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I. DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ
Clàusula 1. Definició de l'objecte del contracte
L’objecte del contracte és l’establiment de les condicions que regiran l’adjudicació,
per part de l’Ajuntament de Bassella, del contracte del subministrament consistent
en «Mobiliari del nou edifici consistorial», que es defineixen en aquest Plec i en els
seus annexes, segons les característiques tècniques i el pressupost detallats en
l’annex 4 d’aquest PCAP.
El Codi CPV que correspon és 39000000-2.
Clàusula 2. Necessitat i idoneïtat del contracte
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 (en
endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient.
Clàusula 3. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de
24.432,00 € + 5.130,72 € desglossat en els conceptes següents:
Pressupost base de
licitació
24.432,00 €

IVA
5 .1 3 0 ,7 2 €

Total licitació
29.562,72 €

Valor estimat del contracte (IVA exclòs): 24.432,00 € pressupost base de licitació
de la contractació.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
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.
Clàusula 4. Existència de crèdit
❑ La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 920/625 del vigent pressupost de l’Ajuntament de
Bassella.
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Clàusula 5. Durada del contracte i possibles
pròrrogues Quant a la durada:
❑

El contracte tindrà una durada de VUIT (8) setmanes a comptar des de la
formalització del contracte, o des de l’acceptació de l’adjudicació (d’acord
amb el model que consta a l’Annex 3)

Quant a la pròrroga:
❑

El contracte no serà prorrogable.

Clàusula 6. Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i
concordants de la LCSP, és de 24.432,00 €.
Clàusula 7. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària no està subjecta a regulació
harmonitzada es durà a terme mitjançant Procediment obert simplificat abreujat i
adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els
articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.
Clàusula 8. Perfil de contractant
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present
contractació, així com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas,
s’ha d’accedir al Perfil de contractant a través de l’adreça següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyw
ord=bassella&reqCode=viewDetail&idCap=2094537
Clàusula 9. Presentació de proposicions
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de
licitació, mitjançant l’eina de licitació electrònica anomenada Sobre Digital,
integrada amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat
de Catalunya, que permet la presentació i l'obertura d'ofertes de manera
electrònica, garantint la confidencialitat del seu contingut fins el moment de
l'obertura.
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Aquesta eina la trobareu disponible accedint a l’anunci d’aquesta licitació al perfil
de contractant de l’Ajuntament:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyw
ord=bassella&reqCode=viewDetail&idCap=2094537
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, signada electrònicament.
Al ser un procediment simplificat sumari on els criteris d’adjudicació són 100%
automàtics es presentarà un SOBRE ÚNIC que contindrà.
o

Declaració responsable de compliment de les condicions
establertes legalment per a contractar amb l’Administració, d’acord
amb el model que consta com a annex al PCAP en l’annex 1.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se
abans de la finalització del termini de presentació de proposicions i
subsistir en el moment de la perfecció del contracte, d’acord amb
l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a
aportar, en qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota
la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici
d’allò establert a la clàusula 1.18) del present Plec.

o

Model de proposició relativa als criteris d’adjudicació avaluables de
forma automàtica, previst a l’annex 2.

Cada licitador podrà presentar una única proposició. El licitador no podrà
subscriure cap proposta en agrupació temporal amb altres empreses, si ho ha fet
individualment, o figurar en més d’una unió temporal. L’incompliment d’aquest
principi suposarà la desestimació de totes les ofertes que un mateix hagi
presentat.
Clàusula 10. Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència
econòmica i financera i professional o tècnica i altres requeriments
El licitador haurà de complir les condicions següents:
■ Disposar de la solvència següent:
a) Solvència econòmica i financera:
5/32

Expedient núm.: CSUB-CPO-2019-01
Plec de Clàusules Administratives Particulars

AJUNTAMENT
DE
BASSELLA



Mitjans: Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat
civil per riscos professionals per import igual o superior a l'exigit en
l'anunci de licitació o en la invitació a participar en el procediment i en els
plecs del contracte o, si no, a l'establert per reglament.
Import mínim: 29.562,72 €
Acreditació documental: Certificació bancària o declaració del empresari
indicant el volum de negocis global de l’empresa.

b) Solvència professional o tècnica:



Mitjans: Una relació dels subministraments principals efectuats de la
mateixa naturalesa o similar que els que constitueixen l’objecte del
contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims anys, en la qual se
n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat.
Valors o requisits mínims:
Els subministraments principals efectuats de la mateixa naturalesa o
similar que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com
a màxim, els tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el
destinatari, públic o privat. L’import anual acumulat dels quals l’any de més
execució sigui igual o superior al 70 per cent de l’anualitat mitjana del
contracte.
Acreditació documental:
L’acreditació de la solvència tècnica o professional s'efectuarà mitjançant la
relació dels principals subministraments efectuats en els tres últims anys,
d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte.
Segons preveu l’art. 159 LCSP tots els licitadors que es presentin a les
licitacions realitzades a través d’aquest procediment simplificat, hauran
d’estar inscrits en el Registre Oficial de licitadors i Empreses classificades
del sector públic (ROLECE) o, al Registre oficial d’empreses Licitadores de
la Generalitat (RELI) a la data final de presentació d’ofertes sempre que no
es vegi limitada la concurrència.
La inscripció en aquests registres acreditarà les condicions d’aptitud de
l’empresari pel que fa als requisits de solvència econòmica i financera i
tècnica o professional establertes en el present plec.
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Segons el previst en l’art. 159.6 LCSP, en els contractes de
subministraments amb un valor estimat inferior a 35.000,00 €, els licitadors
o candidats estaran exempts dels requisits d’acreditació de la solvència
econòmica i financera i d’acreditació de la solvència tècnica i professional.
Clàusula 11. Criteris d'adjudicació
Al tractar-se d’un procediment simplificat de valor inferior a 35.000 €, els criteris
d’adjudicació seran automàtics.
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició
relació qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen,
d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:
 Criteris d’adjudicació l’avaluació dels quals depèn de l’aplicació de criteris
automàtics o fórmules matemàtiques: (100 punts)

1- Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació: fins a 85 punts
Fórmula de càlcul de la puntuació:
85 x Preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que és puntua
2- Terminis d’execució: fins a 15 punts
Es valorarà segons el següent quadre de puntuació:
TERMINIS
D’EXECUCIÓ
Vuit (8) setmanes
Set (7) setmanes
Sis (6) setmanes

PUNTUACIÓ
0 punts
7,5 punts
15 punts

Clàusula 12. Criteris de desempat
❑

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les
empreses licitadores s’estarà a allò previst per l’article 147.2 LCSP.

Clàusula 13. Termini per a l’adjudicació
❑

L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data
d’obertura de les ofertes rebudes.
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Clàusula 14. Variants
❑

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.

Clàusula 15. Ofertes anormalment baixes
❑

❑

❑

❑

❑

Si de l’aplicació dels criteris per a l’adjudicació s’identifica una o vàries ofertes
incurses en presumpció d’anormalitat, s’aplicarà el que s’estableix l’article 149
de la LCSP, i l’Ajuntament de Bassella solꞏlicitarà al/s licitador/s afectat/s, per
escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als
diferents components de la seva proposició, que hauran de complimentar-se
(justificar-se per escrit) en el termini de CINC (5) dies hàbils.
Un cop rebuda la informació i les justificacions solꞏlicitades, es demanarà
assessorament tècnic del servei corresponent de l’Ajuntament, per tal que
informi en relació a les justificacions dels licitadors incorreguts en aquesta
presumpció d’anormalitat.
Per a l’anàlisi de les justificacions de les proposicions que puguin ser
considerades anormals es tindrà en consideració la relació existent entre
l’oferta econòmica realitzada pel licitador i la resta d’elements ofertats.
En base a la justificació del licitador i l’assessorament tècnic esmentat, l’òrgan
de contractació determinarà si l’oferta pot ser complida pel licitador com a
conseqüència de la inclusió de valors anormals. Si es considera que l’oferta no
pot ser complida com a conseqüència de la inclusió de valors anormals, l’òrgan
de contractació l’exclourà de la classificació i acordarà l’adjudicació a favor de
la millor oferta, d’acord amb l’ordre que hagin estat classificades.
Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat
resulti adjudicatària del contracte, l’òrgan de contractació establirà mecanismes
adequats per a realitzar un seguiment detallat de l’execució del mateix, amb
l’objectiu de garantir la correcta execució del contracte, sense que es produeixi
una minva en la qualitat dels treballs contractats.

Clàusula 16. Garantia provisional
❑

No procedeix
la
constitució
de
tractar-se d’un procediment obert simplificat.

garantia

provisional,

en

Clàusula 17. Garantia definitiva
❑

Estaran exempts d’aportar aquesta garantia al ser un contracte de
subministrament amb valor estimat inferior a 35.000 €.
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Clàusula 18. Presentació de documentació i adjudicació
De conformitat amb el que es disposa en l'article 159.4.4º de la Llei 9/2017 de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es requerirà al licitador que
ha presentat la millor oferta perquè, en termini de set (7) dies hàbils a comptar
des de l'enviament de la present comunicació, presenti la documentació
justificativa de:
• El certificat d’inscripció al RELI,
• El certificat d’estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’AEAT i certificat
d’estar al corrent amb la seguretat social.
L’adjudicació del contracte, favor del licitador proposat com a adjudicatari,
s’efectuarà dins del 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
En cas que no es pugui procedir a l’adjudicació del contracte per manca de
qualsevol documentació, s’efectuarà proposta d’adjudicació en favor del següent
candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per aportar la
documentació.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base
de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.
La resolució d’adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats i licitadors, i
es publicarà al perfil de contractant en el termini de 15 dies, amb el contingut
establert en l’art. 151 de la LCSP. En la notificació s’indicarà el termini en que ha
de procedir-se a la formalització del contracte.
En compliment del previst a la Disposició Addicional (DA) 15a de la LCSP, les
notificacions i comunicacions derivades del procediment d’adjudicació es durà a
terme per mitjans exclusivament electrònics, sens perjudici del que disposa la DA
15.2 pel que fa a les comunicacions orals.
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Clàusula 19. Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. En
cap cas es podran incloure en el document en que es formalitzi el contracte
clàusules que impliquin alteració dels termes de l’adjudicació.
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga
a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils
a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
Al ser un contracte amb valor estimat inferior a 35.000 € la formalització del
contracte es podrà efectuar mitjançant la firma de l’acceptació de la resolució
d’adjudicació pel contractista (segons model que figura en l’annex 3).
No podrà iniciar-se l'execució del contracte sense la prèvia formalització, o bé
sense la firma de l’acceptació de la resolució d’adjudicació pel contractista.
La formalització del contracte es publicarà al perfil de contractant, juntament amb el
contracte, en un termini no superior a 15 dies a comptar des del perfeccionament del
contracte. Podran no publicar-se determinades dades del contracte en els termes
previstos en l’art. 154.7 de la LCSP .
II. DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ
Clàusula 20. Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de
les dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació
contractual i la normativa aplicable i, en particular, els següents:
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació
contractual amb l’Ajuntament de Bassella, als principis ètics i a les regles de
conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat,
d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga
a:
✓ Facilitar a l’Ajuntament de Bassella la informació establerta per la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa
vigent.
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✓ Comunicar a l’Ajuntament de Bassella les possibles situacions de conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin,
directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc
l’interès públic.
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al
servei de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament
del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit
procediment de licitació.
✓ No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la
present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de
concurrència competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica colꞏlusòria.
✓ Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.
- Altres
Clàusula 21. Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit
s’indiquen:
❑

Recuperació a càrrec del contractista del material envasat i dels productes
emprats, subministrament de béns en recipients reutilitzables o el reciclat dels
residus que es generin durant l’execució del contracte.

Clàusula 22. Modificació del contracte
❑

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els
supòsits i en la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la
LCSP i la resta de normativa aplicable.

Clàusula 23. Règim de pagament
El contractista presentarà una única factura amb el desglossament detallat de
cadascun dels apartats dels productes indicats al plec de clàusules.
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Bassella, en els terminis establerts
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en l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels
documents de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als
efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves
obligacions amb la Seguretat Social.
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures (e-FACT) de
l’Ajuntament de Bassella, depenent de la Secretaria intervenció, que és l'òrgan
que té les competències en matèria de comptabilitat.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic
han de presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent.
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris
es farà mitjançant els següents codis DIR3:
▪
▪
▪

Oficina comptable: L01250447
Òrgan gestor: L01250447
Unitat tramitadora: L01250447

Clàusula 24. Revisió de preus
❑

No s’admet la revisió de preus.

Clàusula 25. Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles
211 i concordants de la LCSP, les següents:
-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.
L’incompliment de les condicions especials d’execució.
L’incompliment de les obligacions principals del contracte

Clàusula 26. Penalitats
Cas que l’Ajuntament de Bassella opti per la no resolució del contracte, s’imposaran
al contractista les penalitats següents:
a) Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà:
❑ Una penalitat diària en la proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del
contracte, IVA exclòs.
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b) Per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a
cada penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs,
s’imposaran:
❑

Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels
compromisos o de les condicions especials d’execució definides al
contracte, s’imposaran penalitats de fins al 10 % sobre el preu del
contracte, IVA exclòs, que hauran de ser proporcionals al grau
d’incompliment, en els termes següents:
Incompliment de la garantia dels productes

5%

Incompliment en les característiques dels productes

5%

Compliment defectuós en el muntatge dels productes que així ho
requereixin.

5%

Incompliment de qualsevol de les causes d’execució

10%

L’import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en la
factura/ les factures que s’hagi/n d’abonar a l’adjudicatària.
Clàusula 27. Termini de garantia del contracte
❑

Es fixa un termini de garantia mínima de dos (2) anys a comptar des de la data
de recepció i/o conformitat de la prestació contractada.

Clàusula 28. Cessió
❑ Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per
l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats
tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de
l’adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de l’Administració,
quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió
no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot
autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.
Clàusula 29. Subcontractació
❑

L’adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial del contracte, de
conformitat amb allò establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la
LCSP.
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L’adjudicatària haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del
contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de
contractació la intenció de subscriure els subcontractes, i haurà d’assenyalar la
part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, les dades de
contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i haurà de
justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als
elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i haurà
d’acreditar que aquest no està incurs en prohibició de contractar.
En fase d’execució del contracte, si l’empresa contractista pretén modificar les
empreses subcontractades, l’òrgan de contractació ha d’autoritzar la modificació
de les empreses subcontractistes identificades en la licitació. Aquesta
autorització no s’atorgarà si no es compleixen les mateixes condicions de
solvència que s’hagin ofert en la fase de licitació.
❑

De conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional 51 de la LCSP, es
preveu la possibilitat de que l’òrgan de contractació realitzi pagaments directes
als subcontractistes quan s’incompleixin els terminis de pagament establerts a
l’article 216 de la LCSP.
Els pagaments efectuats per part de l’òrgan de contractació s’entendran
realitzats per part del contractista principal. En cap cas serà imputable a
l’Ajuntament de Bassella la demora en el pagament derivat de la manca de
conformitat del contractista principal a la factura presentada pel subcontractista.

❑

El contractista en cap cas podrà subcontractar persones o empreses que es
trobin en supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector públic
determinats per la legislació vigent.
Els tercers que subcontracti el contractista no han de realitzar operacions
financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de
països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el
seu defecte per l’Estat espanyol-, o fora d’ells i que siguin considerades
delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda pública.
En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos
fiscals, l’adjudicatari ha d’informar d’aquestes relacions a l’òrgan de contractació
(que en donarà publicitat en el Perfil de Contractant) i presentar-li la
documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació relativa a
aquestes actuacions de les empreses subcontractistes.
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Clàusula 30. Confidencialitat de la informació
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional
a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i
justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No
s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les
dades incloses en el DEUC o declaració anàloga.
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no
té caràcter confidencial.
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el
caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a
l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà
divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada, de forma
expressa i justificada, per aquests com a confidencial.
Clàusula 31. Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016,
de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, així com
per la resta de normativa legal aplicable.
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós Administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat
amb el que es disposa en l'article 27.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Clàusula 32. Notificacions i ús de mitjans electrònics
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans
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electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés
al seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del
Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte
s’indiqui, en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar
un SMS, en cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil.
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop
s'ha acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals
sense que s’hagi accedit al seu contingut.
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions
accessibles al Perfil de Contractant.
Clàusula 33. Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades
personals, i mediambientals del contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de
riscos laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat
efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria
mediambiental.
Clàusula 34. Lloc de lliurament objecte del contracte
El lloc fixat per a la lliurament dels béns objecte del contracte serà la seu de
l’Ajuntament de Bassella.
Clàusula 35. Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62
LCSP, a Joan Carol Gilibert, arquitecte municipal.
El/ la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè,
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques
en quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els
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que tinguin representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en
siguin administradors.
Clàusula 36. Protecció de dades de caràcter personal
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les
quals tingui accés amb ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018,
al que estableix 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 pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE.
També s’ajustarà l’execució d’aquest contracte a les noves previsions i obligacions
legals establertes pel nou Reglament UE/679/2016.
III. DADES ESPECÍFIQUES
Clàusula 37. Sistema de determinació del preu del contracte
El preu del contracte s’ha determinat, d’acord amb la justificació que consta en
l’expedient, en base a :
Preus referits a components de la prestació.

❑

Clàusula 38. Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat
de l'objecte del contracte
L’Ajuntament de Bassella es reserva la realització de comprovacions sobre la
qualitat de l’objecte del contracte, a la seva recepció, pels mitjans següents:



Revisió del material per part de l’Arquitecte municipal.
Acta de recepció.

DILIGÈNCIA DE LA SECRETARIA INTERVENCIÓ
Per fer constar que aquest plec de clàusules administratives que regeix l’adjudicació mitjançant
procediment obert simplificat i tramitació ordinària, del contracte de subministrament consistent en
«Mobiliari del nou edifici consistorial» de l’Ajuntament de Bassella, ha estat aprovat, per Decret de
l’Alcaldia núm. 77, de data 22 d’octubre de 2019.
Bassella, a data de signatura electrònica.
Maria Teresa Solsona Vila
Secretària interventora

CPISR-1 C
Maria
Teresa
Solsona Vila

Firmado digitalmente por CPISR-1 C
Maria Teresa Solsona Vila
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Ajuntament de Bassella,
ou=Secretaria intervenció, ou=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio, title=Secretària
interventora, sn=Solsona Vila,
givenName=Maria Teresa,
serialNumber=78149784Q,
cn=CPISR-1 C Maria Teresa Solsona
Vila
Fecha: 2019.10.22 11:06:35 +02'00'
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ANNEX 1: Model de DECLARACIÓ RESPONSABLE
«Mobiliari del nou edifici consistorial» CSUB-CPO-2019-01
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi/en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de
contacte......................, adreça de correu electrònic................, telèfon núm. ............... i fax
núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a «Mobiliari del nou edifici
consistorial»,CSUB-CPO-2019-01, i DECLARA RESPONSABLEMENT:
- Que el perfil d’empresa és el següent:
Tipus
d’empresa
Microempresa
Petita
empresa
Mitjana
empresa
Gran
empresa

Característiques

Marcar amb
una creu

Menys de 10 treballadors, amb un volum de
negocis anual o balanç general anual no
superior als 2 milions d’euros.
Menys de 50 treballadors, amb un volum de
negocis anual o balanç general anual no
superior als 10 milions d’euros.
Menys de 250 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior als 50 milions d’euros
o balanç general anual no superior
als 43 milions d’euros.
250 o més treballadors, amb un volum de
negocis anual superior als 50 milions d’euros o
balanç general anual superior als
43 milions d’euros.

- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si
s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions
establertes legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar
amb l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la LCSP.
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
-

☐ Que està inscrita en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya (RELI) i tota la documentació que hi figura manté la
seva vigència i no ha estat modificada. La data d’informació registral és
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../../....; i el número d’inscripció registral és: ............................
- ☐ Que està inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado (ROLECE) i tota la documentació que hi figura manté
la seva vigència i no ha estat modificada. La data d’informació registral és
../../....; i el número d’inscripció registral és: .............................
- ☐ Que no està inscrita ni en el RELI ni en el ROLECE.
- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la
solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els
termes de la clàusula 1.10) del PCAP i que es compromet a adscriure a
l’execució del contracte els mitjans personals / materials descrits a la dita
clàusula.
- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per
escrit de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i
capacitats per a utilitzar-los en l’execució del contracte.
- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual
amb menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i
vigents per acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització
de dites activitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun
delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals.
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa
dels recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que
puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es
desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació
d’activitats empresarials.
- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a
falsejar la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap
conflicte d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de
contractació.
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals espanyols.
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- ☐ Que té intenció de subcontractar alguna part de l’obra.
- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de
les mesures alternatives previstes en la legislació vigent.
☐ SÍ
☐ NO
☐ NO obligat per normativa
- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els
homes.
☐ SÍ
☐ NO
☐ NO obligat per normativa
- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de
proposicions previstos al PCAP.
☐ SÍ
☐ NO
-

Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
☐ Està subjecte a l’IVA.
☐ Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que
donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.

-

Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
☐ Està subjecte a l’IAE.
☐ Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que
donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.

-

Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal
d’empreses, declara:
☐ SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de
cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se
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formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris)
☐ NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses
- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les
notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu
electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís
de notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de
comunicar la dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Bassella per tal
de fer la modificació corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de
les persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i
requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de
Bassella pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial
a què pertanyen és (indicar les empreses que el composen).
- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada en la clàusula 1.18) del PCAP.
I, perquè consti i faci els efectes oportuns, signo aquesta declaració, i dic que estic
en disposició d’acreditar-ho documentalment en cas que sigui proposat com a
adjudicatari del contracte, o en qualsevol moment en què sigui requerit per a això.

____________, ___ de ________ de 201__

(Signatura electrònica)"
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ANNEX 2
MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA I DE REFERÈNCIES QUINA VALORACIÓ DEPÈN
DE FÓRMULES AUTOMÀTIQUES
« Qui sotasigna el/la senyor/a ........................................................................ , amb DNI/NIE
núm. ............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona
física/jurídica
....................................................................,
amb
NIF/CIF
........................................, amb l’adreça de correu electrònic següent per rebre les
comunicacions electròniques (...................@ ..........................) , assabentat de l'expedient
per a la contractació del subministrament «Mobiliari del nou edifici consistorial», núm.
expedient. CSUB-CPO-2019-01, per procediment obert simplificat, 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 per la quantitat, i pel termini que es detalla a continuació:
1. OFERTA ECONÒMICA SOBRE EL PRESSUPOST DE LICITACIÓ:
CONCEPTE

PRESSUPOST OFERTAT
(IVA exclòs) €

IMPORT
CORRESPONENT A
L’IVA DE L’OFERTA €

PRESSUPOST DE
LICITACIÓ (IVA INCLÒS) €

CSUB-CPO2019-01
*(l’import s’ha d’expressar en lletres i xifres).
2. OFERTA SOBRE TERMINIS D’EXECUCIÓ:
TERMINIS
D’EXECUCIÓ
Vuit (8) setmanes
Set (7) setmanes
Sis (6) setmanes

MARCAR AMB UNA X EL
TERMINI OFERTAT

*(el licitador haurà d’indicar el termini d’execució ofertat, si no s’indica,
s’entendrà que ofereix Vuit (8) setmanes).
(Quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import i/o
termini superior al de licitació).
(Signatura electrònica del candidat)»
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ANNEX 3 (MODEL ACCEPTACIÓ ADJUDICACIÓ)
ASSUMPTE: ACCEPTACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ

En/Na ..................................... amb DNI núm. .......................... que actuo en nom propi (o en
representació de) .............................. amb CIF .......................
EXPOSO:
Que he rebut notificació de la resolució de l’Alcaldia/de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Bassella de
data ................ en virtut de la que s’adjudica el contracte ...........................................
I mitjançant la present, manifesto L’ACCEPTACIÓ a l’adjudicació.

SIGNATURA
.................... a .................. de .......... 2019
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ANNEX 4

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I PRESSUPOST
L'objecte d'aquest document és servir de base a la definició i valoració del mobiliari que ha d’equipar el nou edifici
Consistorial de Bassella.

1. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Despatxos Tècnic I Secretària intervenció
Taules
Taula model Prisma d’Actiu de 160x80 cm(PM141111T) amb electrificació(t10), faldó, contenidor per a
cables, ala auxiliar amb recolzament a buck 96x60cm (PM5911111) i suport CPU . Acabat Acàcia. O
SIMILAR.

Cadires
Cadira TNK500 d’Actiu amb respatller injectat d'escuma de PUR flexible de 75-80kg / m3 de
densitat, entapissat en Napa color verd, sobre marc perimetral d'injecció d'alumini. Seient basculant 360º
adaptatiu.
Permet angle negatiu dinàmic. Incorpora injectat d'escuma de PUR flexible de 55-60kg / m3 de
densitat amb tecnologia ACS (Air confort system) i làmines flexibles que redueixen la pressió en
els músculs. Entapissada en teixit de fàcil neteja. regulable en altura mitjançant pistó de gas. Regulació
multiposicional de la profunditat del seient amb recorregut de 50 mm. base giratòria de 5 radis d'alumini
injectat amb rodes de Poliamida (PA6) amb rodament de tefló en TPU. Roda buida autofrenada amb
possibilitat de desbloqueig. O SIMILAR.
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Confidents
Cadira model Urban Plus d’Actiu amb respatller de marc perimetral de Polipropilè + 30% fv + 20%
pop, Seient Polipropilè (P.P) amb el 40% fibra de vidre, sobre ell es colꞏloca un seient d'injecció
d'escuma foamizada, entapissat en Napel color verd.
Braços de Polipropilè (P.P.) reforçats amb fibra de vidre.
Estructura fabricada amb tub cilíndric d'Acer laminat en calent de 2 mm amb recobriment de pintura epoxi
de 90 micres de gruix en acabats: aluminitzat, blanc, negre o cromat. Inclou protector d'apilament. O
SIMILAR.

Buffet
Moble auxiliar d’arxiu de 273 cm.de llargada 40 cm. d’alçada. O SIMILAR.
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Atenció ciutadana
Taules
Taula model Prisma d’Actiu de 160x140 cm(PM141111T) amb electrificació(t10) i contenidor per a
cables. Acabat Acàcia. O SIMILAR.

Cadires
Cadira TNK500 d’Actiu amb respatller injectat d'escuma de PUR flexible de 75-80kg / m3 de
densitat, entapissat en Napa color verd, sobre marc perimetral d'injecció d'alumini. Seient basculant 360º
adaptatiu.
Permet angle negatiu dinàmic. Incorpora injectat d'escuma de PUR flexible de 55-60kg / m3 de
densitat amb tecnologia ACS (Air confort system) i làmines flexibles que redueixen la pressió en
els músculs. Entapissada en teixit de fàcil neteja. regulable en altura mitjançant pistó de gas. Regulació
multiposicional de la profunditat del seient amb recorregut de 50 mm. base giratòria de 5 radis d'alumini
injectat amb rodes de Poliamida (PA6) amb rodament de tefló en TPU. Roda buida autofrenada amb
possibilitat de desbloqueig. O SIMILAR.
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Cadira model Urban Plus d’Actiu amb respatller de marc perimetral de Polipropilè + 30% fv + 20%
pop, Seient Polipropilè (P.P) amb el 40% fibra de vidre, sobre ell es colꞏloca un seient d'injecció
d'escuma foamizada, entapissat en Napel color verd.
Braços de Polipropilè (P.P.) reforçats amb fibra de vidre.
Estructura fabricada amb tub cilíndric d'Acer laminat en calent de 2 mm amb recobriment de pintura epoxi de
90 micres de gruix en acabats: aluminitzat, blanc, negre o cromat. Inclou protector d'apilament. O
SIMILAR.

Buffet
Moble auxiliar d’arxiu de 456 cm. i 40 cm. d’alçada acabat bedoll natural. O SIMILAR
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Alcaldia
Taules
Taula model Arkitek d’Actiu de 160x80 cm(WP16012) amb faldó. Acabat Acàcia. O
SIMILAR.

Taula de reunions de 140x140 cm. Amb potes d’acer acabat antracita i sobre ceramic Neolite. O
SIMILAR.
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Cadires
Cadira TNK500 d’Actiu amb respatller injectat d'escuma de PUR flexible de 75-80kg / m3 de
densitat, entapissat en Napa color beig, sobre marc perimetral d'injecció d'alumini. Seient basculant 360º
adaptatiu.
Permet angle negatiu dinàmic. Incorpora injectat d'escuma de PUR flexible de 55-60kg / m3 de
densitat amb tecnologia ACS (Air confort system) i làmines flexibles que redueixen la pressió en
els músculs. Entapissada en teixit de fàcil neteja. regulable en altura mitjançant pistó de gas. Regulació
multiposicional de la profunditat del seient amb recorregut de 50 mm. base giratòria de 5 radis d'alumini
injectat amb rodes de Poliamida (PA6) amb rodament de tefló en TPU. Roda buida autofrenada amb
possibilitat de desbloqueig. O SIMILAR.

Confidents i Reunions
Cadira model Ikara d’Actiu amb estructura fabricada amb tub cilíndric d'Acer laminat en calent, modelat,
xafat i conificat (de 25 a 17 mm) de 2,5 mm de gruix en acabat Cromat.
Base giratòria amb Auto-retorn i anivellador oscilꞏlant amb feltre silenciós.
Entapissat de Napel color beig amb encoixinat ergonòmic interior de escuma de de 2 cm (40kg / m3).
O SIMILAR.
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Hall
Butaques espera
Butaca individual model LC2 amb estructura fabricada amb tub cilíndric d'Acer laminat en calent en acabat
Cromat.
Entapissat de Napel color negre amb encoixinat ergonòmic interior de escuma. O SIMILAR.

Sala de Plens
Cadira model Ikara d’Actiu amb estructura fabricada amb tub cilíndric d'Acer laminat en calent, modelat,
xafat i conificat (de 25 a 17 mm) de 2,5 mm de gruix en acabat Cromat.
Base giratòria amb Auto-retorn i anivellador oscilꞏlant amb feltre silenciós.
Entapissat de Napel color beig encoixinat ergonòmic interior de escuma de de 2 cm (40kg / m3).
O SIMILAR.

Arxiu
Estanteria formada per estructura vertical de 270x40 cm amb tub quadrat d’acer de 3x3 cm pintat color
antracita i lleixes amb contraxapat de bedoll de 3cm. de gruix .Inter-eix entre suports verticals 100 cm.
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2. PRESSUPOST
Total Unitats Descripció

2 U

1 U

Taula model Prisma d’Actiu de 160x80 cm amb electrificació,
faldó, contenidor per a cables, ala auxiliar amb recolzament
a buck 96x60cm i suport CPU . Acabat Acàcia. O SIMILAR.
Tècnic
Secretaria

Taula model Prisma d’Actiu de 160x140 cm amb electrificació,
faldó, contenidor per a cables, ala auxiliar amb recolzament a
buck 96x60cm i suport CPU . Acabat Acàcia. O SIMILAR.

Preu unitari Preu total

803

1.606,00

695

695,00

667

2.668,00

211

844,00

330

660,00

1100

2.200,00

Recepció

4 U

4 U

2 U

2 U

Cadira TNK500 d’Actiu amb respatller injectat d'escuma de PUR ,
entapissat en Napa, sobre marc perimetral d'injecció d'alumini.
O SIMILAR.
Tècnic
Secretaria
Alcaldia
Atenció ciutadana
Cadira model Urban Plus d’Actiu amb respatller de marc
perimetral de Polipropilè, seient d'injecció d'escuma foamizada,
entapissat en Napel. O SIMILAR.
2 Tècnic
2 Secretaria
Cadira model Urban Plus d’Actiu amb respatller de marc
perimetral de Polipropilè, seient d'injecció d'escuma foamizada,
entapissat en Napel. O SIMILAR.
2 Atenció ciutadana

Moble auxiliar d’arxiu de 273 cm.de llargada 40 cm.
d’alçada.
Tècnic
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Secretaria
1 U

Moble auxiliar d’arxiu de 456 cm.de llargada 40 cm.
d’alçada.
Atenció ciutadana

1 U

Taula model Arkitek d’Actiu de 160x80 cm amb faldó.
Acabat Acàcia. O SIMILAR.
Alcaldia

1 U

Taula de reunions de 140x140 cm. Amb potes d’acer acabat
antracita i sobre ceràmic Neolite.
Alcaldia

16 U

3 U

20 ml

Cadira model Ikara d’Actiu amb estructura fabricada amb tub
cilíndric d'Acer laminat en calent, acabat Cromat. Base giratòria
amb Auto-retorn i anivellador oscil·lant amb feltre silenciós.
Entapissat de Napel amb encoixinat ergonòmic interior de
escuma. O SIMILAR.
10 Alcaldia
6 Sala de plens
Butaca individual model LC2 amb estructura fabricada amb tub
cilíndric d'Acer laminat en calent en acabat Cromat.
Entapissat de Napel color negre amb encoixinat ergonòmic
interior de escuma. O SIMILAR.
3 Hall
Estanteria formada per estructura vertical de 270x40 cm amb tub
quadrat d’acer de 3x3 cm pintat color antracita i lleixes amb
contraxapat de bedoll de 3cm. de gruix .Intereix entre suports
verticals 100 cm.

1800

1.800,00

1626

1.626,00

2223

2.223,00

357

5.712,00

466

1.398,00

150

3.000,00

TOTAL

24.432,00 €

I.V.A. (21%)

5.130,72 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ DE
CONTRACTE (P.E.C.)

29.562,72 €
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