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CLÀUSULA 1. Objecte i necessitats del contracte
L'objecte de licitació és el subministrament de pinso per a les colònies contralades de
gats al municipi de Sant Feliu de Llobregat i definit al plec de prescripcions tècniques
particulars, en el qual s'especifiquen els factors de tot ordre a tenir en compte.
El codi CPV és:
15712000 Pienso seco.
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la
justificació del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits
a la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (d’ara endavant
“LCSP”) estan acreditats en l’expedient administratiu.
No es considera convenient la divisió en lots de l’objecte d’aquest contracte perquè no
es tracta d’una pluralitat de prestacions independents sinó que la prestació és única i
respon a objectius generals i específics comuns. Es considera que totes les empreses
del sector habituals, subministren aquesta tipologia de producte i per tant, no s’està
excloent a la competència ni es consolida cap situació de monopoli.
CLÀUSULA 2. Necessitat i idoneïtat del contracte
L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (en endavant, l’Ajuntament) té competència per
efectuar l’objecte d’aquest contracte que es proposa, en base a la competència
municipal establerta a la normativa de règim local.
La Llei 18/2009 de 22 d'octubre de salut pública exposa a l'article 52 g) que la gestió del
risc per a la salut derivat dels animals domèstics, animals de companyia, dels animals
salvatges urbans i de les plagues forma part dels serveis mínims dels ens locals.
El Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
protecció d’animals, exposa, a l'article 41.1, que corresponen als municipis o bé als
consells comarcals o a les entitats locals supramunicipals, en el cas que els municipis
els hagin cedit les competències, les funcions següents: recollir i controlar els animals
de companyia abandonats o perduts i els animals salvatges urbans.
A efectes informatius, des de l'any 2016 s'ha procedit a l'esterilització de 227 gats i
malgrat això, s'estima que actualment hi ha aproximadament 300 gats vivint als carrers
de Sant Feliu de Llobregat. A més a més de l’atenció veterinària d’aquests animals cal
subministrar una alimentació sana i que garanteixi la seva supervivència i viabilitat,
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aquesta tasca es realitza amb la col·laboració de personal voluntari i d’associacions que
treballen pels drets dels animals i el seu benestar.
CLÀUSULA 3. Règim jurídic
Aquest contracte es qualifica de contracte de subministrament de conformitat amb
l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
El contracte té caràcter administratiu i en allò no previst en el present plec de clàusules
administratives particulars resultarà d’aplicació la normativa sobre contractació de les
Administracions Públiques i en concret :

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
b) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General
de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat
ni derogat per les dues disposicions esmentades anteriorment.
d) La Directiva 2014/25 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer
de 2014, relativa a la contractació d'entitats que operen en els sectors de l'aigua,
l'energia, els transports i els serveis postals i pel qual la Directiva 2004 / 17 / CE
queda derogada.
e) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
f) Text refós de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18
d’abril.
g) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (d’ara endavant “TRLMRLC”).
h) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
i) La Llei 40/2015 d’ 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
j) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
k) Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya.
l) Reial decret llei 14/2019, de 31 de octubre, pel que s’adopten mesures urgents
per raó de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del
sector públic i telecomunicacions
m) Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
n) Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
o) Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el sector públic.
p) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.
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q) Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola,
desplegada pel Reial decret 55/2017, de 3 de febrer.
r) Bases d’execució del pressupost.
Així com la resta de normes de Dret administratiu i sectorial i, supletòriament, de dret
privat aplicables en el seu cas; així com pel Plec de Clàusules Administratives Generals
aplicables als contractes aprovat per aquesta Corporació, així com pel Plec de clàusules
administratives particulars i les condicions tècniques i resta de documents que formin
part del contracte.
El contracte, per raó de la seva quantia, no està subjecte a regulació harmonitzada.
El present plec i demés documents annexos revestiran caràcter contractual. En cas de
contradicció, discordança entre el present plec i qualsevol de la resta de documents
contractuals, prevaldrà aquest plec. El desconeixement de les clàusules del contracte en
qualsevol dels seus termes, dels altres documents contractuals, i de les instruccions o
de la normativa que resultin d’aplicació en la execució d’allò acordat, no eximeix a
l’adjudicatari de l’obligació de complir-les.
CLÀUSULA 4. Duració del contracte
La durada del contracte és de TRES ANYS (3) a comptar des de la data de la
formalització del contracte.
El contracte podrà ser prorrogat de forma expressa per un màxim de DOS (2) ANYS
amb pròrrogues d’un any cadascuna d’elles.
La pròrroga l’acorda l’òrgan de contractació i és obligatòria per a l’empresari, sempre
que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització del
termini de durada del contracte. En cap cas no es pot produir la pròrroga pel
consentiment tàcit de les parts.
La pròrroga del contracte que estableix aquesta clàusula no és obligatòria per al
contractista en els casos en què en el contracte es doni la causa de resolució establerta
a l’article 198.6 LCSP perquè l’Administració s’ha demorat en l’abonament del preu més
de sis mesos. (art. 29.2 LCSP).
CLÀUSULA 5. Pressupost base de licitació i preu del contracte
5.1. El pressupost base de licitació que determina el límit màxim de despesa al qual
es compromet l’Ajuntament, és el de 10.500,00€, comptant amb una durada de
contracte de 3 anys i incloent un IVA (10%) de 954,54€.
La quantia d'aquest contracte es determina en funció del preu unitari previst a
continuació.
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En tot cas, les ofertes que excedeixin del preu unitari de referència establert com a preu
màxim resultaran excloses per superar l’import màxim de licitació.
La despesa prevista i el preu base de licitació, s’ha determinat a partir de les despeses
anuals dels 4 últim anys.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a
l’art. 100 i concordants de la LCSP.
5.2. Preu del contracte
El preu del contracte serà el que resulti de l'adjudicació d'aquest i inclourà, com a
partida independent, l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). En el preu del contracte es
consideraran inclosos els tributs, taxes i cànons de qualsevol índole, que siguin
aplicables, així com totes les despeses que s'originin per a l'adjudicatari a conseqüència
del compliment de les obligacions contemplades en els plecs.
Seran per compte de l'adjudicatari les despeses d'anuncis oficials, licitació i formalització
del contracte quan aquest s'elevi a escriptura pública a petició d'aquest.

CLÀUSULA 6. Valor estimat del contracte
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans
esmentades, així com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat
del contracte sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, als efectes de determinar el
procediment d’adjudicació i la publicitat és el següent:

Any
d’execució

Pressupost net
prestació*

2021
2022
2023
2024
2025

3.181,82 €
3.181,82 €
3.181,82 €

Pressupost net
eventuals
pròrrogues o
pròrroga legal
màxima

3.181,82 €
3.181,82 €
TOTAL

Import
3.181,82 €
3.181,82 €
3.181,82 €
3.181,82 €
3.181,82 €
15.909,10€

*comptant com a inici de contracte l’1 de gener de 2021 i tenint en compte un
pressupost base de licitació de 10.500,00€ per l’execució del subministrament.
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Sent, per tant, el pressupost base de licitació de 9.545,46€ corresponents a la durada
del contracte (3 anys) i 6.363,64€ corresponents a les pròrrogues, fent un valor
estimar de contracte de 15.909,10€.
A l’oferta econòmica proponent es farà constar, de forma expressa, que estan incloses
totes les despeses necessàries per al compliment de les prestacions contractades, com
són el material fungible, així com les despeses generals, financeres, d’assegurances,
benefici industrial, o qualsevol altre sigui quina sigui la seva naturalesa.
El cost de prestació del subministrament, objecte de la present licitació, es presentarà
desglossat per a cada un dels conceptes que apareixen en el quadre següent i el preu
unitari màxim de licitació s’estableix per l’import següent:
Preu unitari
de licitació
(IVA no
inclòs)
Quilogram de pinso per a l’alimentació de
gats, ensacat, paletitzat i entregat a Sant Feliu
de Llobregat mensualment

Nº de
kilograms

1,08 €

8.838,39
kgs

Estimació
de
despesa
9.545,46 €
9.545,46 €

Els número de kilograms de la taula anterior són els que s’han calculat que es portaran
a terme amb l’execució de 3 anys de durada del contracte.
El pressupost base de licitació ha estat calculat en base a un nombre estimat de
kilograms de pinso no definitiu, la despesa màxima que es disposarà serà per aquest
import, per tal de donar cobertura al màxim de colònies de gats controlades possibles.
Per tant, si del procés de licitació en resulta un preu unitari inferior, la despesa màxima
s’executarà, abastint-ne així de més kilograms de pinso.
La determinació del preu del contracte s’ha realitzat en base a preus unitaris, tenint en
compte el valor de mercat del subministrament objecte del contracte.
Aquest preu unitari ha d’incloure la totalitat de les despeses necessàries per a realitzar
el subministrament objecte del contracte i de totes les despeses i costos accessoris
exigits per la legislació vigent que resultin d’aplicació.
CLÀUSULA 7. Existència de Crédit
El contracte s’imputa a la partida pressupostària 20300 17200 22698.
CLÀUSULA 8. Procediment d’adjudicació i tramitació del contracte
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Per quantia la present contractació no està subjecta a regulació harmonitzada, i no és
susceptible de recurs especial en matèria de contractació. Així mateix es tramitarà de
forma ordinària mitjançant procediment obert simplificat abreujat i l’adjudicació amb
criteris de valoració automàtica, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146,
159.6 i concordants de la LCSP.
CLÀUSULA 9. Perfil de contractant i notificacions telemàtiques
La informació relativa al present contracte que, d’acord amb el que es disposa en aquest
plec, hagi de ser publicat a través del perfil de contractant podrà ser consultada en la
següent adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/santfeliu/customProf
D’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les
administracions públiques i l’article 38 de l’Ordenança de transparència i administració
electrònica de l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat totes les notificacions i
comunicacions que realitzi l’Ajuntament es practicaran a través de mitjans electrònics.
Els licitadors hauran de comptar amb sistemes de signatura electrònica reconeguda o
quantificada i avançada basades en certificats electrònics qualificats de signatura
Electrónica que les permetin recollir les notificacions en la mateixa aplicació.
En el cas de que els sistemes informàtics assenyalats no estiguessin habilitats ,els
licitadors podrà presenta la documentació requerida mitjançant el registre que s’indiqui
en el requeriment.
En cap cas, es podrà utilitzar el Sistema de notificacions telemàtiques ni cap altra
aplicació informàtica d’enviament de documentació per a presentar les ofertes objecte
de licitació, les quals únicament es podran presentar per la plataforma VORTAL, al no
poder garantir el secret de les mateixes.

CLÀUSULA 10. Òrgan de contractació
L’òrgan de contractació, de conformitat amb la Disposició addicional segona de la LCSP
i el Decret de l’Alcaldia núm. 2268/2019 de 19 de juny, és la Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament.
CLÀUSULA 11. Responsable del contracte
D’acord amb l’article 62 del LCSP el responsable del contracte és el tècnic de medi
ambient de l’Ajuntament, al qual li correspondrà supervisar l’execució del contracte i
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la
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correcta realització de les prestacions pactades, dins de l’àmbit que aquests plecs li
atribueixin.
A més de les recollides expressament en la Llei, li correspondran bàsicament, entre
d’altres, les funcions següents:








Seguiment i supervisió del subministrament objecte del contracte.
Determinar si el subministrament realitzat pel contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes i condicions contractuals.
Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització del
subministrament contractat.
Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte.
Proposar i informar les eventuals modificacions i incidències del contracte.
Recepcionar el subministrament objecte del contracte i formalitzar la seva
recepció.
Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar.

CLÀUSULA 12. Criteris d’adjudicació i valoració de les ofertes
Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el
seu cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en
relació qualitat preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit
s’indica i justifica, tenint en compte que únicament cal aplicar criteris d’adjudicació
quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules, de conformitat amb l’article 159.6 c)
LCSP.
Els criteris automàtics es valoraran en relació a cadascuna de les ofertes presentades
per les diferents empreses sempre considerant que els treballs previstos i treballs
afegits proposats seran totalment a càrrec de l’empresa adjudicatària i no suposaran
cap càrrec afegit a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que igualin els preus màxims. L’oferta que
presenti el preu més baix per cada tipus d’actuació obtindrà la màxima puntuació. La
resta d’ofertes seran valorades de forma proporcional de conformitat amb la següent
fórmula i sempre considerant el preu sense IVA:

Puntuaci
ó de
cada
actuació

100*Valor de la millor oferta
=
Valor de l’oferta valorada
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Justificació de la fórmula seleccionada: la selecció de la fórmula, per a la valoració de
les ofertes econòmiques presentades, s’ha realitzat d’acord amb un sistema lineal que
reuneix els criteris de proporcionalitat necessaris per a classificar, a partir d’un càlcul
senzill, lògic i coherent, les ofertes. La puntuació de cada actuació s’ha calculat tenint
en compte la despesa prevista que se’ls preveu en el contracte.

CLÀUSULA 13. Ofertes anormalment baixes
Les ofertes considerades anormalment baixes es tractaran segons s’estableix a l’article
149 de la LCSP 9/2017 i l’establert en l’article 85 de Reial decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les
administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les dues disposicions
esmentades anteriorment.
CLÀUSULA 14. Variants o alternatives
Els licitadors no podran formular variants o alternatives a la prestació definida en el Plec
de prescripcions tècniques particulars regulador d’aquest contracte.
CLÀUSULA 15. Contractista. Requisits de capacitat i aptitud
15.1.- Estan capacitades per contractar amb aquest Ajuntament les persones físiques o
jurídiques, amb condició d’empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena
capacitat d’obrar i que no estiguin incorregudes en cap dels supòsits d’incapacitat o
prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent. 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, i ha de disposar d’una
organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així
mateix, les empreses licitadores 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.
Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han
de complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al moment de
l’adjudicació i de formalització del contracte.
15.2.- Aquest contracte pot ser adjudicat a una unió d’empresaris que es constitueixi
temporalment a aquest efecte. Les unions temporals d’empresaris (UTE) han d’acreditar
la classificació o la solvència exigida, sí s’escau, en aquest plec i/o conforme a les
prescripcions legals i reglamentàries vigents.
15.3.- No obstant el que s’ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present
licitació les empreses que haguessin participat en l’elaboració de les especificacions
tècniques relatives a aquest contracte si, aquesta participació, pogués provocar
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restriccions a la lliure concurrència o suposar un tractament de privilegi en relació a la
resta de les empreses licitadores.
Acreditació dels requisits de capacitat:
A ) Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar de l'empresari/a:
A.1. Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), document
nacional d’identitat (DNI), o document que el substitueixi, i el número d’identificació fiscal
(NIF) i llicència d’activitat professional si s’escau.
A.2. Per a les persones jurídiques, escriptura de constitució i/o modificació, en el seu
cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil i el NIF. Quan aquesta inscripció no
sigui exigida per la legislació mercantil aplicable, s’aportarà l’escriptura o document de
constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes
reguladores de l’activitat de l’empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial
corresponent.
A.3. Per a les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea,
certificació acreditativa de la inscripció en les llistes oficials d’empresaris/es
autoritzats/des per contractar establertes pels Estats membres, o presentació dels
certificats comunitaris de classificació.
A.4. Per a les empreses estrangeres no compreses a l’apartat anterior, informe expedit
per la Missió Diplomàtica Permanent o oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de
l’empresa.
A més, s’hi haurà d’acompanyar informe de la respectiva missió diplomàtica permanent
d’Espanya o de la Secretaria general del Comerç exterior del Ministeri d’Economia sobre
la condició d’Estat signatari de l’acord sobre contractació pública de l’Organització
Mundial del Comerç, sempre que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada,
o en cas contrari, l’informe de reciprocitat lliurat per l’esmentada missió diplomàtica.
B) Documents que acrediten l’apoderament, si l’empresari actua mitjançant
representant o es tracta d’una persona jurídica:
B.1. Document públic d’apoderament, degudament inscrit en el Registre públic
corresponent, en cas de resultar l’oferta amb millor relació qualitat-preu, excepte quan
l’empresa licitadora consti en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en
el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE).
B.2. DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica.
C) Especialitats en relació a les unions temporals d’empresaris:
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C.1. Cadascun de les empreses licitadores que la componen haurà d’acreditar la seva
capacitat d’obrar i solvència conforme als apartats anteriors, amb acompliment, si
escau, del que es disposa anteriorment.
C.2. Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o
apoderat únic amb facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions
derivades del contracte fins a la seva extinció, així com la indicació dels noms i
circumstàncies de les empreses licitadores que la subscriuen, la participació de
cadascun d’ells, i el compromís de constituir-se formalment en Unió temporal, en cas de
resultar adjudicataris/es.
C.3. Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració competent.
Només en el cas de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar la seva constitució
en escriptura pública i aportar el NIF definitivament assignat.
D) Només per a empreses estrangeres i quan el contracte s’executi en territori
espanyol: declaració signada pel legal representant, de submissió a la jurisdicció dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de
manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu
cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre a l’empresa licitadora.
No obstant, l’exposat anteriorment, la Mesa Contractació podrà requerir a les empreses
licitadores qualsevol aclariment o documentació complementària respecte a la
inexistència de prohibicions per contractar i/o la millor acreditació de la solvència
econòmica, tècnica i/o financera, si s’escau.
En tot allò que no es contempli en aquesta clàusula per a les empreses comunitàries, no
comunitàries i unions d’empresaris, s’estarà a l’establert als arts. 67, 68 i 69 LCSP.
CLÀUSULA 16. Prohibició per contractar del contractista.
Els licitadors no han d’estar sota cap de les causes de prohibició de contractar
establertes en l’article 71 de la LCSP en la data de finalització de la presentació de
sol·licituds. Tampoc poden estar sota qualsevol de les esmentades causes quan
s’acordi l’adjudicació definitiva del contracte.
La prova per acreditar tal circumstancia s’haurà d’aportar, en el moment de ser requerits
com a empresa millor classificada, de conformitat amb l’article 85 de la LCSP, en una de
les formes següents:
- Mitjançant testimoni judicial
- Mitjançant certificació administrativa
I quan no sigui possible en alguna de les modalitats anteriors, mitjançant:
- Declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa.
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- Declaració responsable atorgada davant notari.
- Declaració responsable atorgada davant un organisme professional qualificat.
En el cas d’optar per una de les modalitats de declaració responsable, aquesta l’haurà
de formular el licitador, el seu representant o apoderat deixant constància de què
compleixen amb l’ esmentat requisit.
CLÀUSULA 17. Contractista. Requisits de solvència.
De conformitat amb l’article 159.6 b) LCSP, i al tractar-se d’un procediment obert
simplificat abreujat, s’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i
financera, i tècnica o professional.
Així, podran concórrer en aquest procediment i subscriure aquest contracte les persones
naturals i jurídiques legalment constituïdes i habilitades per a l’exercici de l’activitat
objecte del contracte, amb plena capacitat d’obrar, sempre que no es trobin incurses en
cap de les circumstàncies que impedeixen contractar amb l’Administració Pública,
previstes en l’article 71 de la LCSP.
No obstant, En aquest procediment s’haurà de presentar el certificat d’inscripció de
l’empresa licitadora en el Registre Electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya i/o en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades
del Sector Públic (ROLECE) de l’Estat, d’acord amb la previsió de la Disposició
Transitòria tercera LCSP. En aquest sentit, en el cas del ROLECE, també es podrà
acreditar la sol·licitud d’inscripció en tràmit, d’acord amb la Recomanació de la Junta
Consultiva de Contractació Pública de l’Estado, de 24 de setembre de 2018.

CLÀUSULA 18. Presentació de la documentació i de les proposicions
La documentació relativa a capacitat del licitador i prohibicions per contractar,
s’hauran d’aportar en un arxiu electrònic a través de la plataforma VORTAL adjuntant
els annexos I i II que s’inclouen en el present plec.
Les proposicions econòmiques s’hauran de presentar electrònicament a través de la
plataforma VORTAL, que s’hauran d’ajustar als formularis publicats a l’efecte en aquella
plataforma i d’acord amb l’annex X del present plec.
La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada pel licitador del
contingut de la totalitat de les clàusules, sense excepció o reserva possible.
Les proposicions seran secretes fins al moment de l’obertura del sobre per part de la
Mesa de Contractació.
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Tant la documentació administrativa com les proposicions avaluables mitjançant fórmula
s’aportarà en un únic sobre.
DOCUMENTS A PRESENTAR PELS LICITADORS, AIXÍ COM LA FORMA I
CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS :
La documentació que ha de constar en el SOBRE ÚNIC DIGITAL amb el nom:
“DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS PREVIS I
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AMB
VALORACIÓ AUTOMÀTICA, PER OPTAR AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
DE PINSO DE LES COLÒNIES CONTROLADES DE GATS AL MUNICIPI DE SANT
FELIU DE LLOBREGAT, mitjançant procediments obert simplificat abreujat, serà:
1. Declaració responsable de reunir tots els requisits de capacitat, personalitat i
solvència tècnica, professional, econòmica i financera i d’estar inscrit en el en el
Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI)
o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic,
(ROLECE) en la data final de presentació d’ofertes (Annex IA) i pel licitadors que
NO estiguin inscrits (Annex IB).
2.

Licitadors inscrits en RELI o ROLECE: Declaració responsable del compliment
dels requisits en matèria de empleats amb discapacitat, pla d’igualtat i prevenció
de riscos laborals (Annex IIA).

3. Licitadors NO inscrits en RELI o ROLECE: Declaració responsable no estar
incurs en prohibició de contractar i al corrents de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social (Annex IIB).
4. Direcció de correu electrònic que designi el licitador per rebre les notificacions
d’aquesta licitació de conformitat amb la disposició addicional setzena de la
LCSP (Annex III).
5. Declaració responsable de representació de l’empresa i de disposar de signatura
electrònica reconeguda de conformitat amb l’article 159.4.c) LCSP. (Annex IV).
6. Declaració responsable, de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els
mitjans personals o materials suficients per a satisfer-lo correctament. Aquesta
compromís s’integrarà en el contracte, essent obligacions essencials del
contracte als efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP. (Annex V).
7. Declaració de Grup empresarial, tant per licitadors incrits en el RELI o ROLECE
com pels licitadors que NO ho estiguin. (Annex VI).
8.

Declaració de voluntat de constitució d’una unió temporal d’empreses (UTE) en
cas de resultar adjudicataris. (Annex VII).

9. Declaració responsable, només per a empreses estrangeres i quan el contracte
s'executi en territori espanyol, fent constar que la participació en la licitació
comporta la submissió de l’empresa licitadora i de l’adjudicatària a la jurisdicció
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dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències
que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb
renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre
al licitador.
10. Declaració d’acceptació plena als plecs de clàusules administratives i condicions
tècniques que regeixen la contractació (Annex VIII).
11. Declaració de responsable del compliment de mesures socials i condicions
especials d’execució del contracte. (Annex IX).
12. PROPOSICIÓ ECONÒMICA vinculada als criteris de valoració objectius,
(proposició econòmica) de conformitat amb la clàusula 12 d’aquest plec
administratiu i el plec tècnic regulador del contracte. (Annex X).
Part d’aquests annexos podran ser substituïts per l’aportació del Document Europeu
Únic de Contractació (DEUC), que eximeix del lliurament de la documentació
requerida en els apartats 1, 2 i 3, i que es troba en el següent link:
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf
CLÀUSULA 19. Termini de presentació de les proposicions
Els licitadors disposaran d’un termini de 10 dies hàbils per a la presentació de les
proposicions, el termini comptarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de
licitació en el perfil del contractant.
El termini de presentació de pliques finalitzarà a les 23:59 hores del darrer dia. Tenint en
compte que l’horari d’atenció al públic de l’empresa licitadora de la plataforma de
licitació electrònica, (Vortal), es de dilluns a divendres de 9:00 a 18:00 hores.

CLÀUSULA 20. Lloc de presentació de les proposicions
Les proposicions (sobre ÚNIC digital) s’hauran de presentar electrònicament. Les
proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina
aquest plec, seran excloses.
La presentació de proposicions es farà únicament a través del portal
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=vortal
L’accés a la plataforma és gratuït.
És important que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la signatura i
enviament de les proposicions, els requisits de programari per a la presentació de
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proposicions a través de la plataforma VORTAL: JAVA, sistema operatiu, navegador),
etc.
Es pot verificar i actualitzar gratuïtament la versió de JAVA accedint a la pàgina del
fabricant http://java.com/es/download/installed.jsp.
Pel que fa al sistema operatiu i altres configuracions dels equips, la comprovació es pot
fer polsant sobre l’enllaç
https://next.vortal.biz/PRODPT1BusinessLine/Common/SystemRequirementsValidatorC
ommon/Index
o sobre l’opció “Validació del sistema” disponible en el peu de pàgina d’accés a la
plataforma.
Si de cas es tenen dubtes sobre la versió de JAVA a utilitzar i/o sobre la configuració
dels equips es pot contactar amb el Servei d’Atenció al Client de VORTAL a través del
correu info@vortal.es o a través del 902 02 02 09.
Per accedir a la plataforma, els licitadors que no estiguin donats d’alta hauran de
registrar-se a la mateixa adreça:
https://community.vortal.biz/PRODPublic/Users/UserRegister/Index?currentLanguage=c
a&SkinName=Vortal
Es pot obtenir més informació sobre els tràmits electrònics relatius al registre en el
mateix portal, contactant amb el Servei de Gestió de Clients de VORTAL al número 902
02 02 90 o a través de correu electrònic: info@vortal.es.
Els licitadors hauran de firmar mitjançant signatura electrònica reconeguda, vàlidament
emesa per un Prestador de Serveis de Certificació que garanteixi la identitat i integritat
del document, l’oferta i tots els documents associats a la mateixa, en els que sigui
necessària la firma de l’apoderat, de conformitat amb el que estableix la Llei 59/2003, de
19 de desembre, i demés disposicions de contractació pública electrònica, a excepció
d’aquells documents que acrediten la constitució de la garantia provisional, quan sigui
procedent, que hauran de ser en tot cas originals.
Els certificats reconeguts acceptats per la plataforma VORTAL són:
‒ ACCV.
‒ DNI electrònic.
‒ IZEMPE.
‒ ANCERT.
‒ Camerfirma.
‒ CATCert.
‒ FNMT – CERES.
‒ FIRMA PROFESSIONAL.
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És important que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la signatura i
enviament de les proposicions, que el certificat està correctament instal·lat a l’ordinador i
que es poden signar documents.
Si de cas s’interromp el servei por causes tècniques, aquesta s’anunciarà als potencials
usuaris del Registre amb l’antelació màxima possible. Si la interrupció no és
programada, sempre que sigui possible, l’usuari visualitzarà en el seu accés un
missatge en el que es comuniqui aquesta circumstància.
Les proposicions extemporànies seran excloses, a no ser que s’acrediti que la
presentació fora de termini és per raons operatives de la pròpia Plataforma.
S’entendrà complert el termini si s’inicia la transmissió dins del mateix i finalitza amb
èxit.
Una vegada presentada una proposició a través de la plataforma VORTAL, es generarà
un avís de recepció electrònic que garantirà la data, hora i contingut de l’oferta.
CLÀUSULA 21. Documents i dades dels licitadors de caràcter confidencial
Els licitadors hauran d'indicar quins documents (o part dels mateixos) o dades dels
inclosos en les ofertes tenen la consideració de confidencials, sense que resultin
admissibles les declaracions genèriques de confidencialitat de tots els documents o
dades de l'oferta. La condició de confidencial haurà de reflectir-se clarament
(sobreimpresa, al marge o de qualsevol altra forma clarament identificable) en el propi
document que tingui tal condició, assenyalant a més els motius que justifiquen tal
consideració. No es consideraran confidencials documents que no hagin estat
expressament qualificats com a tals pels licitadors.
CLÀUSULA 22. Esmena de documents i requeriment de documentació.
Si la Mesa de contractació observa que en la documentació presentada hi ha defectes o
errors de caràcter esmenable, ho ha de comunicar a les empreses afectades perquè els
corregeixin o esmenin en el termini màxim de tres (3) dies hàbils. Així mateix, la Mesa
de contractació podrà recaptar dels/de les empresaris/es aclariments sobre els
certificats i documents presentats, o requerir-los per a la presentació d’altres
complementaris, que hauran de presentar-se en un termini no superior a cinc (5) dies
naturals.
En el cas que no es presenti la documentació requerida o no es complimenti
adequadament el requeriment de documentació en el termini assenyalat o bé en el
termini per esmenar que doni la Mesa de contractació s’entendrà que l’empresa
licitadora ha retirat la seva oferta i quedarà exclosa de la licitació procedint-se a requerir
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la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes.
S’entendrà que el requeriment no ha estat complimentat adequadament en els següents
supòsits:
a) El licitador no aporti documentació acreditativa dels requisits de solvència
econòmica i financera exigida als plecs.
b) El licitador no aporti documentació acreditativa dels requisits de solvència tècnica
o professional exigida als plecs.
c) Que compleixi el requeriment de forma extemporània. En aquest últim cas, la
Mesa de Contractació valorarà les circumstàncies que han provocat aquest
incompliment per decidir si procedeix l’exigència de la penalitat.
d) No es constitueixi la garantia en termini, no sent possible la seva constitució en
període d’esmena. No obstant això, en cas que l’empresa licitadora presenti una
garantia per import insuficient o incorrecte, se li concedirà la possibilitat
d’esmena.
Si no s’executa adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entén que
l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta, i es procedirà a exigir-li l’import del 3 per
cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. A més, si
concorre dol, culpa o negligència, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de
contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la
declaració responsable indicativa del compliment dels requisits previs, així com en altres
declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic
prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.

CLÀUSULA 23. Mesa de contractació
A l’empara d’allò previst a l’article 326.1 de la LCSP, la constitució de la Mesa és
potestativa en aquest tipus de procediment. No obstant això, cas que es decideixi
constituir-la, la seva composició es publicarà dins l’anunci de licitació d’aquest contracte.
La Mesa de contractació serà l’òrgan competent per efectuar la qualificació de la
documentació administrativa i realitzar l’avaluació i classificació de les ofertes.
La Mesa de contractació estarà presidida per l’Alcalde o regidor en qui delegui, i
formaran part com a vocals: el Secretari/a municipal, l’Interventor/a de Fons de la
Corporació o funcionaris que els substitueixin, un lletrat/tècnic jurista de la corporació o
funcionari que els substitueixi i un funcionari/a al servei de la Corporació que actuarà
com a secretari/a de la Mesa, de conformitat amb allò establert en la Disposició
Addicional segona apartat set de LCSP i es publicarà en el perfil del contractant.
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La composició concreta de la Mesa serà:
President:
La Sra. Mireia Aldana Llorens, presidenta de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat
Econòmica, que podrà ser substituït pel Sr. Manel Leiva, regidor delegat de Medi
Ambient, Mobilitat i Lluita Contra el Canvi Climàtic.
Vocals:




Sra. Mercè Caballé Rodríguez, Lletrada de la Corporació; qui podrà ser substituïda
per la Sra. Pilar López Rodríguez, Tècnica Jurídica.
Sr. Roger Cots Valverde, vicesecretari de la Corporació; qui podrà ser substituït pel
Sr. Joan Pere López Pulido, Lletrat i Director de l’Assessoria Jurídica.
Sra. Laura Almonacid Lamelas, Interventora Municipal de Fons; qui podrà ser
substituïda per la Sra. Isabel Purificación Farrera, cap de comptabilitat i suport a la
Intervenció.

Secretari/a: Sra Mercè González Oliver, Tècnica Jurídica, qui podrà ser substituïda per la
Sra. Maria Montoya Pérez, Tècnica Jurídica.
CLÀUSULA 24. Obertura de les proposicions admeses
Un cop conclòs el termini de presentació d’ofertes, i en el dia i hora assenyalat en la
Plataforma de contractació VORTAL, la Mesa de contractació es reunirà, en acte que no
tindrà caràcter públic, i procedirà al desxifrat i a l’obertura de la documentació
presentada pels licitadors en el sobre ÚNIC i a la qualificació prèvia dels documents
presentats en temps i forma, aixecant seguidament acta en la que figurin cadascú d’ells.
Si la Mesa de contractació, observés defectes, errors o omissions en quant a
l'acreditació del requisit de què es tracti però no al seu compliment (el requisit ha
d'existir amb anterioritat a la data en què finalitzi el termini de presentació de
proposicions, perquè la seva existència no és esmenable, només ho és la seva
acreditació), es comunicarà aquesta circumstància als licitadors afectats, exclusivament
per mitjans electrònics a través de la plataforma de contractació VORTAL, atorgant-los
un termini no superior a tres dies hàbils perquè procedeixin a la seva correcció o
esmena. L’iniciï del referit termini coincidirà amb l'enviament de la notificació, sempre
que aquest mateix dia s'hagi publicat l'anunci corresponent en el perfil de contractant
allotjat en la plataforma de contractació VORTAL, en cas contrari, amb el de la recepció
de la notificació.
Així mateix, la Mesa de contractació, o en el seu cas, l'òrgan de contractació podrà
recaptar de l'empresari aclariments sobre els documents presentats o requerir-li per a la
presentació d'altres complementaris, la qual cosa haurà de realitzar en el termini indicat.
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La Mesa de contractació, si fos possible en la mateixa sessió, procedirà a qualificar la
documentació a què es refereix el paràgraf anterior, i esmenats, en el seu cas, els
defectes, errors o omissions de la documentació presentada, procedirà a determinar els
empresaris admesos a la licitació i els rebutjats, indicant en aquest cas, les causes del
seu rebuig.
Seguidament, es procedirà a efectuar la valoració dels criteris automàtics mitjançant
fórmula de les ofertes presentades pels licitadors admesos, podent sol·licitar els
informes tècnics que s'estimin oportuns amb vista a identificar possibles ofertes en
presumpta anormalitat o desproporció segons l’establert a l'art. 149 LCSP.
En cas d’empat es procedirà segons l’establert en l’art. 147.2 de LCSP.
De conformitat amb l’article 157 de la LCSP, els licitadors podran seguir en tot moment
l’estat de la tramitació de l’expedient a través de l’enllaç:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=vortal
La Mesa de contractació abans d’efectuar la proposta d’adjudicació a l’òrgan de
contractació, requerirà al proposat com a adjudicatari (segons l’art. 150.2 LCSP) que
aporti la documentació acreditativa contemplada a la clàusula 25 d’aquest plec, en el
termini de set (7) dies hàbils. Transcorregut aquest termini si l’empresa proposada com
a adjudicatària no compleix el requeriment es procedirà a requerir pel mateix termini a
la següent proposició amb millor relació qualitat preu, d’acord amb l’ordre de
classificació de les proposicions presentades i acceptades. Un cop aportada la
documentació la Mesa de contractació es reunirà, si s’escau, per a procedir a la
comprovació i qualificació de mateixa, i elevarà la proposta definitiva a l’òrgan de
contractació, qui procedirà a adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com a
adjudicatari segons l’establert a la clàusula 26 d’aquest plec.
La proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor del licitador proposat enfront de
l’Administració.
CLÀUSULA 25. Decisió de no adjudicar o desistiment del procediment
d’adjudicació
En aquest cas, es procedirà de conformitat amb l’article 152 LCSP.

CLÀUSULA 26. Documentació a presentar pel licitador que hagi presentat l’oferta
que resulti amb major puntuació
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini que es
fixi en el requeriment de documentació, a comptar des de la data de l’enviament del
requeriment electrònic que preveu l’article 159.4 de la LCSP haurà d’aportar:
20

-

-

La documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans que
s’haguessin compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte (annex V)
d’acord amb l’establert a la clàusula 17 d’aquest plec.
La declaració responsable en què es compromet a complir les condicions
especials d’execució que s’indiquen. (Annex IX).

En no ser obligatòria la inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses del sector
públic o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma, el licitador proposat
com a adjudicatari restarà eximit de presentar la documentació relativa als requisits
previs per a contractar amb l’administració si s’aporta l’esmentada inscripció en algun
dels esmentats registres.
Tot i això, en cas que el licitador que hagi presentat l’oferta de major puntuació pugui
acreditar que, per raons alienes a la seva voluntat, no es troba inscrit en el Registre
Oficial de licitadors i Empreses del sector públic o al Registre Oficial de la corresponent
Comunitat Autònoma, de conformitat amb l’article 159.4 de la LCSP, haurà d’aportar a
l’òrgan contractació, en el termini de set dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la
notificació del requeriment efectuat pel secretari/ària de l’òrgan de contractació:
1.La documentació acreditativa de la personalitat jurídica i la capacitat de conformitat
amb la clàusula 15 d’aquest plec administratiu.
2.La documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i la solvència
tècnica i professional de conformitat amb l’exposat a la clàusula 17.
L’acreditació de la capacitat d’obrar de l’empresa s’haurà de fer a través de còpies
autèntiques :
a) Escriptura de constitució i/o d’estatuts de l’empresa, més aquelles escriptures
que haguessin modificat posteriorment part de l’articulat dels estatuts de
l’empresa.
b) NIF de l’empresa
c) DNI del representant de l’empresa.
d) Escriptura de poders del representant de l’empresa, validats pel Secretari
municipal si bé únicament reintegrarà la taxa municipal que estableix l’ordenança
fiscal corresponent, qui resulti adjudicatari.
e) Alta del Impost d’Activitats Econòmiques i darrer rebut pagat, o declaració
responsable d’estar exempt de pagament.
Quan es tracti de persones naturals o físiques (en règim d’autònoms) la documentació
acreditativa a presentar per la capacitat d’obrar de conformitat amb la clàusula 15
d’aquest plec administratiu, s’haurà de fer a través de còpies autèntiques:



Fotocopia del DNI de la persona física
Alta del Impost d’Activitats Econòmiques i darrer rebut pagat, o declaració
responsable d’estar exempt de pagament.
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Pel que fa als certificats, que es llisten a continuació, es generaran d’ofici per part de
l’Ajuntament:
‒
‒
‒

Un certificat d’estar al corrent de pagament dels deutes tributaris amb
l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
Un certificat d’estar al corrent amb els deutes de la Tresoreria General de la
Seguretat Social.
Un certificat d’estar al corrent de pagament dels deutes tributaris amb
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

La persona natural o física (en règim d’autònoms), la capacitat d’obrar, es podrà
acreditar mitjançant la inscripció en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic (ROLECE) acredita la solvència per aquest contracte.
Si no es compleix adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta, i l’òrgan de contractació requerirà, en aquest
cas, la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes.

CLÀUSULA 27. Adjudicació del contracte
L’adjudicació haurà de ser acordada per l’òrgan de contractació i notificada de manera
motivada a tots els licitadors, en el termini màxim de 5 dies hàbils, des de què el licitador
amb l’oferta que resulti amb puntuació més alta hagi presentat la documentació
esmentada en la clàusula anterior.
No podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que
sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec. L'òrgan de contractació
podrà, sempre abans de procedir a la formalització, adoptar la decisió de no adjudicar o
celebrar el contracte per raons d'interès públic degudament justificades en l'expedient, o
desistir del procediment d'adjudicació en cas d'haver-se produït una infracció no
corregible de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del
procediment d'adjudicació, havent de justificar-se en l'expedient la concurrència de la
causa.
L'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors en la forma i
en els termes detallats en l'article 151.2 de la LCSP. La notificació es realitzarà per
mitjans electrònics de conformitat amb el que s'estableix en la disposició addicional
quinzena de la LCSP, podent efectuar-se a través de la Plataforma de Contractació del
Sector Públic d'acord amb el previngut en la clàusula 9 del present plec.
Serà aplicable a la motivació de l'adjudicació l'excepció de confidencialitat continguda en
l'article 133 de la LCSP. En aquest sentit, l'òrgan de contractació no divulgarà aquelles
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dades tècniques de les ofertes que els licitadors hagin fet constar justificadament com a
confidencials en formular-les, si bé no s'admetrà que s'efectuï en aquests casos una
determinació de confidencialitat genèrica o referida a la totalitat de les ofertes.
L'adjudicació es publicarà en el perfil de contractant en el termini de quinze dies, de
conformitat amb el que s'estableix en l'article 151.1 de la LCSP.
En tot cas, tant en la notificació de l'adjudicació com en el perfil de contractant s'indicarà
el termini en què ha de procedir-se a la formalització del contracte conforme al que
s'estableix en l'apartat 3 de l'article 153 de la Llei i en la forma establerta en l'apartat 6
de l'article 159 per als procediments oberts simplificats abreujats.
Quan l'òrgan de contractació no adjudiqui el contracte d'acord amb la proposta
formulada per la Mesa de contractació haurà de motivar la seva decisió.
CLÀUSULA 28. Formalització del contracte
El contracte quedarà formalitzat a la signatura per l'adjudicatari de l'acceptació de la
resolució d'adjudicació, de conformitat amb el que estableix l'apartat 6 de l'article 159 de
la LCSP, constituint aquest document títol suficient per a accedir a qualsevol registre
públic.
No obstant això, i en tractar-se d'un contracte no susceptible a recurs especial,
l'adjudicatari s'obliga a formalitzar-lo en document administratiu dins el termini que
s'estableixi en l'acord d'adjudicació. Així mateix, el contractista podrà sol·licitar que el
contracte s'elevi a escriptura pública, corrent al seu càrrec les corresponents despeses.
En el supòsit que l’adjudicatària sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
En virtut del perfeccionament del contracte, l’adjudicatari resta expressament obligat a
més del que s’ha indicat sobre la formalització del contracte i constitució de les garanties
definitives, a satisfer l’import dels anuncis de totes les despeses que es liquidin amb
motiu dels tràmits preparatoris, formalització i vigència del contracte, inclosos els
honoraris del Notari autoritzant si s’escau. El document administratiu en el què es
formalitzi el contracte haurà de constar les dades que figuren en l’article 35 de la LCSP.
Simultàniament amb la signatura del contracte, haurà de ser signat per l'adjudicatari el
Plec de Clàusules Administratives Particulars i el de Prescripcions Tècniques. No podrà
iniciar-se l'execució del contracte sense la seva prèvia formalització, excepte en els
casos previstos en l'article 119 de la LCSP.
La formalització del contracte es publicarà en el perfil de contractant indicant, com a
mínim, les mateixes dades esmentades en l’anunci de l’adjudicació.
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CLÀUSULA 29. Execució del contracte.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis 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.
L'adjudicatari comptarà amb el personal necessari per a l'execució del contracte i, en tot
cas, amb el qual s'assenyali en el plec de prescripcions tècniques del contracte o en
qualsevol altre document contractual. Aquest personal dependrà exclusivament de
l'adjudicatari, el qual tindrà tots els drets i deures inherents a la seva qualitat d'ocupador
respecte d'aquest, sent l'Administració contractant en tot aliena a aquestes relacions
laborals. D'acord amb el que es disposa en l'article 308.2 de la LCSP, a l'extinció dels
contractes de serveis, no podrà produir-se en cap cas la consolidació de les persones
que hagin fet els treballs objecte del contracte com a personal de l'Ajuntament.
El contractista no podrà substituir al personal adscrit a la realització dels treballs, sense
l'expressa autorització del responsable del contracte. En aquest sentit, el contractista
està obligat a comunicar a l'Ajuntament qualsevol substitució que pretengui introduir tant
en el personal directiu o facultatiu, com en la resta de personal adscrit al
desenvolupament dels treballs, per a la seva prèvia acceptació per aquesta
Administració, una vegada comprovat que no es produeix menyscapte de la solvència
professional i tècnica exigida en el contracte.
El contractista està obligat a guardar sigil respecte de les dades i antecedents que, no
sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte, dels quals tingui
coneixement en ocasió d'aquest. En aquest sentit, el contractista haurà de respectar el
caràcter confidencial d'aquella informació a la qual tingui accés en ocasió de l'execució
del contracte a la qual se li hagués donat el referit caràcter en els plecs o en el
contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest
deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del coneixement d'aquesta
informació.
Així mateix, i per al cas en què el contractista pogués tenir accés de manera incidental o
accidental amb motiu de la prestació del servei a dades de caràcter personal, queda
expressament prohibit l'accés a aquestes dades, quedant igualment el contractista
obligat a guardar secret respecte d'aquelles dades de caràcter personal que el personal
al seu càrrec hagués pogut conèixer amb motiu de l'execució dels treballs.
No obstant l'anterior, si el servei a desenvolupar comportés per la seva naturalesa la
necessitat d'accedir a dades de caràcter personal, serà aplicable el que s'estableix en la
disposició addicional vintena cinquena de la LCSP, i en aquest sentit, el contractista
està obligat al compliment en la seva integritat de la Llei Orgànica 3/2018, de 5
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desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la seva
normativa de desenvolupament.
CLÀUSULA 30. Revisió de preus
Atesa la naturalesa i durada del contracte, els preus no seran objecte de revisió de
conformitat amb el regulat en l'article 103 de la LCSP.
CLÀUSULA 31. Terminis
L’adjudicatari estarà obligat al compliment del termini total fixat en el contracte per a la
realització de la prestació, així com dels terminis parcials que, en el seu cas,
s’haguessin establert en l’oferta del licitador.
CLÀUSULA 32. Règim de pagament del preu
El pagament es realitzarà per cada subministrament realitzat i segons els preus
ofertats per l’adjudicatari, un cop s'hagin supervisats i confirmats pel responsable del
contracte designat per l'Ajuntament, o si s'escau per l'òrgan de direcció del contracte
que estableixi l’òrgan de contractació.
Una vegada conformats les prestacions efectivament realitzats pel responsable del
contracte de l'administració, l'adjudicatari presentarà la factura mensualment en el
termes i condicions establertes per la Intervenció de l'Ajuntament.
S’ha de repercutir com a partida independent l'Impost sobre el Valor Afegit en el
document que es presenti per al cobrament, sense que l'import global contractat
experimenti cap increment i, que serà satisfeta una vegada que hagi estat expressament
conformada per aquesta Administració.
El lliurament de factures per part de l’adjudicatari d’aquest contracte s’haurà efectuar per
mitjans electrònics, d’acord amb les especificacions requerides per l’Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat i consultables a:
https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=24095
CLÀUSULA 33. Garanties provisionals i definitives
Els licitadors estan exemptes de constituir garantia provisional d’acord amb l’article 159
de la LCSP així com de constituir garantia definitiva de conformitat amb l’article 159.6.f)
de la LCSP.
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CLÀUSULA 34. Causes de resolució del contracte.
Seran causes de resolució del contracte les establertes en els articles 211 i 313 de la
LCSP, resultant d'aplicació el procediment de resolució contractual contemplat en l'art.
109 i següents del RGLCAP.
Així mateix, constituiran causes de resolució del contracte imputables al contractista les
següents:
a) El incompliment de l'obligació de guardar sigil i de respectar el caràcter
confidencial d'aquella informació a la qual tingui accés en ocasió de l'execució
del contracte a la qual se li hagués donat el referit caràcter en els plecs o en el
contracte, o que pel seu pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal en els
termes establerts en la clàusula 39 d'aquest plec.
b) L'abandó per part del contractista de la prestació objecte del contracte.
S'entendrà produït l'abandó quan la prestació no es desenvolupi amb la
regularitat adequada o amb els mitjans humans o materials precisos per a la
normal execució del contracte en termini, incomplint el compromís d'adscripció
de mitjans mínims exigit. No obstant això, quan es doni aquest supòsit,
l'Administració, abans de declarar la resolució, requerirà al contractista perquè
regularitzi la situació en el termini de quinze dies a comptar des del requeriment.
c) L'incompliment de les condicions especials d'execució del contracte que puguin
definir-se en els plecs, així com les restants obligacions que s'hagin considerat
en qualsevol dels documents contractuals del contracte com a obligacions
essencials d'aquest.
d) L'incompliment greu i reiterat de les instruccions que siguin donades al
contractista per la direcció facultativa.
e) La realització de modificacions durant l'execució del servei sense comptar amb la
prèvia autorització de l'Administració.
f) La modificació, durant l'execució del contracte, dels components de l'equip o dels
col·laboradors d'aquest, sense comptar a aquest efecte amb la prèvia
autorització de l'Administració.
g) Incórrer el contractista durant la vigència del contracte, en alguna de les causes
de prohibició de contractar de l'article 71 de la LCSP.
h) L'expedient de resolució de contracte que s'incoí quan es doni qualsevol de les
citades circumstàncies, contindrà un pronunciament exprés sobre la procedència
de confiscar o no la garantia definitiva, si s’excau.
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i)

quant a les conseqüències econòmiques de l'extinció, s’ haurà d'atendre a la que
hagi aparegut amb prioritat en el temps.

j)

En cas de declaració en concurs l'Administració potestativament continuarà el
contracte si per raons d'interès públic així ho aconsellen, sempre que el
contractista prestés les garanties addicionals suficients per a la seva execució.

k) Als efectes establerts en el paràgraf anterior, en tot cas s'entendrà que són
garanties suficients:



Una garantia complementària d'almenys un 5 per 100 del preu del
contracte, que haurà de prestar-se en qualsevol de les formes
contemplades en l'article 108.
El dipòsit d'una quantitat en concepte de fiança, que es realitzarà
de conformitat amb el que s'estableix en l'article 108.1, lletra a), i
que quedarà constituïda com a astricció per al cas d'incompliment
per part del contractista.

En els casos en què concorrin diverses causes de resolució del contracte amb diferents
efectes pel que fa a les conseqüències econòmiques de l’extinció, s’ha de tenir en
compte la que hagi aparegut amb prioritat en el temps.
CLÀUSULA 35. Incompliments i penalitats
D’acord amb allò establert per la Llei 9/2017 LCSP, quan el contractista, per causes que
li són imputables, hagi incomplert parcialment l’execució de les prestacions definides en
el contracte o en els Plecs, l’Administració pot optar, ateses les circumstàncies del cas,
per la seva resolució o per la imposició de les penalitats que, per a aquests supòsits,
determinin el plec de clàusules administratives particulars i, especialment, les prescrites
a l’art. 201 LCSP en quant a les obligacions socials, ambientals i laborals.
35. 1 - Tipificació d’incompliments
a) Incompliments molt greus:





L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en els
plecs.
Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el
medi ambient d’acord amb la legislació vigent.
El subministrament de béns manifestament defectuosos, amb
incompliment de les condicions establertes.
L'incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el
seu personal.
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La desobediència reiterada, més de dues vegades, a les ordres escrites
de l'Ajuntament, relatives a l'execució del contracte.
La no utilització dels mitjans mecànics i/o humans ofertats.
Ús de mitjans en mal estat de conservació o decoro.
La infracció de les previsions relatives a la Protecció de dades de caràcter
personal.
Reiteració en la comissió de faltes greus.

b) Incompliments greus:







Incompliment d'acords o decisions de l'Ajuntament sobre variacions de
detall que no impliquin despeses per a l'empresa adjudicatària.
Irregularitats inadmissibles en l’entrega de béns, d'acord amb les
condicions fixades en els plecs.
La no sistemàtica o irregular entrega dels béns.
El fet de no estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i
de Seguretat Social.
L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa
general sobre prevenció de riscos laborals
Reiteració en la comissió de faltes lleus.

c) Incompliments lleus:
Totes les altres no previstes anteriorment i que infringeixin d'alguna manera les
condicions establertes en els plecs, sempre que siguin un perjudici lleu del
subministrament.
35. 2 - Penalitats
En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista,
l’Ajuntament podrà constrènyer al compliment del contracte, amb imposició de sancions,
o acordar-ne la resolució.
El incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà lloc a la
imposició de sancions.
35. 3 - Penalitats contractuals
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres
mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
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Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que
no produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les penalitats següents,
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
Per les infraccions qualificades de molt greus:
a)

Si consistissin a deixar de subministrar uns béns o produïssin un dany
avaluable econòmicament: multa pel valor del quàdruple dels béns deixats
d’entregar o del dany produït.
b) Si no fossin avaluables econòmicament: multes de fins el 10% de l'import
d'adjudicació , podent donar lloc a la resolució del contracte en els casos
previstos per la legislació aplicable.
Per les infraccions qualificades de greus:
a) Si consistissin a deixar de subministrar uns béns o produeixin un dany
avaluable econòmicament: multa pel valor del triple dels subministraments
deixats d’entregar o del dany produït.
b) Si no fossin avaluables econòmicament: multes de fins el 5% de l'import
l'adjudicació
Per les infraccions qualificades de lleus:
Quan sigui la primera vegada es farà una advertència i amonestació, les consecutives
s’aplicaran sancions de fins al 2,5% de l’import d’adjudicació.
35. 4 - Procediment per a la imposició de penalitats.
a) La imposició de sancions es realitzarà per acord de l'òrgan de contractació,
prèvia incoació d'expedient administratiu, i donant la corresponent audiència
al contractista.
b) En el supòsit de faltes lleus, serà suficient Decret d’Alcaldia, sense necessitat
d'iniciar procediment sancionador.
c) En tot cas, es donarà audiència al contractista per formular les al·legacions
corresponents i informe del servei competent a evacuar en tots dos casos en
un termini de cinc dies hàbils.
d) La resolució de l'expedient la farà l'òrgan que tingui atribuïda la competència
respecte del tipus de falta de què es tracti.
e) L'import de les sancions econòmiques podrà ser descomptat per
l'Ajuntament, dels pagaments que es realitzin a favor de l’adjudicatari per
l'entrega dels subministraments.
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35. 5 - Cobrament de les penalitzacions
L'import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/s
comptable/s de reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia respongui
de l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos.
L’Ajuntament podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures, totalment o
parcialment, en compensació de deutes del contractista, per raó del contracte i amb
independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres
mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, l’òrgan de
contractació pot –un cop escoltada l’empresa contractista- declarar la responsabilitat
causada a tercers o al propi Ajuntament que li sigui imputable arran de l’execució del
contracte, determinar l’import a què ha de fer front en concepte d’indemnització de
danys i perjudicis i procedir a l'execució total o parcial de la garantia definitiva
constituïda i, si s'escau, a fer efectiu l'import restant à càrrec de l'assegurança de
responsabilitat civil exigida, i a iniciar, si escau, el corresponent procediment de
rescabalament a més a més, d'aplicar la penalitat corresponent.

CLÀUSULA 36. Modificació del contracte
No es preveu cap modificació del contracte.
CLÀUSULA 37. Recepció i termini de garantia
La recepció del contracte es regirà per l’establert en l'article 210 LCSP.
Al temps de la recepció es comprovarà en particular el compliment pel contractista de
las següents obligacions:
1) El compliment no defectuós del contracte.
2) El compliment dels criteris d'adjudicació.
3) El compliment de les condicions d'execució.
El període de garantia coincideix amb la vigència del contracte, no establint-se cap
termini addicional posterior a la finalització del període contractual.
CLÀUSULA 38. Subcontractació i cessió del contracte
No és preveu la subcontractació ni la cessió del contracte.
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CLÀUSULA 39. Informació confidencial facilitada al contractista
El contractista s’obliga al compliment de tot allò que s’ estableix a l’article 133 de la
LCSP, i específicament en el Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del
consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que
respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les
quals tingui accés amb ocasió del contracte. La documentació i la informació que es
desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució de les prestacions
objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració contractant responsable del
fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de
reproducció total o parcial per cap mitjà o suport.
Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers
fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.
CLÀUSULA 40. Informació confidencial proporcionada pel contractista
Sens perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació, i a
la informació que s’ha de donar als licitadors, aquests podran designar com a
confidencial part de la informació facilitada per ells al formular les seves ofertes, en
especial respecte als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les
mateixes. Els òrgans de contractació no podran divulgar aquesta informació sense el
seu consentiment.
Per una part, la informació que se vulgui mantenir secreta ha de versar sobre fets,
circumstàncies o operacions que guardin connexió directe amb l’activitat econòmica
pròpia de l’empresa. Por altre banda, s’ha de tractar d’una informació que no tingui
caràcter públic, és a dir, que no sigui ja àmpliament coneguda o no resulti fàcilment
accessible per a les persones pertanyents als cercles en què normalment s’utilitzi
aquest tipus d’informació. En tercer terme, hi ha d’haver una voluntat subjectiva de
mantenir allunyada del coneixement públic la informació en qüestió. I, finalment, atès
que no és suficient amb la concurrència d’aquest element subjectiu, també és
necessària l’existència d’un legítim interès objectiu en mantenir secreta la informació de
què es tracti. Interès objectiu que ha de tenir naturalesa econòmica, i que s’haurà
d’identificar quan la revelació de la informació reforci la competitivitat dels competidores
de l’empresa titular del secret, debiliti la posició d’aquesta en el mercat o li causi un dany
econòmic al fer accessible als competidors coneixements exclusius de caràcter tècnic o
comercial.
CLÀUSULA 41. Prerrogatives de l'Administració
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L’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte administratiu,
resoldre els dubtes que plantegi el compliment del contracte, modificar el contracte per
raons d’interès públic, acordar la resolució del contracte i els efectes d’aquesta. En els
procediments que s’instrueixin per a l’adopció d’acords relatius a la interpretació,
modificació o resolució del contracte s’haurà de donar a tràmit d’audiència al
contractista.
CLÀUSULA 42. Obligacions del contractista
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, el
contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal,
laboral, de seguretat social, de integració social de persones amb discapacitat, de
prevenció de riscos laborals , de protecció del medi ambient i els principis ètics i bones
pràctiques, que s’ estableixi tant en la normativa vigent com en els plecs que regeix la
present contractació.
CLÀUSULA 43. Principis ètics i bones pràctiques
43.1.- Els licitadors seran èticament responsables, obligant-se al compliment dels
següents principis i bones pràctiques:
1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se de 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.
2. 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 contractades.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
de contractació pública.
43.2.- En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions
següents, amb el caràcter d’obligacions contractuals essencials:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l’adjudicació del contracte en interès propi.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn
familiar o social, amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual.
32

d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitats i de lliure concurrència.
e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenirse 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 competència fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix,
denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb
la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.
f) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir,
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
g) 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.
g) 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 referència, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió
legal.
h) Denunciar els licitadors, contractistes i/o subcontractistes que utilitzin societats
“offshore” per cometre il·lícits penals o eludir les seves obligacions tributàries
amb les administracions tributàries de l’Estat, de Catalunya o dels municipis
participants d’aquest Acord Marc.
i) Denunciar als licitadors, contractistes i/o subcontractistes que tributin en estats
que utilitzin instruments tributaris considerats com a competència fiscal lesiva per
la OCDE.
j) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per part
dels licitadors o contractistes s'ha de preveure com a causa -segons el seu cas i d’acord
amb la legislació de contractació pública- d’exclusió de la licitació o de resolució del
contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la
legislació vigent.

43.3.-.Drets i obligacions de caràcter general
L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat s’obliga a executar el contracte d’acord amb
aquest plec de clàusules.
L'adjudicatari s'obliga a dur a terme el compliment del contracte en els termes fixats en
els plecs de prescripcions tècniques i condicions administratives que el regulen, amb
subjecció a la normativa administrativa i privada que li sigui aplicable.
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L’adjudicatari està obligat a aportar, per a la correcta execució dels serveis oferts, els
mitjans personals i materials que siguin necessaris.
El contractista és responsable del treball realitzat pels seus col·laboradors, executarà el
contracte a risc i ventura seu i estarà obligat a indemnitzar de tots els danys i perjudicis
que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució
del contracte.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions que
desenvolupi i de les conseqüències que es puguin produir per a l'Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat, o per a tercers, de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents
als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte, i el
personal que adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de
comportament i les regles de decòrum adients a la prestació contractada. Quan alguna
de les persones no observi aquests nivells i regles, la Corporació informarà al
contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini més breu possible.
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte
en supòsits de vacances, absències i/o malalties.
43.4.- Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de
l’empresa contractista d’acord amb l’article 202 de la LCSP són les que tot seguit
s’indiquen:
Respectar les normes sociolaborals vigents a Catalunya, España i la Unió Europea, o de
l’Organització Internacional del Treball.

Per tal d'assegurar el compliment d'aquestes obligacions, l'adjudicatari ha de
presentar, abans que el contracte es formalitzi, una declaració responsable en què
es compromet a complir les condicions especials d’execució que s’indiquen. (Annex
IX)
CLÀUSULA 44. Recursos i Jurisdicció
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44
de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que
estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
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interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del
contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP,
per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar en
els llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públics, en el registre de l’òrgan de
contractació o davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o
alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb
la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i
es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el 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.
Si l’escrit d’interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de l’òrgan de
contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al
Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial
en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que
correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, el 3 d’agost, del règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el
que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Sant Feliu de Llobregat, en la data de la signatura electrònica.
L’Alcaldessa
[Firma01-01]
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ANNEXOS
ANNEX I
A) Per a Licitadors que estiguin inscrits en el al registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE) en la data final
de presentació d’ofertes.
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE DISPOSAR DE LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE CAPACITAT,
PERSONALITAT JURÍDICA I SOLVÈNCIA, DE NO ESTAR INCURS EN
PROHIBICIONS DE CONTRACTAR I D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE ELECTRÒNIC
D’EMPRESES LICITADORES
Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau):

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:
Codi postal, població i província:
Correu electrònic

Telèfon/Fax:

Telèfon mòbil:

1. Que dono compliment als requisits relatius a la capacitat, personalitat jurídica de
conformitat amb allò establert en aquest plec de clàusules.
2. Que no estic incurs en cap de les prohibicions de contractar de conformitat amb
la legislació vigent.
3. Que consto inscrit al registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat
de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades
del sector públic, (ROLECE) en la data final de presentació d’ofertes.
4. Que en cas d’esser proposat adjudicatari del contracte objecte d’aquesta
licitació, em comprometo a presentar la documentació acreditativa dels extrems
esmentats en el punt primer.
Lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX I
B) Per els licitadors que NO estiguin inscrits al registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE) en la data final de
presentació d’ofertes.
ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE DISPOSAR DE LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE
CAPACITAT, PERSONALITAT JURÍDICA I SOLVÈNCIA.
Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau):

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:

Codi postal, població i província:

Correu electrònic:

Telèfon/Fax:

Telèfon mòbil:

Declaro:
1.- Que havent formulat tots els tràmits necessaris per constar inscrit al registre
electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre
oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final
de presentació d’ofertes, la meva inscripció no s’ha pogut fer efectiva per raons alienes
a la meva voluntat.
2.- Que dono compliment als requisits relatius a la capacitat, personalitat jurídica de
conformitat amb allò establert en aquest plec de clàusules.
3.- Que en cas d’esser proposat adjudicatari del contracte objecte d’aquesta licitació, em
comprometo a presentar la documentació acreditativa dels extrems esmentats en el
punt primer.
lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX II
 Per a Licitadors que estiguin inscrits en el al registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE) en la data final
de presentació d’ofertes.
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS
EN MATÈRIA DE EMPLEATS AMB DISCAPACITAT, PLA D’IGUALTAT I
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.
Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau):

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:

Codi postal, població i província:

Correu electrònic

Telèfon/Fax:

Telèfon mòbil:

Declaro: (marcar cada casella, segons correspongui)
a)

Que en cas de ser empreses de 50 o més treballadors COMPLEIXO amb el
requisit que almenys el 2 per cent dels seus empleats siguin treballadors amb
discapacitat, de conformitat amb l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb
discapacitat i de la seva inclusió social, en les condicions que es determinin per
reglament.

b)

Que en cas d’empreses de més de 250 treballadors, COMPLEIXO amb l’obligació
de disposar d’un pla d’igualtat de conformitat amb el que disposa l’article 45 de la Llei
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

c)

Que l’empresa que represento compleix estrictament, en relació als seus
treballadors, amb les mesures de prevenció de riscos laborals establerts per la
normativa vigent, incloses les obligacions en matèria de formació i vigilància de la
salut amb el compromís de presentar, a requeriment de la Corporació, la documentació
necessària i suficient que justifiqui la veracitat de la present declaració.

lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX II
 Per els licitadors que NO estiguin inscrits al registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE) en la data final de
presentació d’ofertes.
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS EN PROHIBICIÓ
DE CONTRACTAR I AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTARIES I AMB LA
SEGURETAT SOCIAL .
Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau):

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:

Codi postal, població i província:

Correu electrònic:

Telèfon/Fax:

Telèfon mòbil:

Declaro:
Que no estic incurs en cap prohibició per a contractar, de conformitat amb l’article 71 de la LCSP
i en la forma establerta en l’article 85 de la LCSP:
MARCAR CADA CASELLA, SEGONS CORRESPONGUI:
a) QUE NO HE ESTAT CONDEMNAT mitjançant sentència ferma per delictes de terrorisme,
constitució o integració d’una organització o grup criminal, associació il·lícita, finançament il·legal
dels partits polítics, tràfic d’éssers humans, corrupció en els negocis, tràfic d’influències, suborn,
fraus, delictes contra la hisenda pública i la Seguretat Social, delictes contra els drets dels
treballadors, prevaricació, malversació, negociacions prohibides als funcionaris, blanqueig de
capitals, delictes relatius a l’ordenació del territori i l’urbanisme, la protecció del patrimoni històric
i el medi ambient, o a la pena d’inhabilitació especial per a l’exercici de professió, ofici, indústria o
comerç. La prohibició de contractar arriba a les persones jurídiques que siguin declara
despenalment responsables, i a aquelles els administradors o representants de les quals, tant si
ho són de fet com de dret, amb el seu càrrec o representació vigents i fins al seu cessament,
estiguin en la situació que esmenta aquest apartat.[ ]
b) QUE NO HE ESTAT SANCIONAT amb caràcter ferm per una infracció greu en matèria
professional que posi en dubte la seva integritat, de disciplina de mercat, de falsejament de la
competència, d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i no discriminació de les persones amb
discapacitat, o d’estrangeria, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent; o per una
infracció molt greu en matèria mediambiental de conformitat amb el que estableix la normativa
vigent, o per una infracció molt greu en matèria laboral o social, d’acord amb el que disposa el
text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret
legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, així com per la infracció greu prevista a l’article 22.2 del text
esmentat. [ ]
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c) QUE NO HE sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarades
insolvents en qualsevol procediment, estar declarades en concurs, llevat que en aquest hagi
adquirit eficàcia un conveni o s’hagi iniciat un expedient d’acord extrajudicial de pagaments, estar
subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats de conformitat amb la Llei 22/2003, de 9
de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació que fixa la sentència de
qualificació del concurs. [ ]
d) QUE ESTIC al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de Seguretat
Social que imposen les disposicions vigents, en els termes que es determinin per
reglament; En relació amb el compliment de les seves obligacions tributàries o amb la Seguretat
Social, es considera que les empreses n’estan al corrent quan els deutes estiguin ajornats,
fraccionats o se n’hagi acordat la suspensió en ocasió de la impugnació d’aquests deutes. [ ]
e) QUE EN CAS DE SER EMPRESES DE 50 O MÉS TREBALLADORS COMPLEIXO AMB EL
requisit que almenys el 2 per cent dels seus empleats siguin treballadors amb discapacitat, de
conformitat amb l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva
inclusió social, en les condicions que es determinin per reglament; [ ]
f) Que en cas d’empreses de més de 250 treballadors , COMPLEIXO AMB l’obligació de
disposar d’un pla d’igualtat de conformitat amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. [ ]
g) Que NO he incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què es refereix
l’article 140 o en facilitar qualsevol altra dada relativa a la seva capacitat i solvència, o haver
incomplert, per causa que li sigui imputable, l’obligació de comunicar la informació que preveuen
l’article 82.4 i l’article 343.1. [ ]
h) Que No estic afectada per una prohibició de contractar imposada en virtut d’una sanció
administrativa ferma, d’acord amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, o la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. []
Aquesta causa de prohibició de contractar es deixa d’aplicar quan l’òrgan de contractació, en
aplicació del que disposa l’article 72.1, comprovi que l’empresa ha complert les seves obligacions
de pagament o subscrit un acord vinculant amb vista al pagament de les quantitats degudes,
inclosos, si s’escau, els interessos acumulats o les multes imposades. [ ]
i) Que No Està incursa la persona física o els administradors de la persona jurídica en
algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec
de l’Administració General de l’Estat, o les respectives normes de les comunitats
autònomes, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius
que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes
que s’hi estableixen. La prohibició arriba a les persones jurídiques en el capital de les quals
participin, en els termes i les quanties que estableix la legislació esmentada, el personal i els alts
càrrecs a què es refereix el paràgraf anterior, així com els càrrecs electes al servei d’aquestes.
La prohibició s’estén igualment, en tots dos casos, als cònjuges, persones vinculades amb
relació anàloga de convivència afectiva, ascendents i descendents,així com a parents en segon
grau per consanguinitat o afinitat de les persones a què es refereixen els paràgrafs anteriors,
quan es produeixi conflicte d’interessos amb el titular de l’òrgan de contractació o els titulars dels
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òrgans en què s’hagi delegat la facultat per contractar o els que exerceixin la substitució del
primer. [ ]
j) QUE NO HE contractat a persones respecte de les quals s’hagi publicat en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» l’incompliment a què es refereix l’article 15.1 de la Llei 3/2015, de 30 de
març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat, o en les
respectives normes de les comunitats autònomes, per haver passat a prestar serveis en
empreses o societats privades directament relacionades amb les competències del càrrec exercit
durant els dos anys següents a la data de cessament en aquest càrrec. La prohibició de
contractar es manté durant el temps que continuï dins de l’organització de l’empresa la persona
contractada amb el límit màxim de dos anys a comptar del cessament com a alt càrrec. [ ]
k) QUE NO HE retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un procediment
d’adjudicació, o haver impossibilitat l’adjudicació del contracte a favor seu per no complir el que
estableix l’apartat 2 de l’article 150 dins del termini assenyalat i hi hagi dol, culpa o negligència. [
]
l) QUE NO HE deixat de formalitzar el contracte, que ha estat adjudicat a favor seu, en els
terminis que preveu l’article 153 per causa imputable a l’adjudicatari. [ ]
ll) QUE NO HE incomplert les clàusules que són essencials en el contracte, incloses les
condicions especials d’execució establertes d’acord amb el que assenyala l’article 202, quan
aquest incompliment s’hagi definit en els plecs o en el contracte com a infracció greu, i hi concorri
dol, culpa o negligència en l’empresari, i sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o
a la indemnització de danys i perjudicis. [ ]
m) Ha donat lloc, per causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resolució ferma de
qualsevol contracte subscrit amb una entitat de les que comprèn l’article 3 de la LCSP.)ni en un
conflicte d’interessos en els termes de l’art. 24 de la directiva europea 2014/24 de 26/02/2014 i
de la normativa nacional sobre conflicte d’interessos. [ ]
n) Igualment declara, responsablement, que es troba al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social així com no tenir deutes vençuts de naturalesa
tributària amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, comprometent-se, a acreditar-lo, cas
de ser adjudicatari, abans de l'adjudicació del contracte, de conformitat amb el que es determina
l'article 140 i 150 de la Llei de Contractes del Sector Públic. [ ]
ñ) Que l’empresa que represento compleix estrictament, en relació als seus treballadors,
amb les mesures de prevenció de riscos laborals establerts per la normativa vigent,
incloses les obligacions en matèria de formació i vigilància de la salut amb el compromís de
presentar, a requeriment de la Corporació, la documentació necessària i suficient que justifiqui la
veracitat de la present declaració. [ ]

lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX III
Tant per licitadors que estiguin inscrits al registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE) en la data final
de presentació d’ofertes, com per licitadors que NO ho estiguin
INDICACIÓ DEL COMPTE DE CORREU ELECTRÒNIC A EFECTES DE
NOTIFICACIONS
Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau):

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:

Codi postal, població i província:

Correu electrònic :

Telèfon/Fax:

Telèfon
mòbil:

Declaro:
Que la direcció de correu electrònic que designi l’empresa per rebre les notificacions
d’aquesta licitació de conformitat amb disposició addicional 16 i 17 de la LCSP és la
següent: ...................................@.......................................... .

El número de telèfon mòbil per rebre els avisos de notificació electrònica és el següent:
..................................

lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX IV
Tant per licitadors que estiguin inscrits al registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE) en la data final de
presentació d’ofertes, com per licitadors que NO ho estiguin
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE
SIGNATURA ELECTRÒNICA.

REPRESENTACIÓ

DE

L’EMPRESA

Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau):

DNI/NIE/Passaport:

I

Domicili a efectes de notificacions:

Codi postal, població i província:

Correu electrònic:

Telèfon/Fax:

Telèfon mòbil:

Declaro:
 Que qui signa ostenta la representació de l’empresa per la presentació de l’oferta
de conformitat amb l’article 159.4c de LCSP.
 Que l’empresa, en cas de resultar adjudicatària, el seu administrador/apoderat
disposa de signatura electrònica reconeguda (nivell 4) per a la formalització del
contracte.
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX V
Tant per licitadors que estiguin inscrits al registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE) en la data final de
presentació d’ofertes, com per licitadors que NO ho estiguin
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ADSCRIURE MITJANS
MATERIALS SUFICIENTS A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

PERSONALS

Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau):

DNI/NIE/Passaport:

I

Domicili a efectes de notificacions:

Codi postal, població i província:

Correu electrònic

Telèfon/Fax:

Telèfon mòbil:

Declaro:
Que en cas de resultar adjudicatari dedicarem i adscriurem a l’execució del contracte
els mitjans personals o materials suficients per a satisfer-lo correctament, de
conformitat amb l’establert a l’art. 76 de la LCSP.
I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable.
lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX VI
Tant per licitadors que estiguin inscrits al registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE) en la data final de
presentació d’ofertes, com per licitadors que NO ho estiguin
DECLARACIÓ DE GRUP EMPRESARIAL
Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau):

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:

Codi postal, població i província:

Correu electrònic

Telèfon/Fax:

Telèfon
mòbil:

Declaro: (marcar cada casella, segons correspongui)

[ ] Que l’empresa NO conforma grup empresarial.
[ ] Que l’empresa SÍ conforma grup empresarial, segons allò previst en l’article 42 del
Codi de Comerç.
El Grup es denomina “ ....................” i el conformen les entitats següents:

lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX VII
Tant per licitadors que estiguin inscrits al registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE) en la data final de
presentació d’ofertes, com per licitadors que NO ho estiguin
DECLARACIÓ DE VOLUNTAT DE CONSTITUCIÓ D’UNA UNIÓ TEMPORAL
D’EMPRESES EN CAS DE RESULTAR ADJUDICATARIS
Noms i cognoms / empreses
1.
2.
3.
Nom i cognoms de les persones representants (si s’escau):
1.
2.
3.
Domicili a efectes de notificacions:

DNI/NIE/CIF/Passaport:
1.
2.
3.
DNI/NIE/Passaport:
1.
2.
3.

Codi postal, població i província:

Correu electrònic:

Telèfon/Fax:

Telèfon mòbil:

DECLAREN

La voluntat de constituir una Unió Temporal d’Empreses per a participar en la
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PINSO PER A LES COLÒNIES
CONTROLADES DE GATS DEL MUNICIPI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT, amb les empreses que es relaciones amb
el següent percentatge de participació en l’execució del contracte:
Noms empreses

% participació

Que designen com a representant de la UTE en el
senyor/a...............................................................................................
I com a prova de conformitat d’aquesta declaració,que

procés

licitador

al/la
.

realitzem .a

................................................................................................. (lloc i data),
la signem.
(Signatura de cadascun dels representants de les empreses)
Segell de les empreses
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ANNEX VIII
Tant per licitadors que estiguin inscrits al registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE) en la data final de
presentació d’ofertes, com per licitadors que NO ho estiguin

Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau):

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:
Codi postal, població i província:
Correu electrònic:

Telèfon/Fax:

Telèfon mòbil:

Assabentat de l’anunci de licitació publicat en el Perfil de contractant i de les condicions i
requisits exigits per participar CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PINSO PER A
LES COLÒNIES CONTROLADES DE GATS DEL MUNICIPI DE SANT FELIU DE
LLOBREGAT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT, sol·licita
participar-hi per ser del seu interès i reunir els requisits de capacitat i solvència exigits.
A aquest efecte fa constar que coneix el Plec de Clàusules Administratives i condicions
tècniques el contingut del qual accepta plenament; que reuneix totes i cadascuna de les
condicions exigides per contractar amb l’Administració, no trobant-se comprès en cap de les
circumstàncies que, segons la legislació vigent, exclouen de la contractació administrativa, i es
compromet en nom..................................................................... (propi o de l’empresa que
representa) a executar la totalitat del contracte en les següents condicions:

lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora

tmp7072629020364517788.doc

ANNEX IX
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DE MESURES SOCIALS I
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Nom i cognoms / empresa

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Nom i cognoms de la persona representant (si
s’escau):

DNI/NIE/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:
Codi postal, població i província:
Correu electrònic:

Telèfon/Fax:

Telèfon mòbil:

DECLARO:
Que, en cas de resultar adjudicatari ens comprometem a complir les disposicions
vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i
d’integració laboral, en particular:

Respectar les normes sociolaborals vigents a Catalunya, España i la Unió Europea, o
de l’Organització Internacional del Treball.

lloc i data
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora

tmp7072629020364517788.doc

ANNEX X
Tant per licitadors que estiguin inscrits al registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic, (ROLECE) en la data final
de presentació d’ofertes, com per licitadors que NO ho estiguin
MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PINSO PER A LES COLÒNIES
CONTROLADES DE GATS DEL MUNICIPI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT.
«______________________________________ , amb domicili a l'efecte de
notificacions a_______________________________ ,_________ , núm. ___, amb NIF
núm.____________________________________, en representació de l'Entitat
_______________________________, amb NIF núm.____________________,
assabentat de l'expedient per a la contractació del subministre de pinso per a les
colònies de gats de Sant Feliu de Llobregat per procediment obert simplificat abreujat,
anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base
al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a
dur a terme l'objecte del contracte segons els preus que oferto en aquest formulari.
Ofereixo el pinso que es comercialitza sota la marca comercial
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______.
En referència a l’apartat del plec de clàusules administratives, en qual es donen
indicacions sobre els preu màxim presento els preu unitari dels serveis que conformen
el subministre de pinso per a les colònies controlades de gats de Sant Feliu de
Llobregat, oferto el següent preu, essent coneixedor/a que si oferto un o més preus
superiors no es tindrà en compte la meva oferta:
€
Preu unitari de De preu ofertat per
licitació màxim l’execució
del
(IVA exclòs)
contracte
(IVA
exclòs)
Quilogram de pinso per a l’alimentació de
gats, ensacat, paletitzat i entregat a Sant Feliu 1,08€
de Llobregat mensualment

________________€

(lloc i data)
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
Document electrònic verificable a http://www.santfeliu.cat/sde
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