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1. Objecte del contracte
1.El present contracte té per objecte el subministrament de planta arbustiva, vivaç i
planta de flor de temporada que precisarà l’Ajuntament de Premià de Dalt per portar a
terme la plantació i la replantació de les diferents espècies vegetals de les jardineres i
dels espais verds municipals i zones viàries.
La descripció detallada del subministrament, així com la resta de requeriments amb les
que caldrà executar-lo, es recullen al plec de condicions tècniques particulars.
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2. Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de subministraments
d’acord amb el que disposa l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP).
3. L’objecte del contracte no es divideix en lots, ja que el fet de la realització
independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte en
dificultaria l’execució correcte des d’un punt de vista tècnic tal com s’especifica a la
memòria tècnica.
4. La codificació del Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV) que correspon és 03121100-6 Plantes vives, bulbs, arrels i esqueixos.
2. Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del
procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a l’expedient.

3. Naturalesa del contracte i legislació aplicable
1. El contracte té naturalesa administrativa i es regirà per aquest plec, el plec de
prescripcions tècniques i per les normes contingudes en:
 La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
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 El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general
de la llei de contractes de les administracions públiques, en tot el que no s’oposi a la
Llei de contractes del sector públic.
 El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, de desenvolupament parcial de la Llei
30/2007.
 Les bases d’execució del pressupost municipal.
2. L’Ajuntament tindrà sempre la prerrogativa de dirigir els treballs, d’interpretar el
que s’havia convingut, de modificar la prestació segons convingui dintre dels límits
admesos per la LCSP i de suspendre la seva execució per causa d’interès públic.
3. La jurisdicció contenciós-administrativa serà la competent per conèixer les qüestions
litigioses sorgides en relació amb el contracte, i l’adjudicatari se sotmetrà amb
renúncia expressa a qualsevol fur o privilegi, a les Sales d’aquesta jurisdicció amb seu a
Barcelona.
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4. Durada del contracte i possibles pròrrogues
1.- Durada: la durada del contracte serà de 2 anys a partir de la data que s’estableixi en
el contracte.
2.- El contracte es podrà prorrogar fins a un màxim de dos anys més, per períodes d’un
any, o de dos.
La pròrroga l’acordarà l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresa, o
professional sempre que l’avís es realitzi amb una antelació mínima de dos mesos
abans de la finalització del contracte o de la pròrroga corresponent d’acord amb el
que disposa l’article 29 de la LCSP.

5. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte
1. Pressupost base de licitació
1.D’acord amb la Disposició addicional trenta-tresena, es tracta d’un contracte de
subministrament amb pressupost limitador, en el qual l’empresari s’obliga a lliurar una
pluralitat de béns de manera successiva i per preu unitari, sense que el nombre total
4
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de lliuraments inclosos en l’objecte del contracte es defineixi amb exactitud en el
moment inicial, pel fet d’estar subordinats a les necessitats de l’Administració,
s’aprova un pressupost màxim de 23.100,00 (IVA inclòs) pels dos anys de durada del
contracte amb el desglossament següent: 21.000,00 euros pressupost net i 2.100
euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 10%.
La relació dels subministraments i els preus unitaris màxims de cada planta (IVA exclòs)
s’especifica a l’ANNEX 1 del Plec de Prescripcions Tècniques.
2. D’acord amb la previsió de l’article 100 de la LCSP el pressupost es desglossa:
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COSTOS DIRECTES
Subministrament
TOTAL COSTOS DIRECTES
COSTOS INDIRECTES
Despeses generals
Benefici industrial
TOTAL COSTOS INDIRECTES
TOTAL COSTOS (directes+indirectes) Pressupost net

Preu sortida
17.647,06 €
17.647,06 €
2.294,12 €
1.058,82 €
3.352,94 €
21.000,00 €

El pressupost s’ha calculat en base als preus de mercat i altres subministraments de
l’Ajuntament de Premià de Dalt en exercicis anteriors.
L’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost. Aquest pressupost màxim s'ha
d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats de l’execució de
l'objecte del contracte.
2. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte és de 42.000,00 €, IVA no inclòs. Aquesta xifra inclou
l’import total que podria ser retribuït el contractista tot d’acord amb la previsió de l’art
101 LCSP.
Pressupost
Pròrroga 2 anys
TOTAL

VEC
21.000,00 €
21.000,00 €
42.000,00 €
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6. Aplicació pressupostària
Se sotmeten els efectes d’aquesta contractació a l’existència de crèdit adequat i
suficient a la partida 422-171-22706 Contracte mant zones verdes dels pressupostos
municipals que s’aprovin per als exercicis 2021, 2022 i 2023 ( més 2024 i 2025, en cas
d’aprovació de les pròrrogues), a fi de poder atendre les obligacions que meriti
aquesta contractació durant les expressades anualitats.
7. Revisió de preus
D’acord amb el previst a l’article 103 de la LCSP, no procedeix la revisió de preus en el
present contracte.
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8. Procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, es durà a terme mitjançant
procediment obert simplificat i adjudicació mitjançant l’aplicació de criteris de
valoració automàtics en virtut d’allò que estableixen els articles 156, 159 i concordants
de la LCSP.
9. Renúncia o desistiment
Correspon a l’òrgan de contractació, per raons d’interès públic degudament
justificades, renunciar a celebrar aquest contracte abans de la seva adjudicació.
També podrà desistir abans de l’adjudicació quan s’apreciï una infracció esmenable de
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicació.
En cas de renúncia o desistiment, els licitadors no tindran dret a compensació per les
despeses en què haguessin incorregut.
10. Òrgan de contractació.
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És òrgan competent per a la present contractació la Junta de Govern Local per
delegació de l’alcalde de data 26 de juny de 2019. Decret ref. 2019DECR001431.

11. Condicions mínimes per participar en la licitació. Requisits de capacitat i
solvència
Requisits de capacitat:
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1. Només podran participar en aquesta licitació les persones físiques o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en
una prohibició de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i
tècnica o professional tot d'acord amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP.
2. Per poder licitar és obligatòria la inscripció de les empreses licitadores en el Registre
Electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre
Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector Públic (ROLECE) de l’Estat,
d’acord amb la previsió de l'article 159.4.a) i de la disposició transitòria tercera LCSP, a
menys que, d’acord amb la Recomanació de la Junta Consultiva de Contratación
Pública del Estado de 24 de setembre de 2018, es pugui acreditar que es té una
sol·licitud d’inscripció en tràmit. La data màxima que haurà de tenir la sol·licitud, és la
data final de presentació de proposicions en el procediment de licitació.
3. En el supòsit que es presentin empresaris estrangers d’un Estat Membre de la Unió
Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu l’acreditació de la seva capacitat,
solvència i absència de prohibicions es podrà realitzar bé mitjançant consulta en la
corresponent llista oficial d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat Membre, bé
mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa dels citats extrems que haurà
de presentar, en aquest últim cas, en el termini concedit per a la presentació de la
garantia definitiva.
4. D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les empreses
licitadores que siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del
contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals.
5. Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients
per a la deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb
7
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l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la
realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
6. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una Unió d’empreses que es constitueixi
temporalment a aquest efecte.
Requisits de solvència:
a) Solvència econòmica i financera
D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al
millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o
en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir un
valor superior a 21.000 euros. En el cas de què la data de constitució de l’empresa o
d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de presentació de
proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període.
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b) Solvència tècnica o professional
Respecte a la solvència tècnica o professional, d’acord amb la previsió de l’article
89. 1 lletra a, caldrà acreditar haver executat correctament en els últims 3 anys
un mínim de 2 contractes de subministraments als que són objecte del present
contracte per un import mínim de 21.000 euros, IVA no inclòs, cadascun d’ells.
D’acord amb la previsió de l’article 89.1.h LCSP, les empreses de nova creació,
entenent com a tals les que tinguin una antiguitat, computada des de la data
d’inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la
seva constitució, inferior a cinc anys, declararan la seva solvència tècnica segons
l’apartat e) del mateix article .Mostres, descripcions i fotografies dels productes
que s’han de subministrar, l’autenticitat dels quals es pugui certificar a petició de
l’entitat contractant.
El criteri de correspondència entre els subministraments executats per l’empresa
licitadora i les que constitueixen l’objecte del contracte és la igualtat entre els
tres primers dígits dels respectius codis CPV.
12. Condicions especials d’execució de caràcter socialment responsable
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1. El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral i de seguretat social, així com a garantir la seguretat i la protecció de la salut en
el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius aplicables.
2. Aquestes condicions tenen caràcter d’obligació contractual essencial als efectes
assenyalats en l’article 211.f) de la LCSP, per tant, el seu incompliment pot ser causa de
resolució del contracte, sense perjudici de que pugui ser objecte de penalització,
d’acord amb l’article 192.1 de la LCSP.
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13. Ús de mitjans electrònics
De conformitat amb la disposició addicional 15a de la LCSP, la tramitació d’aquesta
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per
mitjans exclusivament electrònics. No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació
oral per a comunicacions diferents de les relatives als elements essencials, això és, els
plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicació oral documentat
degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels
principals elements de la comunicació.
Les notificacions electròniques s’adreçaran només a les persones autoritzades per part
de l’empresa licitadora, que haurà d’haver facilitat prèviament el nom i cognoms, NIF,
correu electrònic, i opcionalment número de telèfon mòbil, de totes les persones
autoritzades.
IMPORTANT: La notificació electrònica s’entendrà rebutjada a tots els efectes si, un
cop acreditada la posada a disposició de les persones autoritzades, han transcorregut
deu dies naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut, llevat que, d’ofici o a
instància del destinatari, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el
perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.
No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas
des de la data d’enviament de l’avís de notificació.
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D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com
a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de
l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil
de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat: https://contractaciopublica.gencat.cat
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís
relacionat amb aquesta licitació.
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Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer en ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis
electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de
publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la
licitació, com al contracte.
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador,
prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de
serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a
cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió
d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en
l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i
disposar del certificat digital requerit.
Certificats digitals:
De conformitat amb la disposició addicional primera del Decret -llei 3/2016, de 31 de
maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, serà suficient l'ús de la
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de
signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació
electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat
interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de
seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la
signatura de l’oferta.
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Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat
emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la
resta dels Estats membres”.

14. Presentació de proposicions
La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del
contingut de la totalitat de les clàusules, sense excepció o reserva possible.
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Les proposicions seran secretes fins al moment de l’obertura dels sobres per part de la
Mesa de Contractació.
La presentació de diferents proposicions per empreses vinculades produirà els efectes
que reglamentàriament es determinin en relació amb l’aplicació del règim d’ofertes
amb valors anormals o desproporcionats previst en l’article 149 de la LCSP.
Es consideren empreses vinculades les que es trobin subjectes en algun dels supòsits
previstos en l’article 42 del Codi de Comerç.
Les empreses podran constituir unions d’empresaris, temporalment als efectes, sense
que aquesta constitució sigui necessària formalitzar-la en escriptura pública fins que
s’hagi adjudicat el contracte al seu favor.
Els empresaris que participin agrupats en unions temporals quedaran obligats
solidàriament i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb
poders suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que del contracte
es derivin fins a l’extinció d’aquest, sens perjudici de l’existència de poders
mancomunats que es puguin atorgar per a cobraments i pagaments de quantia
significativa.
A efectes d’aquesta licitació, els empresaris que desitgin concórrer integrats en una
unió temporal hauran d’indicar els noms i circumstàncies de les empreses que la
conformin i la participació de cadascuna (hauran de motivar les raons per les quals es
presenten en forma d’UTE i el benefici que això comporta en relació amb la millora de
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l’execució del servei encomanat), així com que assumeixen el compromís de constituirse formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte.

15. Procés per a presentar una oferta:
A través de la plataforma de contractació, els licitadors hauran de buscar la licitació a
la qual volen presentar-se i omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina. A
continuació, rebran un missatge, al/s correu/s indicat/s en aquest formulari d’alta,
d’activació de l’oferta.
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Les adreces electròniques que els licitadors indiquin en el formulari d’inscripció de
l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics
relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que
designin en la declaració responsable per a rebre els avisos de notificacions i
comunicacions mitjançant l’ e-NOTUM.
Els licitadors han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran
per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, els
licitadors hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format
electrònic en el sobre corresponent. Els licitadors poden preparar i enviar aquesta
documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà als licitadors que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre (recordeu que en aquesta licitació hi ha
un únic sobre) amb documentació xifrada que formi part de la licitació. Amb aquesta
paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació.
Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa
paraula clau, la qual han de custodiar els licitadors. Cal tenir en compte la importància
de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els
sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només els licitadors la/les tenen (l’eina
de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
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L’Ajuntament demanarà als licitadors, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web
de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.
Quan els licitadors introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de
l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. Es podrà demanar a les
empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de finalitzat el
termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini
establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
En cas que algun licitador no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de
Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la
introducció per part dels licitadors de la/les paraula/es clau, que només elles custodien
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà
efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar
per no haver introduït el licitador la paraula clau. (Es podrà sol·licitar la introducció de
les paraules clau tantes vegades com sigui necessari. Aquesta sol·licitud es genera des
de la pròpia eina de Sobre Digital).
De conformitat amb el que disposa l’apartat 1.h de la disposició addicional setzena de
la LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en
dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta,
dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà
efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de
no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que
l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap
modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En
aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per
exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne
l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de
documents en les ofertes trameses en dues fases.
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Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del
moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació
tramesa.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que
l’Ajuntament no pugui accedir al seu contingut. En cas que algun document presentat
per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat
per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la
documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació
d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de
documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar
l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents
en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no
manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que
es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat,
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de
Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada
en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa
la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentació.
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, s’ampliarà el termini de presentació de les mateixes el
temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes;
publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i,
addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin
activat oferta.
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Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta
mitjançant l’eina de Sobre Digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/i
ndex.xhtml?set-locale=ca_ES
o
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/
documentacio.xhtml
Tota la documentació que es requereixi en relació amb el procediment de licitació,
sigui esmenes sigui requeriment de documentació, s’haurà de presentar mitjançant la
Plataforma de Contractació.
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16. Documentació a presentar, forma, contingut i termini
1. Les proposicions, es presentaran exclusivament de forma electrònica a través de
l'Eina de Preparació i Presentació d'ofertes que la Plataforma de Serveis De
Contractació Pública (Sobre Digital 2.0) del Consorci De L’Administració Oberta de
Catalunya (AOC) posa a la disposició de candidats i entitats licitadores per a tal fi.
Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors
interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Serveis De
Contractació Pública (Sobre Digital 2.0) del Consorci De L’Administració Oberta de
Catalunya (AOC).
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques.
El fet que l’oferta es presenti sense signatura electrònica validada pel sistema
constituirà un defecte esmenable.
Es podrà presentar només una oferta per licitador. En cas que registrin a la plataforma
més d’una oferta, només es tindrà en compte la darrera, entenent que l’última oferta
presentada substitueix les anteriors.
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Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva
obertura, l'eina xifrarà aquests sobres en l'enviament.
Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora un
justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de
temps.

2. La presentació de les propostes es farà a través d’un sobre electrònic de la següent
manera:
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Cadascun dels sobres presentats per l’empresa licitadora únicament ha d’incloure la
documentació per a la qual està destinat. D’aquesta manera, si dins d’un sobre
s’inclou informació que permet el coneixement anticipat d’una part de l’oferta,
infringint així el secret de la mateixa, implicarà l’exclusió de la licitació.
L’oferta s’ha de presentar en un ÚNIC SOBRE DIGITAL en el que s'inclourà la següent
documentació:

Sobre digital :
a)Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com ANNEX I MODEL
DE DECLARACIÓ RESPONSABLE del present plec.
L’acreditació del compliment dels requisits exigits en aquest plec el compliment dels
quals s’ha indicat en la declaració responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en
qui recaigui la proposta d’adjudicació, amb caràcter previ a l’adjudicació.
Altres declaracions:
o En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal,
haurà de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació
dels noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així
com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal
en cas de resultar adjudicataris.
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o En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de
presentar una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb
indicació de les empreses que la composen.
o En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de presentar
declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols.

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
perfeccionament del contracte, d’acord amb l’article 140.4 de la LCSP.
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De conformitat amb l’article 140.3 de la LCSP, l’òrgan o la mesa de contractació poden
demanar als candidats o licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents
justificatius, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat
de la declaració, quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment i,
en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.

b) Documentació avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules” i que haurà d’incloure:
Oferta econòmica d’acord amb la clàusula 16 ajustada a l’ANNEX II MODEL DE
PROPOSTA ECONÒMICA I CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA .
Caldrà indicar el percentatge global de descompte ofert, el qual s'aplicarà sobre tots
els preus unitaris previstos a l'annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques.
A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes que formulin els contractistes
comprendran totes les despeses que el contractista ha de realitzar per al compliment
de les prestacions contractades com són: les despeses generals, les financeres, les de
transports i de desplaçaments, les d’assegurances, el control de qualitat, el benefici
industrial, les càrregues laborals de tot ordre i les despeses derivades de l’aplicació de
les disposicions legals sobre seguretat i salut en el treball.
La documentació presentada ha de tenir el contingut adient per poder ser valorat
d’acord amb els criteris d’adjudicació aplicables a la present contractació.
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Totes les proposicions rebudes electrònicament a través de la plataforma electrònica
de contractació de l’AOC, seran custodiades i encriptades sense possibilitat d’accedir al
seu contingut en cap cas fins que es constitueixi la Mesa de contractació.
Cal recordar que la gestió dels accessos a la plataforma és d’exclusiva responsabilitat
dels licitadors i es RECOMANA anticipar les accions en la plataforma amb un temps
prudencial com a mesura preventiva en cas d’incidències que puguin posar en perill la
presentació de l’oferta dins de termini.
3. El termini per a la presentació de la proposició serà de 15 dies naturals a comptar
des del següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant.
Si l’últim dia és festiu al municipi de Premia de Dalt, s’entendrà prorrogat fins al primer
dia hàbil següent.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
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17. Criteris d’adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més
avantatjosa seran, criteris d’adjudicació avaluables automàticament fins a 100 punts:
1. Preu: Fins a 60 punts
S’atorgarà la màxima puntuació al major % de descompte per a la globalitat de les
plantes de l’annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques i a la resta se’ls puntuarà de
manera proporcional.
Puntuació=( % descompte a valorar / % descompte més alt) * 60
2. Per proximitat: Fins a 10 punts
Es valorarà amb la màxima puntuació el fet de disposar d’un viver i centre de logística
a una distància igual o inferior a 50 km. des de l’edifici de l’Ajuntament de Premià de
Dalt (plaça de La Fàbrica, 1), restant 1 punt a les altres ofertes per cada km extra de
distància. A aquests efectes, la distància serà la que resulti d’introduir en l’aplicació
mòbil Google Maps les coordenades GPS de la de la instal·lació del licitador.
3. Per assessorament: 10 punts
18
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Per oferir un servei d’assessorament a l’Ajuntament alhora d’escollir l’espècie vegetal
més apropiada per una zona d’acord amb les característiques de l’espai, l’època de
l’any o altres circumstàncies.
4. Per seguiment: Fins a 10 punts
Pel compromís de la realització de visites de seguiment in situ de la planta
subministrada, conjuntament amb el tècnic municipal, per valorar-ne l’estat,
l’adaptació, etc. (10 punts).
1 visites anual: 1 punt.
2 visites anuals: 2 punts.
3 visites anuals: 5 punts.
4 o més visites anuals: 10 punts.
5. Per la presentació d’un protocol d’actuació i desenvolupament dels tractament
contra Xylella fastidiosa: 10 punts
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18. Variants o alternatives.
D’acord amb el previst a l’article 142 de la LCSP, no s’admeten variants, per la qual cosa la
Mesa de Contractació exclourà al licitador que presenti variants o alternatives a la
prestació del servei objecte de contractació.

19. Criteris de desempat en cas d’igualació de proposicions
En el cas que després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es produeixi un empat
entre dues o més ofertes, s’adjudicarà el contracte a la proposició que resulti d’aplicar
els següents criteris de desempat:
a) Proposicions presentades 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 els imposi la normativa.
En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la
proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb
discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, té preferència
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en l’adjudicació del contracte el licitador que disposi del percentatge més alt de
treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
b) Proposicions d’empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de desembre,
per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els requisits
que estableix la normativa esmentada per tenir aquesta consideració.
c) Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
d) A favor de la proposició que comprengui l’oferta econòmica més baixa.
e) En cas de seguir persistint l’empat després d’aplicar tots els criteris precedents, es
decidirà l’adjudicació, entre elles, per sorteig.
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20. Proposicions anormals
En relació al preu ofert, es considerarà que l'oferta conté valors anormals o
desproporcionats sempre que el preu per a l’execució del contracte estigui inclòs
dintre de les previsions efectuades per a les subhastes a l’article 85 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de contractes de
les administracions públiques.
En relació a la resta de criteris, es considerarà que l'oferta conté valors anormals o
desproporcionats quan justificadament s’apreciï que la proposició no pot ser
complerta en els termes oferts.
L’article 149.4 de la LCSP estableix que, en tot cas, els òrgans de contractació
rebutjaran les ofertes si comproven que són anormalment baixes perquè vulneren la
normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria
mediambiental, social, o laboral, nacional o internacional, incloent-hi el compliment
dels convenis col·lectius sectorials.
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21. Mesa de Contractació
La Mesa de contractació estarà constituïda pels següents membres:
Presidenta:
Sra. Marta Bosch Lafuente, regidora de Medi Ambient, o persona en qui delegui.
Vocals:
Sra. Mireia Boté Massagué, secretaria Municipal, o persona en qui delegui.
Sr. Francesc Ortiz Amat, interventor, o persona en qui delegui.
Sra. Montserrat Presas Sánchez, gerent tècnica, o persona en qui delegui.
Sr. Oriol Arderiu Renau, tècnic de Medi Ambient, o persona en qui delegui.
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22. Obertura de proposicions
L’obertura dels sobres es farà a través de la Plataforma de Serveis De Contractació
Pública (Sobre Digital 2.0) del Consorci De L’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
De conformitat amb el que estableix l’article 157 de la LCSP, l’obertura, es realitzarà en
acte públic. L’acte públic d’obertura s’anunciarà al perfil del contractant.
Un cop finalitzat l’acte públic en la mateixa sessió, procedirà a:
1r Amb l’exclusió prèvia, si s’escau, de les ofertes que no compleixin els requeriments del
plec, avaluar i classificar les ofertes.
2n Fer la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb la millor puntuació.
3r Comprovar en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades que l’empresa
està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder suficient per formular
l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica o, si s’escau, la classificació
corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar. En cas que l’empresa
proposada estigui en tràmits d’inscripció en el RELI o en el ROLECE se li requerirà,
mitjançant una comunicació electrònica, la documentació que fa referència l’annex 1
declaració responsable, perquè la presenti en el termini no superior a 7 dies hàbils a
comptar de l’enviament de la comunicació
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4t Requerir l’empresa que ha obtingut la millor puntuació mitjançant una comunicació
electrònica per tal que constitueixi la garantia definitiva, així com que aporti el
compromís a què es refereix l’article 75.2 i la documentació justificativa que disposa
efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte de conformitat amb l’article 76.2; i tot això en el termini de 7 dies hàbils a
comptar de l’enviament de la comunicació.
L’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECSP o en una llista oficial
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està
obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades
inscrites en aquests registres.
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Si no es formalitza adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a exigir-li l’import del 3 per cent del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat; i es requerirà la
mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades
les ofertes.
23. Adjudicació del contracte
1. Un cop presentada la documentació requerida i constituïda la garantia definitiva”
s'adjudicarà el contracte dins dels 5 dies següents al de la recepció de l'esmentada
documentació.
2. D’acord amb la previsió de l’article 158 LCSP, l'adjudicació del contracte s’acordarà en
el termini màxim de quinze dies a comptar des del dia següent al de l'obertura
electrònica de les proposicions rebudes. Aquest termini s’ampliarà en 15 dies si es
requereix seguir tramitació per valorar la anormalitat de les ofertes.
3. D’acord amb l’article 158.4 LCSP, transcorregut el termini anterior sense que s’hagi
produït l’adjudicació, les empreses licitadores tenen dret a retirar la seva proposta.
Aquesta adjudicació es notificarà als licitadors i es publicarà en el perfil del contractant
en el termini de quinze dies.
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24. Execució del contracte
Abans de l’inici del contracte el contractista ha d’haver lliurat al responsable del
contracte en format digital, el “Document de coordinació empresarial en prevenció de
riscos laborals”, degudament complimentat, signat i acompanyat de la documentació
que s’hi enumera, per donar compliment al RD 171/2004, que desenvolupa l’article 24
de la Llei 31/1995.No es podrà iniciar el contracte si no s’ha lliurat aquesta informació,
incorrent el contractista en responsabilitat contractual.
25. Confidencialitat de la informació
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1. Les empreses licitadores podran indicar quins documents i dades presentades són,
al seu parer, susceptibles de ser considerats confidencials.
El caràcter de confidencial afecta, entre d’altres, els secrets tècnics o comercials, els
aspectes confidencials de les ofertes i qualsevol altra informació amb un contingut que
es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de
licitació o en altres de posteriors.
El deure de confidencialitat de l’òrgan de contractació, així com dels seus serveis
dependents, no es pot estendre a tot el contingut de l’oferta de l’adjudicatari ni a tot el
contingut dels informes i documentació que, si s’escau, generi directament o
indirectament l’òrgan de contractació en el curs del procediment de licitació.
Únicament es pot estendre a documents que tinguin una difusió restringida, i en cap
cas a documents que siguin públicament accessibles.
El deure de confidencialitat tampoc pot impedir la divulgació pública de parts no
confidencials dels contractes subscrits, com ara, si s’escau, la liquidació, els terminis
finals d’execució de l’obra, les empreses amb les quals s’ha contractat i subcontractat,
i, en tot cas, les parts essencials de l’oferta i les modificacions posteriors del contracte,
respectant en tot cas el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
sobre protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de
desenvolupament
2. D’acord amb l’article 133.2 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
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26. Garantia definitiva
S’eximeix el contractista de constituir una garantia definitiva, atesa la naturalesa del
producte a subministrar, que és un element viu, la supervivència del qual, després del
subministrament, depèn per una part, de la cura del manteniment continu que se li
proporcioni en posterioritat al lliurament (tasques que són dutes a terme pel personal
municipal o en qui delegui l’Ajuntament i no pel personal de l’empresa adjudicatària), i
per altra part, la meteorologia (subjecta a possibles granissades, gelades, tempestes).
27. Notificació de l’adjudicació i formalització del contracte
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1.D’acord amb la previsió de l’article 151 LCSP, l'acte d’adjudicació serà notificat per
mitjans electrònics a les empreses licitadores i en el termini màxim de 15 dies es
publicarà en el perfil de contractant.
2. En la notificació a l’empresa adjudicatària, l'interessat/da serà convocat/da perquè,
en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la seva recepció, formalitzi el
contracte.
En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de constituir
formalment en unió temporal abans de la formalització del contracte.
D’acord amb l’article 153.4 LCSP, si per causes imputables a l’empresa adjudicatària no
s'hagués formalitzat el contracte dins del termini assenyalat s’entendrà que l’empresa
adjudicatària retira la seva oferta, procedint a exigir-li l’import del 3% del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat i l’Ajuntament sol·licitarà la
documentació al següent empresa licitadora per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes.
3. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu,
que serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà
elevar-se a escriptura pública si ho sol·licita l’empresa adjudicatària, i les despeses
derivades del seu atorgament aniran al seu càrrec.
4. La formalització del contracte i el document contractual es publicaran en el perfil de
contractant en un termini no superior a 15 dies des del perfeccionament del contracte.
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28. Revisió de preus
D’acord amb el previst a l’article 103 de la LCSP, no procedeix la revisió de preus en el
present contracte.
29. Modificació del contracte
1. No es preveu cap modificació.
2. Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2
i 206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista, i la seva
formalització en document administratiu.
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30. Règim de pagament
1. El pagament es farà prèvia presentació de factura dels serveis efectivament prestats
davant del Registre General de l’Ajuntament.
2. D’acord amb 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, els proveïdors podran
remetre factures electròniques a l’Ajuntament.
Estaran obligats a l’ús de la factura electrònica les entitats que determina la Llei
25/2013, i la seva presentació es farà a través de les plataformes e-FAC o FACe.
3. A efectes del previst a l’article 4.2 de la Llei de 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
la data d’entrada en el Registre General de la factura es considerarà la data de
prestació dels serveis, i a partir d’aquest moment l’Ajuntament disposarà d’un termini
màxim de trenta dies naturals per tal de verificar la conformitat dels béns o dels
serveis amb el que disposen els plecs i el contracte.
Realitzada la conformitat o transcorregut el termini màxim de 30 dies, s’iniciarà el
còmput del termini de 30 dies per al pagament.
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31. Termini de garantia
No es fixa termini especial de garantia, atès que no hi ha garantia definitiva.
32. Incompliment del contracte
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter
general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions
socials, ambientals i laborals.
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33. 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.
34. Subcontractació
El percentatge de subcontractació serà com a màxim del 50%.
35. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 313 de la
LCSP, les següents:
a) No disposar en la data d’inici del contracte dels mitjans especificats en els plecs que
regeixen la present contractació.
b) La manifesta incapacitat o negligència tècnica provada amb referència concreta a la
prestació del servei.
c) L’abandó en la prestació del servei.
d) L’ incompliment de qualsevol obligació contractual essencial.
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e) L’ incompliment per part del contractista de qualsevol de les obligacions relatives
a principis ètics i regles de conducta.
La resolució del contracte, amb o sense pèrdua de la fiança es produirà sense perjudici de
les indemnitzacions que a favor d’una o altra part fossin procedents.
36. Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives i tècniques
1. El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
fiscal, laboral, de seguretat social, i de seguretat i salut en el treball.
2. El contractista queda obligat al compliment durant tot el període d’execució
d’aquest contracte de les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu
d’aplicació.
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3. El contractista, subcontractista, o si s’escau, el treballador autònom, està obligat
durant l’execució del servei a complir els principis d’acció preventiva recollits en
l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals.
4. La corporació podrà requerir al contractista perquè acrediti documentalment el
compliment de les obligacions esmentades.
37. Clàusula lingüística
L’empresa adjudicatària del contracte ha d’emprar el català en els rètols, publicacions,
avisos i altres comunicacions de caràcter general que tinguin una relació directa amb
l’execució de les prestacions objecte del contracte; tot això, d’acord amb les
regulacions contingudes a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
38. Responsable del contracte
Es designa al Sr. Oriol Arderiu Renau tècnic de Medi Ambient municipal, com la
persona responsable del contracte, a qui li correspon supervisar l’execució, adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la
prestació pactada, tot d’acord amb la previsió de l’article article 62.1 LCSP.
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ANNEX I MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
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
núm. ........................................, amb la següent adreça de correu electrònic per rebre
les comunicacions electròniques ......................................, amb capacitat jurídica i
d’obrar, assabentat del Plec de condicions que ha de regir la contractació i als efectes
de licitar en el procediment d’adjudicació del subministrament de planta arbustiva,
vivaç i planta de flor de temporada que precisarà l’Ajuntament de Premià de Dalt.
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DECLARO RESPONSABLEMENT:
A) Que compleixo (o que l’entitat que represento compleix) tots els requisits
legalment establerts per contractar amb l’Administració, i amb totes les
condicions establertes al plec.
amb l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas
es basa en les capacitats d’altres entitats per acreditar la solvència
necessària per subscriure aquest contracte1

B) Que l’entitat que represento i jo mateix/a adoptem una conducta èticament
exemplar i actuem per evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles
formes i adeqüem la nostra activitat a l’efecte.
C) Que declaro el compromís d’adscriure al contracte els mitjans materials,
personals i equips, que s’hauran d’ajustar a les exigències del plec de
prescripcions Administratives i Tècniques Particulars.
D) Que l’entitat que represento i jo mateix/a està en possessió de les
autoritzacions necessàries per a exercir l’activitat, no esta incursa en prohibició
de contractar amb l’Administració establertes a l’art. 71 LCSP, i compleix les
obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals i compleix les
obligacions legals en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes.
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E) Que l’empresa (marcar l’opció que correspongui):
Està inscrita en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de
Catalunya i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat
modificada.
Està inscrita en el “Registro Oficial de Licitadores y Empreses Clasificadas del Sector
Público” i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat
modificada.
No està inscrita ni en el RELI ni en el ROLECE però la sol·licitud d’inscripció està en
tràmit.
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F) Que, en cas que la documentació que hi figura no sigui vigent en el Registre
electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya ni en el “Registro
Oficial de Licitadores y empreses Clasificadas del Sector Público”, o estar en tràmit la
sol·licitud d’inscripció, o no consta integrà al ser proposat com a adjudicatari, em
comprometo a presentar en el termini de set dies hàbils, la següent documentació:
a) Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries
posteriors, degudament inscrites en el Registre Mercantil, escriptura
d’apoderament o nomenament del seu legal representant, igualment
inscrita en el Registre Mercantil, i fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal
representant. (Si és persona física: fotocòpia del DNI).
b) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per
contractar, amb declaració conforme no ha estat donat de baixa de
l’esmentada matrícula.
c) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb
una Administració pública que estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre de contractes del sector públic. Es considerarà causa de
prohibició de contractar amb aquesta Administració local l’existència de
deutes de naturalesa tributària pendents de pagament en període
executiu.
d) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
e) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
General de drets de las persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i
de la LO 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, si els és
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exigible pel nombre de personal. En cas contrari, declaració responsable
de no està sotmès a aquesta normativa.
f) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari
està inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi al registre oficial
en què hagi d’estar inscrit, que acreditin un volum anual de negocis, que
referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims acabats, ha de ser
almenys de 21.000 €.
g) Certificat relatiu a la titularitat del compte bancari on es faran els
pagaments del contracte.
h) Document de coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals.
i) Tota aquella documentació que consta a la clàusula 14 dels PCAP requisits
de solvència.
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G) Que 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*
*
C
a

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 Premià de Dalt
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 Premià de Dalt pugui facilitar-les al servei e-Notum a
aquests efectes.
I, perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
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(Data, signatura i segell de l’empresa)”
1

En cas d’unió temporal d’empreses (UTE) ha d’haver una declaració responsable de
cadascuna de les empreses que hi formaran part.

32

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PLEC_CLAUS

CONTRACTACIÓ

2021/000007/1431

Codi Segur de Verificació: 196e3a80-72a8-4585-bcf8-d60f8beb70df
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2021_6761939
Data d'impressió: 23/03/2021 11:42:12
Pàgina 33 de 33

SIGNATURES

Ì196e3a80-72a8-4585-bcf8-d60f8beb70df Î

DOCUMENT

1.- Mireia Boté Massagué (SIG) (Secretària General), 23/03/2021 09:21

X2021000455

ANNEX II PROPOSTA ECONÒMICA I CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA

En/na...........................amb domicili a................., i amb DNI núm.............., en nom
propi (o en representació de ...............com ho acredito per......................), assabentat
de la convocatòria de licitació publicada en el Perfil del Contractant hi pren part en la
licitació i es compromet a realitzar la prestació del subministrament de planta
arbustiva, vivaç i planta de flor de temporada que precisarà l’Ajuntament de Premià de
Dalt
OFEREIXO un …..% de descompte de tots els productes, sobre el preu que consta a
l’annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques ( IVA exclòs) durant la vigència del
contracte.
Declaro que :
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Disposo d’un viver i centre de logística a una distància de ..... km. des de l’edifici de
l’Ajuntament de Premià de Dalt (plaça de La Fàbrica, 1), d’acord amb l’aplicació mòbil
Google Maps.
Ofereixo un servei d’assessorament a l’Ajuntament alhora d’escollir l’espècie
vegetal més apropiada per una zona d’acord amb les característiques de l’espai,
l’època de l’any o altres circumstàncies.
Em comprometo a la realització de visites de seguiment in situ de la planta
subministrada, conjuntament amb el tècnic municipal,
1 visita anual
2 visites anuals
3 visites anuals
4 o més visites anuals
Em comprometo a Presentar un protocol d’actuació i desenvolupament dels
tractament contra Xylella fastidiosa.
Signat:
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