorporin un dels següents processadors:
CPU
Intel i7-85xx (6 nuclis) o AMD Ryzen5-2400G

Punts
10 punts

5. Targeta Gràfica. 8 punts.
S’assignaran 8 punts en aquest apartat a les ofertes que, complint amb la resta de
característiques mínimes dels plecs, incorporin una de les següents targetes
gràfiques:
Targeta gràfica
Intel UHD 630 o Radeon R7 430 2GB

Punts
8 punts

6. Disc. 7 punts.
S’assignaran 7 punts en aquest apartat a les ofertes que, complint amb la resta de
característiques mínimes dels plecs, ofereixin un disc SSD de major capacitat:
Disc SSD
512 GB SSD

Punts
7 punts

7. Monitor. 5 punts.
S’assignaran fins un màxim de 5 punts en aquest apartat a les ofertes que, complint
amb la resta de característiques mínimes dels plecs en quant a resolució, entrades i
temps de resposta, ofereixin monitors de majors prestacions, segons la següent
taula de valoració:
Monitor

Punts

Resolució major de FHD dels 2 monitors

3 punts

2 monitors de 27 polsades

2 punts

Els punts assignats en aquest apartat no són excloents entre ells.
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Lot 5. 2 monitors
Lot 5. 2 monitors
N.

Criteris

Punts

1.

Oferta econòmica

60 punts

2.

Grandària

15 punts

3.

Resolució

15 punts

4.

Altres

10 punts
Total :

100 punts

1. Oferta econòmica. 60 punts
S'assignaran 60 punts a l'oferta més econòmica. La resta d'ofertes tindran una
puntuació inversament proporcional al preu de la seva oferta, en relació a l'oferta
més baixa de totes. La fórmula és la següent:
Puntuació de l’ofertai = 60 * (Preu oferta més econòmica / Preu de la ofertai)
on i =[1,2,3,4,....]
- Per a calcular aquesta puntuació s'utilitzaran els preus sense IVA -

2. Grandària. 15 punts
S’assignaran 15 punts en aquest apartat a les ofertes que, complint amb la resta de
característiques mínimes dels plecs, ofereixin un monitor de les següents
dimensions:
Grandària
27 polsades

Punts
15 punts

3. Resolució. 15 punts
S’assignaran 15 punts en aquest apartat a les ofertes que, complint amb la resta de
característiques mínimes dels plecs, ofereixin un monitor amb la següent resolució:
Resolució
UHD 3840x2160 @ 60 Hz

Punts
15 unts

4. Altres. 10 punts
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S’assignaran 10 punts en aquest apartat a les ofertes que, complint amb la resta de
característiques mínimes dels plecs, ofereixin un monitor amb Webcam integrada
amb micròfon i altaveus:
Resolució
Webcam integrada amb micròfon i altaveus

Punts
10 punts

Càlcul de les ofertes amb valors anormals
En aquest procediment es podrà considerar que una oferta econòmica és anormal o
desproporcionada, en cada lot al que es presenti, en els supòsits següents:
1. Quan concorri un únic licitador, la que sigui inferior al pressupost base de licitació en
més de 25 unitats percentuals.
2. Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l’altre oferta.
3. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’ha d’excloure per al
còmput de la mitja aritmètica l’oferta de quantia més alta quan sigui superior en més de
10 unitats percentuals a la mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la
baixa superior a 25 unitats percentuals.
4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles
hi ha ofertes que siguin superiors a la mitja en més de 10 unitats percentuals, es
procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit
indicat. En tot cas, si el nombre de les restants ofertes es inferior a tres, la nova mitjana
es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
5. Per a la valoració de les ofertes com desproporcionades, la mesa de contractació podrà
considerar la relació entre la solvència de l’empresa i l’oferta presentada.
Quan empreses que pertanyin a un mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin
en algun dels supòsits de l’article 42.1 del Codi de comerç, presentin distintes
proposicions per a concórrer individualment a l’adjudicació d’aquest contracte, s’aplicarà
el que disposa l’article 86 del RLCAP per aplicar el règim d’apreciació de les ofertes amb
valors anormals o desproporcionats.
Criteris a aplicar en cas d’empat entre dos o més propostes.
Criteris socials com a criteris de desempat.
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte, per aquest ordre:
1. La proposició presentada per aquelles empreses públiques o privades que, en el
moment d’acreditar la seva solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre
de persones treballadores amb discapacitat superior al 2 per cent, 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 varies empreses
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licitadores de les que haguessin empatat respecte de la proposició més avantatjosa
acrediten tenir una relació laboral amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al 2 per cent, 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.
2. La proposició presentada per aquelles empreses dedicades específicament a la
promoció i inserció regulades a les lleis 44/2007, de 13 de setembre, per a la
regulació del règim de les empreses d’inserció, i 27/2002, de 20 de desembre,
sobre mesures legislatives per regular les empreses d’inserció sociolaboral.
3. La proposició presentada per les persones naturals o jurídiques en l’adjudicació del
contracte que disposin d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes,
sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes a les més
avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius que serveixen de base per
a l’adjudicació.

Clàusula Tretzena. Obertura de les proposicions
1. Procediment
L’obertura de les pliques tindrà lloc a la seu de l’Ajuntament, el dia i hora indicats en
l’anunci de la licitació i en el Perfil de Contractant.
Per a l’obertura dels sobres, la mesa de contractació demanarà als licitadors per correu
electrònic, les paraules de pas amb les que han encriptat els sobres. Els licitadors les
trametran accedint al link que figurarà al correu mitjançant la pàgina del Perfil de
Contractant específica per a això.
La Mesa de contractació qualificarà prèviament la documentació general del sobre A.
2. Mesa de contractació
La Mesa de contractació comprovarà que la documentació administrativa (Sobre A),
presentada en el termini establert i en la forma escaient, s’adapta al què es preveu en la
Clàusula Desena d’aquest Plec i, en cas que observi defectes o omissions esmenables en
la documentació presentada, ho comunicarà als licitadors afectats perquè els corregeixin o
esmenin, davant la pròpia Mesa de contractació, en un termini no superior a tres dies
hàbils. L’òrgan de contractació farà públiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu
Perfil de contractant i ho notificarà a les empreses afectades a l’adreça de correu que hagin
facilitat en la seva oferta.
Així mateix, d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a l’empresari els
aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats, o requerir-lo perquè
en presenti de complementaris. En aquest cas, l’empresari disposarà d’un termini de cinc
dies naturals.
La manca d’esmena dels defectes u omissions en el termini establert serà causa d’exclusió
de la licitació.
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Les exclusions de licitadors per no ajustar-se als requeriments establerts al Plec, seran
acordades per la Mesa de Contractació, publicades en el perfil i notificades fefaentment als
licitadors.
3. Valoració de les ofertes
La Mesa, una vegada qualificada la documentació administrativa i esmenats, en el seu cas,
els defectes o omissions de la documentació presentada, ha de determinar les empreses
que s’ajusten als criteris de selecció establerts per a cada Lot, amb pronunciament exprés
respecte de les admeses a la licitació, les rebutjades i les causes del seu rebuig.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el
sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes
sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de
garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Seran excloses de la licitació de cada Lot, mitjançant resolució motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que
excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de
proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la
proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o
inconsistència que la fa inviable.
En aquest acte, la Mesa de Contractació podrà excloure de cada Lot, les proposicions que
no s'ajustin a les condicions d’aquest Plec. Tanmateix, quedaran excloses de la licitació les
propostes incompletes per manca d'alguna de les dades que s'han d'oferir, així com
aquelles propostes que presentin un preu superior al de licitació. La manca de signatura
del document que conté l’oferta econòmica és causa d’exclusió de la licitació.
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels
sobres de la licitació seran susceptibles d’impugnació.
La Mesa de contractació procedirà a la valoració de les proposicions de cada Lot,
classificant-les en ordre decreixent de valoració, i elevarà a l’òrgan de contractació la
proposta d’adjudicació per a cada Lot, a favor del licitador que hagi presentat l’oferta amb
millor relació qualitat-preu.
En qualsevol cas i moment, la Mesa de Contractació pot sol·licitar l’assessorament i els
informes dels tècnics que consideri necessaris per l’avaluació de les ofertes presentades.
La puntuació obtinguda en cada Lot per cada licitador es farà pública en el perfil del
contractant de l’Ajuntament de Vila-seca.
4. Criteris de valoració
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Per a la valoració de les proposicions de cada Lot i la determinació de l’oferta amb millor
relació qualitat-preu, s’ha d’atendre als criteris de valoració que es determinen en la
Clàusula Dotzena. Criteris de selecció del contractista.
5. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats.
Per determinar si les ofertes contenen valors anormals o desproporcionats s’han d’aplicar
els paràmetres objectius previstos a la Clàusula Dotzena, Criteris de selecció del
contractista, càlcul de les ofertes amb valors anormals.
Quan s’identifiqui una proposició que pugui ser considerada desproporcionada o anormal
es donarà audiència al licitador que l’hagi presentat perquè justifiqui la valoració de l’oferta i
precisi les condicions de la mateixa, en un termini no superior a 10 dies hàbils des de la
notificació del requeriment de la justificació.
Es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment baixes perquè no
compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral d’acord
amb la normativa vigent.
En cas de no justificar l’oferta es considerarà com una retirada injustificada de la
proposició, que podria donar lloc a la prohibició de contractar prevista a l’article 71.2 de la
LCSP.
6. 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 del contracte. També podrà desistir del procediment, abans de
l’adjudicació, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què
hagin incorregut.
7. Acta Puntuació definitiva.
La Mesa de Contractació establirà la classificació/puntuació definitiva de les proposicions
de cada Lot i les elevarà, amb la documentació que contenen, juntament amb les actes de
la Mesa, a l’òrgan de contractació. La proposta de la Mesa no crea cap dret en favor del
sol·licitant proposat mentre no existeixi acord de l’òrgan de contractació.
Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense obrir
o les desestimades una vegada obertes, seran arxivades a l’expedient.
Adjudicat el contracte i transcorregut el termini per a la interposició de recursos sense que
s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a
disposició dels interessats per la seva retirada. Si els licitadors no exerceixen aquest dret,
l'Ajuntament quedarà autoritzat per procedir a la destrucció total de la documentació,
transcorregut un any des de l'adjudicació.
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Clàusula Catorzena. Documentació acreditativa del compliment de requisits previs
14.1.

L’òrgan de contractació podrà requerir als licitadors, en qualsevol moment anterior a
l’adopció de la proposta d’adjudicació, que aportin la documentació acreditativa del
compliment de les condicions establertes per a ser adjudicatari del contracte
continguda en la present clàusula.
14.2. En tot cas, el licitador a favor del qual recaigui la proposta d’adjudicació de cada
Lot, haurà d’acreditar davant l’òrgan de contractació, prèviament a l’adjudicació del
contracte, la possessió i validesa dels documents que s’enumeren a continuació:
a)
Una còpia simple del document acreditatiu d’inscripció, juntament amb una
declaració responsable, signada pel representant de l’empresa de la
vigència de les dades que inclou el RELI/ROLECE i de capacitat per
contractar amb l’Ajuntament de Vila-seca, segons model que figura a
l’Annex 2 d’aquest Plec.
La inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig,
gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa (Passeig de Gràcia, 19, 5a planta, 08007-Barcelona, telèfons
d’informació 935.528.136 i 935.528.098;
http://www.gencat.cat/economia/jcca), acredita les mateixes circumstàncies
a efectes de la contractació a l’Ajuntament de Vila-seca.
b)
Documentació acreditativa de les dades incloses en els registres oficials que
no estiguin vigents, si és el cas.
c)
Documentació acreditativa del compliment dels criteris de desempat
establerts en la clàusula Dotzena d’aquest Plec de clàusules
administratives.
Tots aquests documents han d’estar signats electrònicament, bé amb signatura
electrònica del representant de la empresa, bé amb segell electrònic d’aquesta.
El secretari de la Mesa de Contractació, prèviament a la formalització de la
proposta d'adjudicació, examinarà la documentació presentada.
En cas que observi defectes o omissions esmenables en la documentació, ho
comunicarà al licitador perquè els corregeixi o esmeni en un termini no superior a
tres dies hàbils.
El secretari de la Mesa de Contractació deixarà constància a l'expedient de la
correcta aportació de la documentació.
Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar,
abans de l’adjudicació del contracte, l’escriptura pública de constitució de la unió
temporal en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona
apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
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En el cas que no es complimenti adequadament aquests requeriments en el termini
assenyalat, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a
requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin
quedat classificades les ofertes. A més, aquest fet constituirà, en cas de concurrència de
dol, culpa o negligència, causa de prohibició de contractar.
Clàusula Quinzena. Adjudicació del contracte
15.1.

L'òrgan competent adjudicarà els contractes en el termini màxim de 2 mesos a
comptar des del dia següent al de l'obertura del sobre “A”. Transcorregut el termini
anterior sense que s’hagi produït l’adjudicació, els licitadors tenen dret a retirar la
seva proposta.

15.2.

L'acord de l'òrgan de contractació s'ha d'acomodar a la proposta d'adjudicació de la
Mesa de contractació, excepte en els casos següents:
⎻

⎻

Si la proposta de la Mesa de contractació s’ha efectuat amb infracció de
l'ordenament jurídic. Resta exceptuat el supòsit que la infracció afecti
exclusivament el licitador en favor del qual es realitzi la proposta; en aquest
cas, l'adjudicació del Lot s'haurà de fer a favor de la següent proposició amb
millor relació qualitat-preu no afectada per la infracció, d'acord amb l'ordre
de classificació de les proposicions presentades i acceptades.
Si l'òrgan de contractació presumeix fonamentadament que la proposició no
pot ésser complerta com a conseqüència de què inclogui valors anormals o
desproporcionats. En aquest cas, es donarà audiència al licitador que l’hagi
presentat per tal que en justifiqui la valoració i precisi les condicions de la
seva oferta, i se sol·licitarà l'assessorament tècnic del servei corresponent.

L'òrgan de contractació, a la vista de la justificació efectuada pel licitador, dels informes
esmentats i de la proposta de la Mesa de contractació, en els cinc dies hàbils següents a la
recepció de la documentació, acordarà mitjançant resolució motivada, l'adjudicació de cada
Lot a favor de la proposició amb millor relació qualitat-preu, d'acord amb l'ordre de
classificació de les proposicions presentades i acceptades.
Clàusula Setzena. Notificació de l’adjudicació, perfeccionament i publicitat de la
formalització del contracte.
L'adjudicació dels contractes serà notificada als licitadors en el termini màxim dels deu (10)
dies hàbils següents a què hagi estat acordada i simultàniament es publicarà en el perfil de
contractant.
D’acord al que estableix la lletra g) de l’article 159.6, la formalització del contracte
s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació pel contractista de la resolució
d’adjudicació. Tanmateix, l’adjudicatari de cada lot pot sol·licitar que el contracte s’elevi a
escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.
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En el cas que l’adjudicatari sigui una Unió temporal d’empreses haurà de presentar davant
l’òrgan de contractació, amb caràcter previ a la formalització del contracte, l’escriptura
pública de constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament de representant
o apoderat únic de la UTE amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
No es podrà iniciar l’execució del contracte sense haver-se formalitzat.
Si el contracte no es pogués formalitzar dins del termini indicat per causes imputables a
l’adjudicatari, l’Ajuntament podrà exigir l'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA
exclòs, en concepte de penalitat, d'acord al que estableix l'article 153.4 de la LCSP.
En el supòsit que la manca de formalització sigui imputable a l’Ajuntament, s’indemnitzarà
al contractista pels danys i perjudicis que la demora li hagi pogut ocasionar.
La formalització d’aquest contracte es publicarà en el Perfil de contractant de l’Ajuntament
de Vila-seca.
III

DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula Dissetena. Execució del contracte. Suspensió.
17.1.

17.2.
17.3.
17.4.

17.5.

17.6.

El contracte de cada Lot s’executarà amb subjecció a allò que estableixen el
present plec de clàusules econòmiques, administratives i jurídiques i el Plec de
Prescripcions Tècniques, i d’acord amb les instruccions que l’òrgan de contractació
donarà al contractista per a la seva interpretació.
El termini d’execució és el que s’estableix a la clàusula Sisena. Duració del
contracte, del present plec de clàusules.
El contractista de cada Lot resta obligat al compliment del termini total i dels
terminis parcials d’execució del contracte amb estricta subjecció als plecs.
Si en relació a qualsevol termini de lliurament, el contractista incorregués en
demora per causes a ell imputables, l’Ajuntament podrà optar, indistintament, en la
forma i condicions establertes en l’article 195 de la LCSP, per la resolució del
contracte o per la imposició de les penalitats establertes a la clàusula Vint-icinquena d’acord amb l’article 192 de la LCSP.
L’import de la penalitat contractual es farà efectiu mitjançant la reducció de la base
imposable de la factura o factures relatives al contracte que siguin necessàries fins
assolir dit import. Per assolir aquest objectiu, el responsable del contracte pot exigir
al contractista, bé l’emissió d’una factura rectificada de la part ja facturada del
contracte per l’import de la penalitat o bé la reducció de la base imposable de
diverses factures posteriors pel concepte de penalitats contractuals fins assolir
l’import de les penalitats imposades. En aquesta actuació l’IVA és neutral ja que la
reducció de l’import de la base imposable comportarà automàticament l’ajustament
de l’import de l’IVA.
L’Ajuntament tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes
imputables al contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides en el
contracte.
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17.7.

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte es podrà
acordar la imposició de les corresponents penalitats en els termes i condicions
establerts en l’article 192 de la LCSP.

Clàusula Divuitena. Control en l’execució del contracte
L’Ajuntament efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcte execució del
contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al seu correcte compliment.
Clàusula Dinovena. Responsable del contracte
Als efectes que preveu l’article 62 de la LCSP es designa com a responsable del contracte
al responsable dels Serveis Informàtics i d’Estadística de l’Ajuntament, el qual correspon
supervisar l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la
finalitat de què les prestacions pactades es realitzin correctament.
Clàusula Vintena. Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre l’Ajuntament i l’empresa contractista en l’execució
del contracte de cada Lot, per diferències entre el que s’ha convingut o bé per la necessitat
de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori,
que comprendrà preceptivament les actuacions següents:
1. Proposta de l’Ajuntament o petició del contractista.
2. Audiència del contractista i informe del servei competent a evacuar en ambdós
casos en un termini de cinc dies hàbils.
3. Informe, en el seu cas, de l’Assessoria Jurídica i de la Intervenció, a evacuar en el
mateix termini anterior.
4. Resolució motivada de l’òrgan que hagi celebrat el contracte i subsegüent
notificació al contractista.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la tramitació d’aquestes darreres no determinarà la paralització del contracte.
Clàusula Vint-i-unena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius
Per la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sortir durant l’execució del
contracte, es pot sol·licitar un informe tècnic extern, de caràcter no vinculant, a la
Generalitat de Catalunya.

IV

DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

Clàusula Vint-i-dosena, Abonaments a l’empresa contractista de cada Lot
Pagament del preu.
22.1.
El preu que resulti de l’adjudicació de cada Lot s’abonarà contra factura
degudament conformada i que reuneixi tots i cadascun dels requisits legals
i reglamentaris d’aplicació i, com a mínim, els establerts en el Real Decret
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22.2.
22.3.

22.4.

22.5.

22.6.
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)
22.8.
22.9.

22.10.

1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel que es
regulen les obligacions de facturació.
D’acord amb l’article 301 de la LCSP, el pagament del preu s’estableix en
metàl·lic.
La data de presentació a l’Ajuntament de les corresponents factures
determinarà l’inici del còmput dels terminis de pagament i demores
assenyalats a l’article 198 de la LCSP.
L'Administració abonarà el preu acordat dins el termini de seixanta (60)
dies de l'expedició del document que acrediti la realització parcial de
l’objecte del contracte. La forma de pagament serà l’habitual de la
corporació, prèvia conformitat per part del tècnic corresponent de les
factures corresponents.
D’acord amb l’article 4 de la Llei 24/2013, de 17 de desembre, d’impuls de
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al sector
públic, l’adjudicatari vindrà obligat a emetre i presentar a l’Ajuntament,
factures electròniques. Cada factura ha d'indicar el número d'expedient
que serà facilitat per l'Ajuntament en el moment de la signatura del
contracte i serà tramesa mitjançant el Punt General d’Entrada de Factures
electròniques de l’Ajuntament. El Punt General d’Entrada de Factures
electròniques serà accessible des de la seu electrònica de l’Ajuntament de
Vila-seca, a l’adreça:https://seuelectronica.vila-seca.cat/.
El contingut mínim obligatori de la factura és el següent:
Número de factura i data d'expedició de factura
Nom i cognoms o denominació social, número d'identificació fiscal i domicili
del creditor.
Descripció de l'objecte del contracte, subministrament o servei
Import de la factura i unitat monetària amb el següent desglossament: Base
Imposable, percentatge d'IVA i/o IRPF, quota, impostos i import total de la
factura.
Compte bancari on realitzar el pagament.
Domicili i NIF de l'Ajuntament (com a destinatari), i codificació:
a) Codi Oficina Comptable: L01431711
b) Codi òrgan gestor: L01431711
c) Codi unitat de tramitació: L01431711
d) Codi Gestor: 12-491000
Gestor: F. Benach
Unitat Responsable de la Contractació: Serveis Generals.
Número d’expedient de contractació: 621/2019
Les factures que incompleixin el contingut obligatori, seran rebutjades i
retornades al proveïdor sense registrar.
Sempre i quan ho demani l’Ajuntament, les factures presentades hauran
d’anar acompanyades amb les nòmines i els documents de cotització a la
Seguretat Social, de les persones destinades a la prestació del servei.
Una vegada rebudes les factures seran revisades i conformades pels
serveis municipals corresponents, s’expediran en funció de la valoració
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22.11.

22.12.

corresponent i es tramitaran de conformitat amb l’art.199 del RGLCAP. Cas
de disconformitat es retornaran al contractista, atorgant-li un termini màxim
de 5 dies hàbils a comptar al següent de la recepció, als efectes que pugui
efectuar rectificacions o presentar nova factura amb les modificacions
corresponents.
En el cas que el contractista sigui una persona física, l'Administració
efectuarà sobre l'import del contracte (exclòs l'IVA) la corresponent
retenció de l'impost sobre la renda de les persones físiques, en el
percentatge que normativament es determini.
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els
termes i condicions establerts a l’article 200 de la LCSP.

Clàusula Vint-i-tresena. Drets i obligacions de l’adjudicatari de cada Lot
23.1.

23.2.

23.3.

Els contractes s’executaran de conformitat amb allò establert en aquestes
clàusules i a les del Plec de Prescripcions Tècniques, i d’acord amb les
instruccions que l’òrgan de contractació doni al contractista per a la seva
interpretació.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels subministraments
que lliuri i de les prestacions i serveis de transport o d’instal·lació o de
qualsevol mena realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin
per a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
Són també obligacions del contractista les següents:
a) El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en
matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball, de
protecció de l’ocupació, i de prevenció de riscos laborals i protecció del
medi ambient.
b) Contractar, sempre que sigui possible, persones desocupades amb
dificultat d’accedir a l’ocupació (discapacitats, aturats de llarga durada,
etc.).
c) Mantenir l’equiparació salarial entre homes i dones, el foment de la
contractació indefinida dels seus treballadors/es i la disminució de les
diferències salarials entre els alts càrrecs i la resta de treballadors/es.
d) Quan procedeixi la subcontractació d’alguna part de l’execució e la
concessió, subcontractar a centres especials de treball o empreses
d’inserció social laboral inscrites en els registres del Departament
d’Empresa i Ocupació o a entitats sense ànim de lucre que treballen per
integrar persones amb risc d’exclusió.
e) Complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica del
contracte, li doni l’Ajuntament de Vila-seca.
f) Facilitar a l’Ajuntament de Vila-seca tota la informació necessària pel
que fa als subministraments.
g) Emprar el català en les seves relacions amb l’Administració derivades de
l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, el contractista i, si
escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català
en els rètols, les publicacions, els avisos i la resta de comunicacions de
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caràcter general que derivin de l’execució de les prestacions objecte del
contracte. En particular, el contractista ha de lliurar tota la documentació
tècnica requerida per al compliment de l’objecte del contracte almenys
en llengua catalana. En tot cas, el contractista i, si escau, els
subcontractistes queden subjectes en l’execució del contracte a les
obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística i de les disposicions que la despleguen.
h) Fer-se càrrec de les següents despeses:
a) Les derivades de l’anunci de licitació i d’adjudicació definitiva en
els diaris oficials que corresponguin.
b) Les derivades d’autoritzacions, llicències o documents (els quals
ha de gestionar el contractista), així com de qualsevol informació
d’organismes oficials o particulars.
c) El pagament de les taxes o preus públics que puguin ser
aplicables segons les disposicions vigents, en la forma i quantia
que s’assenyali.
i) El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la
normativa de protecció de dades personals en tant en quant que
responsable del tractament, amb relació a les dades personals a les
quals tingui accés durant la vigència d’aquest contracte. En concret, a
l’obligació d’elaborar i mantenir el Registre d’Activitats de tractament; a
l’atenció en l’exercici de drets; al compliment de les obligacions dels
articles 32 a 36 del RGPD; a l’obligació de demostrar que compleix les
obligacions de Responsable de tractament i per permetre i contribuir a la
realització d’auditories, incloses inspeccions; a garantir la
confidencialitat; a garantir el nivell de seguretat adequat al risc i a
procedimentar i documentar la supressió o devolució de les dades
personals que pertoquin. La documentació i informació que es
desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució de les
obres derivades d’aquest contracte, i que correspongui a l’Ajuntament
com a responsable o encarregat de tractaments, té caràcter confidencial
i no pot ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o
suport. Per tant, no se’n pot fer ni tractament ni edició informàtica, ni
transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del
contracte, ni tan sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir
l’entitat que executa la prestació objecte d’aquest contracte. Aquest
deure de confidencialitat es manté durant un període de 10 anys.
j) Obligacions de transparència: l’adjudicatari està obligat a subministrar a
l’Ajuntament Vila-seca, previ requeriment, tota la informació que sigui
necessària per al compliment de les obligacions sobre transparència.
L’incompliment per l’adjudicatari d’aquesta obligació es sanciona d’acord
amb la legislació sobre transparència.
23.4. L’adjudicatari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables.
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a) Disposar de les assegurances que siguin obligatòries per al contractista per al
desenvolupament de la seva activitat.
b) D’acord amb el que estableixen els articles 55.2 i 3.5 de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, els licitadors i els contractistes han d’adoptar
una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o
promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels
òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu
parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació contractual.
Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
c) Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions
objectes dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del
contracte o de les prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions
següents:
i)
Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles
situacions de conflicte d’interessos. Constitueixen en tot cas
situacions de conflicte d’interessos les contingudes a l’article 24
de la Directiva 2014/24/UE.
ii)
No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o
empleat públic influeixi en l’adjudicació del contracte.
iii)
No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a
ells mateixos o per a terceres persones amb la voluntat d’incidir
en un procediment contractual.
iv)
Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència
competitiva i abstenir- se de realitzar conductes que tinguin per
objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la
competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o
de competencia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació
d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
v)
No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el
contracte i/o durant la licitació, per obtenir, directament o
indirectament, un avantatge o benefici.
vi)
Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que
aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui
sol·licitada per a aquestes finalitats.
vii)
Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de
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viii)

referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió
legal.
Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin
comportar una infracció de les obligacions contingudes en
aquesta clàusula.

Clàusula Vint-i-quatrena. Regles especials respecte del personal laboral de
l’empresa contractista de cada Lot
24.1.

24.2.

24.3.

24.4.
24.5.

Correspon exclusivament a l'empresa contractista de cada Lot, l’aportació del
personal que sigui necessari per la correcta prestació del contracte.
El personal del contractista necessari per la prestació del contracte dependrà
directament i exclusivament del contractista i només amb ell s'establiran les
relacions jurídiques i laborals. L’Ajuntament no assumirà cap relació contractual o
de treball amb el personal dependent del contractista ni durant ni al terme de la
contracta.
L'empresa contractista assumeix l'obligació d'exercir de manera real, efectiu i
continua, sobre el personal integrant de l'equip de treball encarregat de l'execució
del contracte, el poder d'adreça inherent a tot empresari. En particular, assumirà la
negociació i pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances,
les substitucions dels treballadors en casos de baixa o absència, les obligacions
legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l'abonament de cotitzacions i el
pagament de prestacions, quan escaigui, les obligacions legals en matèria de
prevenció de riscos laborals, l'exercici de la potestat disciplinària, així com quants
drets i obligacions es derivin de la relació contractual entre empleat i ocupador.
L'empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a
l'execució del contracte desenvolupen la seva activitat sense extralimitar-se en les
funcions exercides respecte de l'activitat delimitada en aquests plecs com a objecte
del contracte.
L'empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les dependències
indicades que es detallen en el Plec de Prescripcions Tècniques.
L'empresa contractista haurà de designar almenys a un responsable del servei (RS)
integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les
següents:
a)
Rebre i transmetre qualsevol comunicació que el personal de l'empresa
contractista hagi de realitzar a l'Ajuntament en relació amb l'execució del
contracte.
b)
Distribuir el treball entre el personal encarregat del lliurament dels
subministraments, i impartir als treballadors les ordres i instruccions de
treball que siguin necessàries en relació amb la prestació contractada.
c)
Supervisar el correcte acompliment per part del personal integrant de l'equip
de treball de les funcions que tenen encomanades pel lliurament dels
subministraments.
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Clàusula Vint-i-cinquena. Compliment de terminis i correcte execució del contracte
25.1.
25.2.

25.3.

Les empreses contractistes resten obligades a complir el termini total de l’execució
del contracte i els terminis parcials que es fixin durant aquest.
Els contractistes queden obligats al compliment del termini d’execució total del
contracte en els termes previstos en el Plec, així com els terminis parcials derivats
de la seva execució successiva.
El règim de penalitats per execució defectuosa o demora serà el previst a l’article
192 de la LCSP.

Clàusula Vint-i-sisena. Infraccions
a)

b)

c)

Infraccions molt greus
1)
Les especificades en el plec de prescripcions tècniques com a molt greus
2)
L’incompliment de les obligacions laborals o fiscals.
3)
Impedir o dificultar les tasques de supervisió o control dels
subministraments, per part del responsable del contracte.
4)
La manca d’observança del deure de secret que ampara les dades que es
posin de manifest o a les que l’adjudicatari tingui accés amb motiu de
l’execució dels lliuraments.
5)
Reincidència en la comissió de tres faltes greus.
Infraccions greus
1)
Les especificades en el plec de prescripcions tècniques com a greus.
2)
Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte
en relació a la prestació.
3)
No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la
celebració de qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa
adjudicatària relativa a l’objecte del contracte.
4)
La falsedat comprovada per l’Ajuntament en les dades aportades per
l’empresa que haguessin influït en l’adjudicació del contracte.
5)
Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.
Infraccions lleus
1)
Les especificades en el plec de prescripcions tècniques com a lleus.
2)
Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin
l’incompliment de les obligacions o condicions establertes en aquest plec o
en el plec de prescripcions tècniques.

Clàusula Vint-i-setena. Sancions per infraccions
1. Les molt greus: amb multa d’entre el 6 i 9% de l’import del contracte
2. Les greus: amb multa d’entre el 2 i 6% de l’import del contracte
3. Les lleus: amb multa de fins el 2% de l’import del contracte
La imposició de penalitats la farà l’òrgan de contractació, prèvia audiència del contractista
per un termini de 10 dies hàbils.
Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en consideració
els criteris de graduació següents: la gravetat de la infracció comesa, la importància
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econòmica, l’existència d’intencionalitat, la naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats, la
reincidència i el benefici obtinguts pel contractista
Clàusula Vint-i-vuitena. Obligacions laborals, socials fiscals i mediambientals
Els contractistes restaran obligats al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat socials, de seguretat i salut en el treball, prevenció laboral,
d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes,
fiscals, de protecció de dades personals i en matèria mediambiental.
Clàusula Vint-i-novena. Deure de sigil i confidencialitat. Protecció de dades
personals
Els contractistes hauran de mantenir sigil respecte de les dades o els antecedents que
estiguin relacionats amb l’objecte del contracte dels quals tingui coneixement en raó de
l’execució d’aquest i que no siguin públics o notoris.
Les empreses adjudicatàries s'obliguen a complir amb les prescripcions que es prevegin a
la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports
que continguin dades personals sense autorització expressa de l'òrgan competent de
l’Ajuntament. En el cas que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés,
directe o indirecte, a dades o informacions personals, 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.
En el cas que el personal del Contractista incompleixi el deure de secret, efectués una
comunicació de les dades personals a tercers (entenent aquesta com la revelació de dades
personals a persona distinta de l'Ajuntament/Òrgan contractant o de l’interessat titular de
les dades), o les utilitzés per a qualsevol finalitat, als efectes de la normativa de protecció
de dades personals, el Contractista, respondrà de les infraccions previstes i tipificades en
la citada norma, sense perjudici de les responsabilitats contractuals en les que hagués
pogut incórrer.
Clàusula Trentena. Mesures de seguretat
30.1. Els adjudicataris, en la seva condició d’encarregats del tractament i en els termes
que estableix la normativa de Protecció de dades personals, es comprometen a
aplicar i respectar totes les mesures de seguretat implantades a l’Ajuntament de
Vila-seca per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de dades
de caràcter personal objecte del present contracte.
30.2. Així mateix, els adjudicataris, en la seva condició d’encarregats del tractament, es
compromet a aplicar les mesures de seguretat implantades a l’Ajuntament, o
equivalents, de manera que l’accés a les dades personals, quina responsabilitat
recaigui en el Ajuntament, no patiran un increment del risc per als drets i les
llibertats de les persones.
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Clàusula Trenta-unena. Prerrogatives de l’Administració
31.1.

31.2.

Dins els límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP,
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.

Clàusula Trentena-dosena. Modificacions del contracte
32.1.

Un cop feta l’adjudicació del contracte, l’òrgan de contractació només podrà
introduir modificacions al contracte per raons d’interès públic i per atendre causes
imprevistes, degudament justificades, d’acord amb el que assenyala l’article 205 de
la LCSP. Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista i no
poden alterar les condicions essencials de la licitació i l’adjudicació del contracte i
s’han de limitar a introduir les variacions estrictament indispensables per donar
resposta a la causa objectiva que motiva la modificació.

32.2.

Es considera que s’alteren les condicions essencials en els casos previstos en
l’article 205.2.c. de la LCSP.

32.3.

D’acord amb l’article 9 del DL 3/2016, els contractes es podran modificar quan sigui
necessari realitzar prestacions addicionals que únicament pugui portar a terme el
contractista per raons econòmiques o tècniques, o perquè una nova adjudicació
pugui generar inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a
l’Ajuntament. En qualsevol cas, el límit màxim global d’una modificació per aquesta
causa serà del 50% del valor inicial del contracte.

32.4.

El contractista no podrà dur a terme modificacions del contracte sense que
l’Ajuntament hagi autoritzat, prèvia tramitació oportuna, la corresponent modificació.

Clàusula Trenta-tresena. Suspensió del contracte.
33.1.

En el cas que l’Ajuntament acordi la suspensió del contracte, s’ha d’aixecar l’acta
de suspensió corresponent, de conformitat amb els que disposa l’article 208 de la
LCSP.

33.2.

L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCSP, l’haurà de signar una
persona en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha
d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en
que s’acordi la suspensió.

33.3.

L’Administració ha d’abonar, si s’escau, a l’empresa contractista els danys i
perjudicis que efectivament se li causin.
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VI.
DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE.
Clàusula Trenta-quatrena. Cessió del contracte
Els dret i obligacions que dimanen del present contracte poden ser cedits pels adjudicataris
a un tercer, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat
raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de l’Ajuntament, quan es
compleixin els requisits establerts en l’article 214 de la LCSP i de la cessió no resulti una
restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una
tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de
l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.
Clàusula Trenta-cinquena. Subcontractació
35.1.
35.2.
35.3.

35.4.

35.5.
35.6.

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte.
La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i a la
resta de circumstàncies regulades a l’article 215 de la LCSP.
Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa
contractista principal, qui assumirà per tant, la total responsabilitat de l’execució del
contracte front l’Ajuntament. El coneixement que l’Ajuntament tingui dels contractes
celebrats o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del
contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas, acció directe front
l’Administració contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa
contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels
subcontractistes.
L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les
persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
l pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposa l’article 216 de la LCSP.

Clàusula Trenta-sisena. Revisió de preus
No hi haurà revisió de preus durant la durada del contracte (2 anys), atès que s’ha tingut en
compte en el càlcul del pressupost de licitació les possibles variacions dels costos durant
aquest període.
VI.

DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula Trenta-setena. Recepció i liquidació
37.1.
37.2.

La recepció i liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els
articles 198.5, 210 i 311 de la LCSP i l’article 2014 del RGLCAP.
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista
s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si
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37.3.

37.4.

s’escau, requerirà la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels
defectes observats amb ocasió de la seva recepció.
Si els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, com a
conseqüència de vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, l’Ajuntament
podrà rebutjar-los de manera que quedarà exempt de l’obligació de pagament o
tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de
les clàusules contractuals que estableixen l’ús del català, fent-ne referència
expressa en els certificats de recepció i d’execució correcte.

Clàusula Trenta-vuitena. Termini de garantia
38.1.

No s’estableix un termini de garantia en els termes que figura en l’article 114.

38.2.

No obstant el punt anterior, els subministraments gaudiran d’un termini de garantia
d’acord amb el que estableixen els Plecs de prescripcions Tècniques per a cada
subministrament.

Clàusula Trenta-novena. Resolució del contracte
Les causes de resolució del contracte són les assenyalades en els articles 198.5, 211, 213
i 313 de la LCSP. En particular, serà causa de resolució del contracte l’incompliment de les
obligacions contractuals essencials especificades en les clàusules Vint-i-tresena i Vint-iquatrena.
També és causa de resolució del contracte:
1.
La modificació substancial de l’objecte del contracte que hagués exigit un nou
procediment de licitació. Es considera que una modificació de contracte és
substancial quan tingui com a resultat un contracte materialment diferent al que es
va subscriure i quan es doni alguna de les condicions següents:
a. que la modificació introdueixi condicions que, en cas d’haver figurat en el
procediment de contractació inicial, haurien permès la selecció de candidats
diferents dels seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent o
haurien atret a més participants en el procediment de contractació,
b. que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici del
contractista d’una manera no prevista en el contracte inicial,
c. que la modificació ampliï de forma important l’àmbit del contracte
2.
La pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb l’Administració.
3.
L’incompliment de les limitacions establertes en matèria de subcontractació.
4.
L’incompliment de l’obligació del contractista de guardar secret respecte de les
dades o dels antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb
l’objecte del contracte.
5.
L’incompliment per part de l’empresa del deure d’afiliació i alta a la Seguretat Social
del personal que ocupi en l’execució dels respectius contractes.
En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme al que disposa
l’article 212 de la LCSP i seguint el procediment establert en l’article 109 del RGLCAP.
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VII.
RECURSOS, MESURES
NUL·LITAT CONTRACTUAL

PROVISIONALS

I

SUPÒSITS

ESPECIALS

DE

Clàusula Quarantena. Règim de recursos
40.1.
Els actes de preparació i d’adjudicació d’aquest contracte adoptats per
l’òrgan de contractació són susceptibles del recurs administratiu ordinari que
correspongui, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
40.2.
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació als efectes,
compliment i extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs
especial en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs
administratiu ordinarique correspongui, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
a.
Les resolucions i actes establerts a l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, quan no posin fi a la via administrativa, podran ser recorreguts en
alçada davant l’òrgan de contractació, en el termini d’un mes.
b.
Les resolucions i actes que posin fi a la via administrativa, podran ser
recorreguts potestativament en reposició davant l’òrgan de contractació, en
el termini d’un mes, o ser impugnats directament mitjançant recurs
contenciós administratiu davant els Jutjats del contenciós administratiu de
Tarragona.
40.3. Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
d’interpretar aquest contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar-lo per raons d’interès públic, llevat del cas en què les modificacions es
trobin previstes en el plec i acordar-ne la resolució i els seus efectes, són
susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Clàusula Quaranta-unena. Mesures provisionals
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació, les persones legitimades
per interposar-lo podran sol·licitar davant del Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic, l’adopció de mesures provisionals, de conformitat amb el que estableix l’article 25
del Reial Decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels
procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Clàusula Quaranta-dosena. Règim d’invalidesa
42.1.
42.2.

Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim
general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.
Aquest contracte serà nul en els casos previstos en l’article 39 de la LCSP. En
aquests casos, podran plantejar recurs especial en matèria de contractació les
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persones físiques o jurídiques, els drets o interessos legítims dels quals s’hagin vist
perjudicats o puguin resultar afectats davant el Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb l’article 44 de la LCSP.
Clàusula Quaranta-tresena. Jurisdicció competent
Correspon als jutjats del contenciós administratiu amb jurisdicció a Tarragona, conforme a
l’art. 27.1 de la LCSP, la resolució de totes les les qüestions litigioses que sorgeixin entre
les parts relatives a la preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció dels
contractes administratius.
Vila-seca, 20 d’agost de 2019
El tècnic jurídic responsable del procediment.
El Cap de l’Àrea de Governació

Francesc Pascual Turdiu
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ANNEXES
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ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA CAPACITAT PER
CONTRACTAR

El senyor/a (nom i cognoms ) ……………….……...................................................................
amb DNI núm ………………………………………... en nom propi, o com a representant de
la societat …………………………………………………………………..………………., amb
domicili a ……………………………………………………….... (carrer, número, localitat i
província), amb correu electrònic ………………….………………………………………………,
telèfon………………………………..
i
número
d’identificació
fiscal
……………………………………..……..
Els avisos de les notificacions i les comunicacions referents a aquesta licitació es
realitzaran a l’adreça de correu electrònic ……………………………………………………… i
la persona autoritzada a rebre aquestes és ……………………………………………………..
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE:
1.
Personalitat jurídica i representació,
a. Persona física: que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en
aquesta licitació
b. Persona jurídica: que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en
aquesta licitació. Que la societat que represento es va constituir amb
escriptura pública de data …………………………. davant del notari de
………………………………………., Sr./Sra……………………………….........
amb número de protocol …………………………….. i es va inscriure al
Registre Mercantil de …………………………………………….
Les dades referents a l’atorgament dels poders de representació de la
societat consten a la mateixa escriptura pública/l’escriptura pública de data
…………………………………
davant
el
notari
de
………………………………. Sr./Sra. ………………………………….., amb
número de protocol ……….......
c. Persona jurídica no espanyola d’un Estat membre de la Comunitat Europea
o signatari de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu: que la societat es
troba inscrita en el registre/disposa dels corresponents certificats que
s’indiquen a l’annex I del RLCAP, i que es sotmet a la jurisdicció dels jutges i
tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a totes les incidències que de
forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si és el
cas, al fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador.
d. Persona jurídica no espanyola d’un Estat NO membre de la Comunitat
Europea NI signatari de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu: que la
societat ostenta la corresponent capacitat d’obrar, i que es sotmet a la
jurisdicció dels jutges i tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a totes
les incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte,
amb renúncia, si és el cas, al fur jurisdiccional estranger que correspongui al
licitador.
2. Grup empresarial,
que segons allò previst a l’article 42 del Codi de Comerç:
a. L’empresa a la qual represento no conforma grup empresarial
b. L’empresa a la qual represento conforma grup empresarial. El grup es
denomina ……………………………………………………….. i el conformen
les entitats següents:
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1.
2.
3.
4.
5.

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

3. Que no em trobo/la societat no es troba incurs/a en cap de les prohibicions per a
contractar conforme l’article 71 de la LCSP.
4. Que en els òrgans de govern i administració d’aquesta empresa, no hi forma part
cap persona que estigui compresa en cap de les causes d’incapacitat i
incompatibilitat per contractar amb les corporacions locals.
5. Obligacions tributàries i de la Seguretat Social
Que estic/la societat està donat/da d’alta a l’Agència Estatal d’Administració
tributària en cens d’empresaris professionals i retenidors i que estic/la societat està
al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
imposades per les disposicions vigents i autoritzo a l’Ajuntament a seva
comprovació directament amb les dues entitats.
6. Que estic/la societat està en possessió de la solvència econòmic financera i tècnic
professional determinada pel plec aprovats per l’Ajuntament i que compto/a amb la
documentació acreditativa necessària.
7. Que compleixo/la societat compleix tots els requisits i obligacions que exigeix la
normativa vigent pel que fa a l’obertura, la instal·lació i el seu funcionament legal.
8. Que la meva activitat/activitat de la societat té relació directa amb l'objecte del
contracte, segons resulta dels estatuts o regles fundacionals i, si és el cas, compta
amb l’habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’activitat
o la prestació que constitueix l’objecte del contracte.
9. Que la plantilla de l’empresa, estant-hi obligada, està integrada per un nombre de
………………………..(indicar el percentatge) de persones treballadores amb
discapacitat o ha adoptat les mesures de ………………………………………………..
(indicar la mesura) de conformitat amb l’article 2 del RD 364/2005, de 8 d’abril.
10. Que l’empresa ……………………. (ha donat/no ha donat) compliment a les
mesures destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el
mercat de treball establertes de conformitat amb el que preveu l’article 34 de la Llei
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
11. Que la empresa ………………… (és/no és) una empresa dedicada específicament
a la promoció i inserció regulades a les lleis 44/2007, de 13 de setembre, per a la
regulació del règim de les empreses d’inserció, i 27/2002, de 20 de desembre,
sobre mesures legislatives per regular les empreses d’inserció sociolaboral,
12. Que la informació i documents aportats en el sobre A són de contingut
absolutament cert.
i perquè consti, a efectes de poder contractar amb l’Ajuntament de Vila-seca, signo
aquesta declaració, sota la meva responsabilitat.
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(signatura electrònica)
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ANNEX 2. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE D’EMPRESA INSCRITA AL RELI
O ROLECE
El senyor/a ……………….…………................................................................... amb DNI
núm. ………………………………………... en nom propi, o com a representant de la
societat
…………………………………………………………………..……………….,
amb
domicili a ……………………………………………………….... (carrer, número, localitat i
província),
amb
correu
electrònic
…………………….………………………………………………,
i
telèfon
…………………………. i número d’identificació fiscal……………………………………..……..
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que l’empresa …………………………………………………………… consta inscrita en el
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI)/Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (RELOCE) i que la informació que
consta en l’esmentat registre no ha estat modificada i resta vigent.
i perquè consti, a efectes de poder contractar amb l’Ajuntament de Vila-seca, signo
aquesta declaració, sota la meva responsabilitat.

(signatura electrònica)
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ANNEX 3. MODEL DE PROPOSICIÓ PER AL LOT 1
El Sr./La Sra. ……….................................................................................... , domiciliat/da a
……....................... carrer ……….................................. núm. …......... , amb DNI/NIF núm.
….................. , major d'edat, en nom propi, o en representació de l'empresa
……....................................................... amb domicili a …................…..................................
carrer ….............................................. núm. ….., assabentat/da de les condicions exigides
per optar a l'adjudicació del Lot 1 de l’expedient núm. 621/2019, que té per objecte la
contractació del subministrament de 7 equips de sobretaula, es compromet a realitzar-lo
amb estricta subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions
tècniques, per la quantitat total de ……………....................................................... € euros
(en lletres i xifres) per tot el termini de vigència del contracte, amb el desglossament
següent:
1. Econòmic:

Imports del
subministrament

Base Imposable

21%

Preu amb IVA

______________

_____________

__________________

En dita quantitat s'inclouen, a més, totes es altres despeses exigides en el plec.
2. Addicionalment, inclosos en els imports referits en el punt anterior, s’ofereixen els
següents elements:
N.

Elements

2.

Memòria RAM
____ GB addicionals

3.

Si / No

Disc
512 GB SSD

6.

Si / No

Targeta Gràfica
Intel UHD 630 o Radeon R7 430 2GB

5.

Si / No

Processador
Intel i5-85xx (6 nuclis) o AMD Ryzen5-2400G

4.

Oferta

Si / No

Monitor
Resolució major de FHD

Si / No
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N.

Elements

Oferta

Grandària major de 23 polsades

Si / No

A la tercera columna, indicar amb (Si/No) si s’ofereix l’element corresponent de la fila

(signatura electrònica)
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ANNEX 4. MODEL DE PROPOSICIÓ PER AL LOT 2
El Sr./La Sra. ……….................................................................................... , domiciliat/da a
……....................... carrer ……….................................. núm. …......... , amb DNI/NIF núm.
….................., major d'edat, en nom propi, o en representació de l'empresa
……....................................................... amb domicili a …................…..................................
carrer ….............................................. núm. ….., assabentat/da de les condicions exigides
per optar a l'adjudicació del Lot 2 de l’expedient núm. 621/2019, que té per objecte la
contractació dels subministrament de 21 equips portàtils pels regidors, es compromet a
realitzar-lo amb estricta subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al de
prescripcions
tècniques,
per
la
quantitat
total
de
……………......................................................... € euros (en lletres i xifres) per tot el termini
de vigència del contracte, amb el desglossament següent:
1. Econòmic:

Imports del
subministrament

Base Imposable

21%

Preu amb IVA

______________

_____________

________________

En dita quantitat s'inclouen, a més, totes es altres despeses exigides en el plec.
2. Addicionalment, inclosos en els imports referits en el punt anterior, s’ofereixen els
següents elements:
N.

Elements

2.

Memòria RAM
____ GB addicionals

3.

Si / No

Processador
Intel i5 o AMD Ryzen equivalent en prestacions, qualsevol
dels dos de 4 nuclis a 3,7 Ghz

4.

Oferta

Si / No

Disc dur
SSD de 256 GB

Si / No

A la tercera columna, indicar amb (Si/No) si s’ofereix l’element corresponent de la fila

(signatura electrònica)
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ANNEX 5. MODEL DE PROPOSICIÓ PER AL LOT 3
El Sr./La Sra. ……….................................................................................... , domiciliat/da a
……....................... carrer ……….................................. núm. …......... , amb DNI/NIF núm.
….................. , major d'edat, en nom propi, o en representació de l'empresa
……....................................................... amb domicili a …................…..................................
carrer ….............................................. núm. ….., assabentat/da de les condicions exigides
per optar a l'adjudicació del Lot 3 de l’expedient núm. 621/2019, que té per objecte la
contractació del subministrament de 2 equips portàtils per ús intern, es compromet a
realitzar-lo amb estricta subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al de
prescripcions tècniques, per la quantitat total de ………..................................................... €
euros (en lletres i xifres) per tot el termini de vigència del contracte, amb el desglossament
següent:
1. Econòmic:

Imports del
subministrament

Base Imposable

21%

Preu amb IVA

_______________

_____________

_________________

En dita quantitat s'inclouen, a més, totes es altres despeses exigides en el plec.
2. Addicionalment, inclosos en els imports referits en el punt anterior, s’ofereixen els
següents elements:
N.

Elements

2.

Grandària
_______ polsades

3.

Si / No

Gràfics
Intel UHD 620 o AMD Radeon Pro 2GB

6.

Si / No

Disc
_______ GB SSD

5.

Si / No

Memòria RAM
8 GB addicionals

4.

Oferta

Si / No

Ports
1 Bluetooth 5.0

Si / No

2 USB 3.1

Si / No
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A la tercera columna, indicar amb (Si/No) si s’ofereix l’element corresponent de la fila

(signatura electrònica)
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ANNEX 6. MODEL DE PROPOSICIÓ PER AL LOT 4
El Sr./La Sra. ……….................................................................................... , domiciliat/da a
……....................... carrer ……….................................. núm. …......... , amb DNI/NIF núm.
….................. , major d'edat, en nom propi, o en representació de l'empresa
……....................................................... amb domicili a …................…..................................
carrer ….............................................. núm. ….., assabentat/da de les condicions exigides
per optar a l'adjudicació del Lot 4 de l’expedient núm. 621/2019, que té per objecte la
contractació del subministrament d’un equip de sobretaula per la Policia Local, es
compromet a realitzar-lo amb estricta subjecció al plec de clàusules administratives
particulars i al de prescripcions tècniques, per la quantitat total de
……………......................................................................... € euros (en lletres i xifres) per tot
el termini de vigència del contracte, amb el desglossament següent:
1. Econòmic:

Imports del
subministrament

Base Imposable

21%

Preu amb IVA

______________

___________

_________________

En dita quantitat s'inclouen, a més, totes es altres despeses exigides en el plec.
2. Addicionalment, inclosos en els imports referits en el punt anterior, s’ofereixen els
següents elements:
N.

Elements

2.

Memòria RAM
16 GB DDR4

3.

Si / No

Disc
512 GB SSD

6.

Si / No

Targeta Gràfica
Intel UHD 630 o Radeon Vega 11

5.

Si / No

Processador
Intel i-7 de 8 nuclis o
AMD Ryzen7 PRO 2700 amb 8 nuclis

4.

Oferta

Si / No

Monitors
2 monitors de 27 polsades

Si / No
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N.

Elements

Oferta

Resolució mínima de 1920x1200 a 60 MHz

Si / No

A la tercera columna, indicar amb (Si/No) si s’ofereix l’element corresponent de la fila

(signatura electrònica)
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ANNEX 7. MODEL DE PROPOSICIÓ PER AL LOT 5
El Sr./La Sra. ……….................................................................................... , domiciliat/da a
……....................... carrer ……….................................. núm. …......... , amb DNI/NIF núm.
….................. , major d'edat, en nom propi, o en representació de l'empresa
……....................................................... amb domicili a …................…..................................
carrer ….............................................. núm. ….., assabentat/da de les condicions exigides
per optar a l'adjudicació del Lot 4 de l’expedient núm. 621/2019, que té per objecte la
contractació del subministrament de dos monitors, es compromet a realitzar-lo amb estricta
subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques,
per la quantitat total de ………......…....….................................................................... €
euros (en lletres i xifres) per tot el termini de vigència del contracte, amb el desglossament
següent:
1. Econòmic:

Imports del
subministrament

Base Imposable

21%

Preu amb IVA

_____________

____________

_________________

En dita quantitat s'inclouen, a més, totes es altres despeses exigides en el plec.
2. Addicionalment, inclosos en els imports referits en el punt anterior, s’ofereixen els
següents elements:
N.

Elements

2.

Grandària
27 polsades

3.

Si / No

Resolució
UHD 3840x2160 @ 60 MHz

4.

Oferta

Si / No

Altres
Webcam integrada amb micròfon i altaveus

Si / No

A la tercera columna, indicar amb (Si/No) si s’ofereix l’element corresponent de la fila

(signatura electrònica)
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ANNEX 8. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DE LES
OBLIGACIONS QUE EL REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES
ESTABLEIX PELS ENCARREGATS DE TRACTAMENT
El Sr./La Sra. ……….................................................................................... , domiciliat/da a
……....................... carrer ……….................................. núm. …......... , amb DNI/NIF núm.
….................. , major d'edat, en nom propi, o en representació de l'empresa
……....................................................... amb domicili a …................…..................................
carrer ….............................................. núm. ….., assabentat/da de les condicions exigides
per optar a l'adjudicació del Lot ................, de l’expedient núm. 621/2019, que té per
objecte la contractació del subministrament de ....................................................................
.................................................................................................., presenta la següent
DECLARACIÓ RESPONSABLE
que coneix les condicions que l’RGPD i la LOPDGDD estableixen per l’encarregat de
tractament de dades personals i es compromet a lliurar els subministraments objecte de la
present contractació, amb estricte compliment d’aquelles condicions, durant tota la vigència
del contracte, inclús a l’acabament d’aquest.

(signatura electrònica)
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ANNEX 9. CLÀUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
En relació al tractament de les dades de caràcter personal portat a terme per l’Ajuntament de
Vila-seca en l'activitat contractual, s'informa del següent:
Activitat de Tractament de dades:

Contractació

Responsable del tractament:

Ajuntament de Vila-seca
Plaça de l'Església, 26
43480 Vila-seca (Tarragona)
977 309300
https://seuelectronica.vila-seca.cat

Delegat de protecció de dades:

Ajuntament de Vila-seca
Plaça de l'Església, 26
43480 Vila-seca (Tarragona)
977 309300
dpd@vila-seca.cat

Finalitat del tractament:

Gestió administrativa de la contractació pública
d’obres, serveis i subministraments

Legitimació del tractament:

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic

Procedència dades:

De la persona interessada o del representant
legal

Destinataris dades:

1) Registre Públic de Contractes i de
licitadors de la Secretaria Tècnica de la
Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la Generalitat de
Catalunya,
2) Sindicatura de Comptes,
3) Jutjats i Tribunals de Justícia,
4) Publicacions al Perfil del contractant,
5) Portal de Transparència de la Generalitat
de Catalunya

Termini de conservació de les dades: De conformitat amb el Calendari de conservació i
eliminació documental de l’Ajuntament de Vilaseca
Drets de les persones interessades

La persona interessada té dret a sol·licitar al
responsable del tractament l’accés a les seves
dades personals, la rectificació o supressió, la
limitació i la oposició al tractament, i en el seu
cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se a
l’adreça abans assenyalada

Dret a presentar reclamació:

Es pot formular reclamació davant
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l’autoritat de control corresponent, com l’Autoritat
Catalana de Protecció de dades (APDCAT)
Obligatorietat:

Per aquest tractament la persona interessada
està obligada a facilitar les dades atès
que en cas contrari no es podria donar
compliment a la finalitat corresponent

Decisions automatitzades

No existeixen decisions automatitzades en
aquest tractament
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