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QUADRE RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. OBJECTE:
Subministrament en règim d'arrendament sense opció de compra de 10 fonts d’aigua amb
sistema de depuració d'osmosi inversa per a diverses dependències municipals de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, així com la instal·lació i desinstal·lació, el manteniment i la
higienització d'aquestes fonts, segons determinacions del Plec de clàusules tècnic.
Lots: No
Codis CPV:
Codi CPV: 42912300-5
Descripció CPV: Maquinària i aparells per a filtrar o depurar aigua
B. DADES ECONÒMIQUES
B.1 Pressupost base de licitació: 15.100,80 € (IVA inclòs) per 2 anys
El preu unitari mensual de licitació per font Sense IVA és de : 52,00 €/mensuals; el número
total de fonts a subministrar és de 10.
DETALL PREU UNITARI DE LICITACIÓ:
Descripció
Subministrament
en
règim d'arrendament,
instal·lació
i
manteniment de 10
fonts d’aigua amb
sistema de depuració
d'osmosi invers.

unitats Preu unitari
mensual
(sense IVA)
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52,00 €

IVA
(21%)

10,92 €

Preu unitari Import total
mensual
2 anys
(IVA inclòs) (sense iva)

62,92 €

12.480,00 €

IVA (21%)

Import total
2 anys
(IVA inclòs)

2.620,80 €

15.100,80 €

L’import que s’indica comprèn tots els conceptes d’instal·lació, de manteniment dels
dispensadors d’aigua, de les higienitzacions i desinstal·lació:
Atès que el nombre d’unitats i el termini d’execució són els màxims previstos per a la durada
inicial del contracte, aquest pressupost s’exhaurirà o no en funció de les unitats realment
subministrades i del temps de lloguer de cada unitat. En aquest pressupost estan incloses
totes les depeses de material, desplaçaments i mà d’obra necessaris per portar a terme
l’objecte del contracte, així com tot tipus d’impostos que gravin la seva execució.
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Aquests imports poden ser igualats i millorats a la baixa pels licitadors. En cap cas s’admetrà
una oferta que superi el preu base de licitació. Les ofertes que superin el preu base de
licitació quedaran excloses.
La determinació del preu del contracte s’ha realitzat en base a preus unitaris, tenint en
compte el valor de mercat dels components dels subministraments objecte del contracte. La
determinació del preu respon a la quantitat de fonts necessàries per termini previst de dos
anys en base als preus de mercat per al subministrament, en règim d’arrendament,
d’aquesta tipologia de font (incloent instal·lació, manteniment, higienització i
desinstal·lació).
B.2 Valor estimat del contracte (VEC) i mètode per al seu càlcul: El valor estimat del
contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la LCSP, és de
24.960,00 €, el qual contempla el període d’execució del contracte i l’import de les dues
possibles pròrrogues, d’acord amb el següent detall:
Descripció

Import
(sense IVA)

Subministrament en règim d'arrendament, instal·lació i
manteniment de 10 fonts d’aigua amb sistema de
depuració d'osmosi invers.
Import corresponent a les eventuals prorrogues (2 anys)
TOTAL VEC

12.480,00 €
12.480,00 €
24.960,00 €

C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
C.1: Aplicació pressupostària:
Aplicació
pressupostària

Exercici 2021

Exercici 2022

340.920.20300

1.258,40€

7.550,40€

Exercici 2023
6.292,00€

C.2: Expedient d’abast plurianual: Si La despesa derivada de l’execució del present contracte
anirà imputada als pressupostos generals dels exercicis de 2021, 2022 i 2023, amb la
condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos generals
dels exercicis de 2022 i 2023.
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C.3: Es facturarà per mesos naturals, presentant factura a través de la plataforma l’E-FACT,
en els deu primers dies del mes següent a la prestació de l’objecte del contracte, i la mateixa
serà abonada segons els terminis determinats a la Llei de morositat.
D. DURADA DEL CONTRACTE, PRÒRROGUES I LLOC DE LLIURAMENT
-

Vigència: 2 anys.
Possibilitat de pròrrogues i termini: Si, dos anys (1+1).
Lloc de lliurament: El lliurament dels subministraments objecte del contracte es
realitzarà a les dependències municipals en el terme municipal d’Arenys de Munt, en els
punts indicats a la clàusula 2.17 del present plec.

E. VARIANTS
Si:
Elements:
Condicions:

No: X

F. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Forma de tramitació:(ordinària/urgent): Ordinària
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat sumari (art. 159.6 LCSP)
Presentació d’ofertes mitjançant eina de sobre Digital:
Si: X
No:
G. SOLVÈNCIA I CLASSSIFICACIÓ EMPRESARIAL
G.1.- Degut al procediment emprat, no és necessària la classificació empresarial.
G.2 Els interessats en participar en aquest procediment hauran de verificar que compleixen
tots els requisits per a participar indicats en aquesta clàusula.
D’acord amb l’informe núm. 12/2019 de 3 d’octubre, emès per la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya no és obligatòria la inscripció
dels licitadors 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 (ROLECSP) per la participació en els procediments oberts simplificats abreujats.
De conformitat amb el previst en l’article 159.6 b) de la LCSP els licitadors estan exempts
d’haver d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica o professional. No obstant,
hauran de comptar amb la solvència exigida com a mínima en aquest plec, malgrat estiguin
exempts d’haver-la d’acreditar.
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a) Solvència Econòmica i Financera.
El criteri mínim de solvència econòmica i financera del present contracte que han de complir
els licitadors és comptar amb un volum anual de negocis que, referit al millor exercici dins
dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresari i de presentació de les ofertes, haurà de ser almenys una vegada i mitja
l’anualitat mitjana del contracte (això és, igual o superior 9.360,00 €).
b) Solvència Tècnica o Professional.
- Haver realitzat subministraments de característiques similars en els darrers tres
anys.
El requisit mínim serà que l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui
igual o superior al 70% del valor anual mitjà del contracte (igual o superior a 4.368,00
€).
-

Disposar dels certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de
la qualitat. Per tal de garantir que les fonts no transmeten a l’aigua substàncies,
gèrmens o propietats indesitjables o perjudicials per la salut, es requereix
l’acreditació del certificat UNE 149.101 Equips de condicionament d'aigua a l'interior
dels edificis.

H. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
*CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (FINS A 100 PUNTS)
1) OFERTA ECONÒMICA. PREU UNITARI MENSUAL DE L’ARRENDAMENT DE LA FONT. FINS
A 50 PUNTS.
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el preu unitari de licitació.
L’oferta que presenti el preu més baix obtindrà la màxima puntuació. La resta d’ofertes
seran valorades de forma proporcional de conformitat amb la següent fórmula:
((Preu unitari de licitació – oferta valorada) * 50)
(Preu unitari de licitació – millor oferta)
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.
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2) MILLORA EN LA FREQÜÈNCIA D’HIGIENITZACIÓ DE TOTES LES FONTS. (FINS A 30 PUNTS)
Es puntuarà amb 3 punts l’oferta que millori la freqüència d’higienització de totes les fonts.
La freqüència mínima es d’un cop a l’any. Obtindrà la puntuació màxima de 30 punts
aquelles empreses que ofereixin fer la higienització dos cops a l’any i 0 punts a la resta.

3) DISMINUCIÓ DEL TEMPS DE REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ EN CAS D’AVERIA. (FINS A 20
PUNTS).
Es valorarà la disminució del temps de reparació o substitució en cas d’averia respecte al
mínim establert en el plec de prescripcions tècniques (24 h), d’acord amb el següent barem:
Proposta de reducció
reducció d’entre 12h a 23h
reducció d’entre 12h a 6h

Puntuació
20 punts
10 punts

Cal especificar amb claredat quin serà el temps del servei tècnic de substitució o reparació
de l'equip llogat en cas d'avaria (en hores).
I. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT
ANORMALS
Es consideraran presumptament anormals o temeràries les ofertes que presentin una baixa
major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats percentuals aplicant-se les regles
següents:
Càlcul de la BMR (Baixa Mitjana de Referència): La mitjana de les ofertes presentades
per a la determinació de la baixa temerària es calcularà com a mitjana aritmètica de les
ofertes presentades a la licitació.
Si el nombre de licitadors és de deu (10) o més, la BMR de les ofertes es calcularà
excloent l’oferta més econòmica i l'oferta més cara.
No hi haurà baixa temerària en el cas que hagin estat admeses dos o menys
licitadors.
Si han presentat oferta empreses que pertanyin al mateix grup empresarial en el
sentit de l’art. 42.1 del Codi de Comerç, únicament es tindrà en compte, per a identificar les
ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, la que fos més baixa i això amb
independentment de si presenten la seva oferta individualment o conjuntament amb una
altra empresa/es alienes al grup i amb les quals concorri en unió temporal.
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En cas que alguna de les ofertes sigui presumptament anormal o temerària de conformitat
amb els criteris anteriors, es seguirà el procediment establert a l’article 149 de la LCSP.
J. ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES
Contracte d’assegurança de responsabilitat civil per un mínim de 50.000 euros.
K. GARANTIA PROVISIONAL
Si:

No: X

L. GARANTIA DEFINITIVA
Si:

No: X

M. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de
l’empresa contractista i, si s’escau, per l’empresa o empreses subcontractistes, són les que
tot seguit s’indiquen:
a)
Protecció de les condicions salarials i condicions generals de convenis dels
treballadors i treballadores adscrites a l’execució del contracte:
Qualsevol contractació o subcontractació dels subministraments i treballs objecte del
contracte haurà de respectar, com a mínim, i en tot moment, el nivell salarial i les
condicions generals establertes en el conveni col·lectiu sectorial corresponent a l'àmbit
d'activitat del treballador o treballadora adscrit al contracte, sense perjudici que aquestes
condicions puguin ésser millorades en el conveni col·lectiu d'empresa que pugui resultar
d'aplicació, o les condicions ad personam que corresponguin individualment als treballadors
i treballadores. No es podrà produir la inaplicació del conveni en virtut d'allò disposat als
articles 82 i 41 de L'Estatut dels Treballadors, excepte en els casos d'acord entre la
representació dels treballadors i treballadores i la representació de l'empresa.
b)

Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball.

c)
El contractista haurà de realitzar una correcta gestió ambiental en l’execució del
contracte, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui
ocasionar (minimitzar els impactes acústics sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels
residus i dels embalatges, del consum d’energia i altres mesures que siguin adients a
l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
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N. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA:
Si:

No: X

O. CESSIÓ DEL CONTRACTE
Si: X

No:

Sí, d’acord amb els que estableix l’article 214 de la LCSP.
P. SUBCONTRACTACIÓ
Si: X

No:

Sí procedeix, de conformitat amb l’article 215 de la LCSP.
Q. REVISIÓ DE PREUS
Si:

No: X

El preu del contracte no està subjecte a revisió durant el seu període d’execució, ni durant
les seves pròrrogues, en el seu cas.
R. TERMINI DE GARANTIA
Si:

No: X

S. PROGRAMA DE TREBALL
Si:

No: X

T. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Laura Subirà Comas, Cap del departament de Serveis
tècnics
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:
1.1) Definició de l'objecte del contracte
Subministrament en règim d'arrendament sense opció de compra de 10 fonts d’aigua
amb sistema de depuració d'osmosi inversa per a diverses dependències municipals de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, així com la instal·lació i desinstal·lació, el manteniment i
la higienització d'aquestes fonts, de conformitat amb l’establert al present plec de
clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques.
Justificació de la inconveniència de la divisió per lots: De conformitat amb l’article 99.3. de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), no es
considera adient la seva divisió en lots, pel fet que la realització independent de l’objecte
del contracte representaria una dificultat tècnica, atès que les prestacions incloses en
l’objecte del contracte responen a una única funció tècnica i econòmica i guarden entre sí
un vincle operatiu, malgrat no s’executi alhora.
Resulta exigible que un contracte s’incloguin totes les prestacions necessàries per la
satisfacció de la necessitat final del contracte (principi d’objecte complert).
Altres raons per les quals es decideix no dividir el contracte en lots són les següents:
Responsabilitat única
Es molt convenient unificar en un sola empresa o autònom, la prestació objecte del
contracte.
Interlocució unificada
Tenir un sol interlocutor facilita la disponibilitat de les fonts d’aigua en tot moment.
No minva de la participació de petites empreses
No es genera una restricció de la competència, ja que les empreses interessades en la
licitació sempre podran concórrer en unió temporal d’empreses, o fins i tot com a
subcontractistes, sense perjudici de les consideracions anteriorment exposades.
CODI DELS CPV 2008 (VOCABULARI COMÚ DE CONTRACTES PÚBLICS):
Codi CPV: 42912300-5
Descripció CPV: Maquinària i aparells per a filtrar o depurar aigua
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1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Segons el Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Annex V. Punt 1:
“1. Agua potable. Los lugares de trabajo dispondrán de agua potable en cantidad suficiente y
fácilmente accesible. Se evitará toda circunstancia que posibilite la contaminación del agua
potable. En las fuentes de agua se indicará si ésta es o no potable, siempre que puedan
existir dudas al respecto.”
L’objecte del present contracte és el subministrament de fonts d’aigua potable amb el qual
es pretén satisfer la necessitat d’hidratació, tant del personal municipal com de la resta de
ciutadans presents a determinades dependències de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
A més a més, en el context de la pandèmia de la COVID-19, cal assegurar que aquesta
hidratació es realitzi de forma segura, evitant que l’ús de les fonts pugui provocar contagis
entre els usuaris. En concret, es pretén cobrir aquestes necessitats de salut bàsica a través
del subministrament i manteniment, a diferents centres municipals, de fonts connectades a
la xarxa d’aigua potable, amb un sistema d’osmosi inversa i preferiblement, amb
accionament amb pedals. Aquest sistema d’accionament ha de permetre que els usuaris
puguin utilitzar la font sense necessitat de tocar res amb les mans, evitant així la possible
propagació del virus entre les persones usuàries.
La presència d’aquestes fonts augmentarà la disponibilitat d’aigua en aquestes
dependències, facilitant així la correcta hidratació de les persones presents i al mateix
temps, tal i com s’ha comentat anteriorment, salvaguardarà la salut dels usuaris al evitar la
possibles transmissió del virus.
Per tot això, podem afirmar que aquest contracte constitueix una mesura adequada i idònia
per donar resposta a les necessitats prèviament esmentada, i per tant és conforme amb el
que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant,
LCSP).
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1.3) Pressupost base de licitació:
3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B.1
del quadre de característiques.
3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que
s’assenyalen en l’apartat B.2 del quadre de característiques.
3.3 El pressupost de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.3 del quadre de
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest
contracte pot comprometre l’òrgan de contractació i constitueix el preu màxim que poden
ofertar les empreses que concorrin a la licitació.
3.4 El preu del contracte és de l’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’IVA.
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que
siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de totes les
obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’exercici del contracte.
3.5 L’aplicació pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta en
l’apartat C.1 del quadre de característiques.
Si es tracta d’una despesa plurianual, constarà a l’apartat C.2 del quadre de característiques.
S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al
pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que
s’esmenta en l’apartat C.1 del quadre de característiques.
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues
El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de
característiques.
Les pròrrogues són les previstes en el mateix apartat D; aquestes es podran acordar per
l’òrgan de contractació, de forma justificada, i seran obligatòries per a l’empresa
contractista, sempre que la preavisi, al menys, amb dos mesos d’antelació del termini de
durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts.
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Procediment obert simplificat sumari i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació
automàtics, en virtut d’allò que estableix l’art. 159.6 i concordants de la LCSP.
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1.8) Perfil de contractant
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així
com la composició de la Unitat Tècnica, 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&keyword=a
renys&reqCode=viewDetail&idCap=3041094
1.9) Presentació de proposicions
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació,
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de Catalunya, accessible en el perfil de contractant, indicat en la clàusula 1.8 del present plec
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document “Instruccions
sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments de contractació” publicat en el perfil
de contractant.
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya,
signada electrònicament, en un únic sobre digital, en els termes següents:
SOBRE ÚNIC DIGITAL
Contindrà:
1) El DEUC segons model aprovat per l’Ajuntament i que es troba penjat al Perfil del
Contractant d’aquesta administració.
2) La proposició econòmica i la proposició en relació als criteris automàtics, d’acord amb el
model que consta com a annex 1 al final del present plec.
3) Fitxa tècnica de la màquina dispensadora / font d’aigua.
4) Certificat acreditatiu del compliment de la norma UNE 149101 d’equips
d’acondicionament d’aigua en interior d’edificis.
5) Un pla d’instal·lació i manteniment, on s’indiqui el programa per a la instal·lació de les
màquines i es detalli el desenvolupament del servei de manteniment, prestant especial
atenció a les característiques mínimes determinades en aquest plec.
Els licitadors hauran de presentar com a documentació tècnica a la hora de presentar la seva
oferta, les corresponents fitxes de característiques tècniques del tipus de font a subministrar
mitjançant el qual el fabricant o el seu representant establert a la Unió europea declara que
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el producte comercialitzat satisfà tots els requisits essencials establerts per la normativa
d’aplicació. La signatura d’aquest document autoritza així mateix la col·locació del marcat CE
quan així ho prevegi la Directiva.
Les condicions establertes legalment per a 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.
1.10) Condicions mínimes de i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica, financera i
professional o tècnica i altres requeriments
Degut al procediment emprat, no és necessària la classificació empresarial.
Els interessats en participar en aquest procediment hauran de verificar que compleixen tots
els requisits per a participar indicats en aquesta clàusula.
D’acord amb l’informe núm. 12/2019 de 3 d’octubre, emès per la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya no és obligatòria la inscripció
dels licitadors 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 (ROLECSP) per la participació en els procediments oberts simplificats abreujats.
De conformitat amb el previst en l’article 159.6 b) de la LCSP els licitadors estan exempts
d’haver d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica o professional. No obstant,
hauran de comptar amb la solvència exigida com a mínima en aquest plec, malgrat estiguin
exempts d’haver-la d’acreditar.
a) Solvència Econòmica i Financera.
El criteri mínim de solvència econòmica i financera del present contracte que han de complir
els licitadors és comptar amb un volum anual de negocis que, referit al millor exercici dins
dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresari i de presentació de les ofertes, haurà de ser almenys una vegada i mitja
l’anualitat mitjana del contracte (això és, igual o superior 9.360,00 €).
b) Solvència Tècnica o Professional.
-

Haver realitzat subministraments de característiques similars en els darrers tres
anys.
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El requisit mínim serà que l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui
igual o superior al 70% del valor anual mitjà del contracte (igual o superior a 4.368,00
€).
-

Disposar dels certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de
la qualitat. Per tal de garantir que les fonts no transmeten a l’aigua substàncies,
gèrmens o propietats indesitjables o perjudicials per la salut, es requereix
l’acreditació del certificat UNE 149.101 Equips de condicionament d'aigua a l'interior
dels edificis.

Certificat acreditatiu del compliment de la norma UNE 149101 d’equips d’acondicionament
d’aigua en interior d’edificis.
1.11 Determinació de la millor oferta
- Criteris d’adjudicació del contracte
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als
criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques.
- Pràctica de la valoració de les ofertes
Les proposicions s’obriran en el termini màxim de SET dies comptats des de la data de
finalització del termini per presentar-les per la unitat tècnica.
- En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores,
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:
- La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que
hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acreditin tenir relació laboral amb
persones amb discapacitat en un percentatge superior al que imposi la normativa, tindrà
preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa que disposi del percentatge més alt de
treballadors fixos, a temps complert, en la seva plantilla.
- La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/07, de 13 de
desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els
requisits que estableix aquesta norma.
- En els contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, la proposició
presentada per entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre que la seva
finalitat tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus estatuts o
regles fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent.
- Les proposicions d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just per a
l’adjudicació de contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi ha alternativa
de comerç just.
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- La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació
d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones.
- Les normes de l’art. 147.2 de la LCSP.
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de
desempat en el moment en què es produeixi l’empat.
1.15) Ofertes anormalment baixes
Es consideraran presumptament anormals o temeràries les ofertes que presentin una baixa
major a la BMR de les ofertes presentades + 5 unitats percentuals aplicant-se les regles
següents:
Càlcul de la BMR (Baixa Mitjana de Referència): La mitjana de les ofertes presentades
per a la determinació de la baixa temerària es calcularà com a mitjana aritmètica de les
ofertes presentades a la licitació.
Si el nombre de licitadors és de deu (10) o més, la BMR de les ofertes es calcularà
excloent l’oferta més econòmica i l'oferta més cara.
No hi haurà baixa temerària en el cas que hagin estat admeses dos o menys
licitadors.
Si han presentat oferta empreses que pertanyin al mateix grup empresarial en el
sentit de l’art. 42.1 del Codi de Comerç, únicament es tindrà en compte, per a identificar les
ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, la que fos més baixa i això amb
independentment de si presenten la seva oferta individualment o conjuntament amb una
altra empresa/es alienes al grup i amb les quals concorri en unió temporal.
En cas que alguna de les ofertes sigui presumptament anormal o temerària de conformitat
amb els criteris anteriors, es seguirà el procediment establert a l’article 149 de la LCSP.
1.16) Garantia provisional
No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d’un procediment obert
simplificat sumari.


1.17) Garantia definitiva
No procedeix la constitució de garantia definitiva, en tractar-se d’un procediment obert
simplificat sumari.
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1.18) Presentació de documentació adjudicació
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7 dies
hàbils comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu
l’article 159.4 de la LCSP haurà de presentar els documents següents:
-La pòlissa d’assegurança
1.19) Formalització del contracte
La formalització s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació per part
del proposat contractista, que haurà de tenir lloc dins el termini de 15 dies hàbils, a comptar
des del següent a la remissió 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 l’acceptació de l’adjudicació.
Si, per causes imputables a l’adjudicatari, el contracte no es formalitza mitjançant
l’acceptació de l’adjudicació en el termini assenyalat, es procedirà a imposar una penalitat
equivalent al 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, de conformitat amb el que
disposa l’article 153.4 LCSP.
2)

DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:

2.1) Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més de les indicades al Plec de clàusules
tècniques, 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 d’Arenys de Munt, 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. Facilitar a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, 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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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 col·lusòria.
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.
- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb
els seus subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’s la subcontractació) en els
termes de l’article 217 LCSP.
- L’empresa adjudicatària s’encarregarà de la instal·lació i desinstal·lació de les fonts i del seu
manteniment (neteja, servei tècnic, etc) totalment al seu càrrec.
- l’empresa haurà d’instal·lar, al seu càrrec, les connexions a la xarxa.
- Haurà de mantenir les condicions sanitàries
- Haurà de fer les revisions
- Haurà de canviar-les si s’espatllen
Obligacions de l’Ajuntament:
- Abonar les factures que es presentin pel contractista, segons determina la Llei de Morositat
en les operacions comercials.
- L’Ajuntament garantirà la presa de corrent, la presa d’aigua i del desguàs corresponent.
2.2) Condicions especials d’execució
Segons determina l’apartat M del quadre de característiques.
2.3) Modificació del contracte
No procedeix.
2.4) Règim de pagament
Les factures s'han de presentar mensualment en el Registre de Factures de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt, depenent de la Intervenció General, que és l'òrgan que té les
competències en matèria de comptabilitat, i han d'incloure la següent informació:
Ajuntament d’Arenys Munt
NIF: P0800700-G
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Número de factura
Número de document comptable
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, tot complint els requeriments
tècnics detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu electrònica de l’Ajuntament
d’Arenys de Munt.
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es farà
mitjançant els següents codis DIR3:
 Oficina comptable: L01080076
 Òrgan gestor:L01080076
 Unitat tramitadora: L01080076
2.5) Revisió de preus


No s’admet la revisió de preus.

2.6) Penalitats
Cas que s’opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista les penalitats
següents:
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total
o parcials, per causes que li siguin imputables, l’administració podrà optar, ateses les
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la
LCSP.
L’administració tindrà la mateixa facultat si el contractista incompleix parcialment l’execució
de les prestacions objecte del contracte.
Si el retard en el compliment dels terminis fos produït per motius no imputables al
contractista, i aquest ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li
concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista demani
altre més curt.
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En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia
per part de l’Administració.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les
quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista.
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en
què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats a l’Ajuntament
d’Arenys de Munt, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.
2.7) 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.
La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98
relatiu a la successió del contractista.
La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.
El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis
mesos.
L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.
La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui
possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donantse les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin,
aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o
menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.
El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa imputable a
l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a quatre mesos a
partir de la data assenyalada en el mateix per al seu començament.
El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte per
termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació.
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-

L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions
establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l’execució
del contracte.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles
212, 213 i 313 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert
en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar
des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de
formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu.


2.9) Termini de garantia del contracte
Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, donades les
característiques i la naturalesa de la present contractació, d’acord amb la justificació que
consta a l’expedient.


2.10) Cessió
Sí, d’acord amb els que estableix l’article 214 de la LCSP.
2.11) Subcontractació
Permesa, de conformitat amb l’article 215 de la LCSP.
2.12) 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.
22

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.
2.13) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques, 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.
2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans
electrònics a través del Perfil del Contactant.
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones
autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu electrònica
(https://gestor.arenysdemunt.cat/SeuElectronica)
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.
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2.15) 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 tant nacional com de la Unió Europea, i en matèria
mediambiental.
2.16) Assegurances
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un
import mínim de 50.000 €, que s’acreditarà abans de l’adjudicació del contracte.
2.17) Lloc de lliurament
Les fonts objecte d'arrendament que s’han d’instal·lar a les diferents dependències
municipals de l'Ajuntament d’Arenys de Munt, són les que s’assenyalen en el quadre
següent:
Dependència municipal
Ajuntment
Policia
Ràdio
nau Brigada
pavelló Can Zariquey ?
pavello torrent d'en terra
escorxador
serveis Socials/promoció
econòmica
can Borrell

Adreça
Riera Francesc Macià, 59
Rbla. St. Martí 21
Pl. Església 5
C/ HOSTAL DEL SOL CANTONADA
TORRENT D´EN PUIG- S/NCtra. C-61 PK 2,8
Torrent d'en Terra sn
Torrent d'en Puig
C/ Sant Pau 2
Av. Verge del Remei 17

Núm. de
fonts
1
1
1
2
1
1
1
1
1

L’Ajuntament d’Arenys de Munt, es reserva el dret de sol·licitar el canvi d’ubicació de les
fonts en cas de considerar-se necessari per a l’interès públic.
2.18) Responsable del contracte
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Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, a la Sra.
Laura Subirà Comas, cap del departament de Serveis Tècnics.
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 que tinguin
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors.
2.19) Protecció de dades de caràcter personal
S’haurà de fer amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals i
resta de normativa estatal o autonòmica que la desenvolupi.
3)

DADES ESPECÍFIQUES

3.1) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial
En suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics del
contractista a les dependències de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, i en funció del risc que
comporta, el contractista, en un termini màxim de deu dies naturals a comptar des del
següent al de la formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs, restarà
obligat a elaborar i trametre al Servei promotor la planificació preventiva duta a terme, en
base a la informació facilitada per l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa general de
prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació dels
riscos detectats i les mesures específiques a adoptar per eliminar o reduir i controlar els
esmentats riscos. Així mateix, el contractista haurà d’acreditar, en el termini assenyalat al
paràgraf anterior, el compliment del deure d’informació i formació als treballadors implicats
en els treballs d’execució esmentats en relació amb la planificació preventiva efectuada amb
motiu de la concurrència empresarial.
Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable dels
principis d’acció preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la interacció de
les diferents activitats desenvolupades a les dependències de l’Ajuntament d’Arenys de
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Munt, i l’adequació entre els riscos existents i les mesures aplicades, s’estableixen els
següents medis de coordinació:


L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre l’Ajuntament i el contractista.



La celebració de reunions periòdiques entre l’Ajuntament i el contractista.


Les reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut de l’Ajuntament i del
contractista o en el seu defecte, amb els delegats de prevenció.


La impartició d’instruccions.


L’establiment d’un conjunt de mesures específiques de prevenció dels riscos
existents en el centre de treball que puguin afectar els treballadors de l’Ajuntament i del
contractista o de procediments o protocols d’actuació.

La presència al centre de treball dels recursos preventius de l’Ajuntament i del
contractista.

La designació d’una o més persones encarregades de la coordinació de les activitats
preventives.
3.2) Propietat dels treballs
No és procedent.
3. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT
CONTRACTUAL
3.3.1. Recursos
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació procedirà la interposició del recurs
administratiu que correspongui d’acord amb el que estableix 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 o de recurs contenciós
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administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
3.3.2. Arbitratge
Es podrà acordar el sotmetiment a arbitratge de la solució de totes o alguna de les
controvèrsies que puguin sorgir entre l’administració contractant i la/es empresa/es
contractista/es, sempre que es tracti de matèries de lliure disposició conforme a dret i,
específicament, sobre els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte, de
conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge.
3.3.3 Règim d’invalidesa
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.
3.3.4 Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes,
la modificació i l’extinció d’aquest contracte.

El regidor

cap departament SSTT

Conforme,
La secretària
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ANNEX I
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÒRMULES

"En/Na ......................................... amb NIF núm. ................, en nom propi, (o en
representació de
l'empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm
),
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa al
subministrament en regim d’arrendament de 10 fonts d’aigua amb sistema de depuració
d’osmosi inversa per a diverses dependències municipals de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt, es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions
Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives Particulars amb les següents
condicions:
a) Lloguer de 10 fonts d’aigua amb sistema d’osmosi inversa amb dipòsit de 20 litres mínim
Preu mensual ........ € + ........€ d’IVA (...%) el que fa un total anual de ...........€ + € d’IVA
13070167452364226326 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

Document signat electrnicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjanant el Codi Segur de Verificaci CSV:

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA

(La quantitat haurà d'expressar-se en lletres i xifres)

(Lloc, data i signatura del licitador)
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ALTRES CRITERIS VALORABLES MITJANÇANT FÒRMULES
-

Millora de freqüència d’higienització total de 2 cops a l’any. (fins a 30 punts)
S’ofereix la millora:
Si:

-

No:

Disminució del temps de reparació o substitució en cas d’averia (fins a 20 punts)
(Marcar el que correspongui)
Reducció d’entre 12h a 6h
Reducció d’entre 12 h a 23h
Sense reducció sobre les 24 h establertes al plec tècnic

(Lloc, data i signatura del licitador)
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