Número de Referència: DX6EUT5NDBEC

PLEC
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES
QUE
REGEIXEN
LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PELS VEHICLES
DE LA FLOTA DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA.

Índex

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS........................................................................................4
Clàusula 1a. Objecte del contracte. .................................................................................................................4

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

Clàusula 2a. Oportunitat de la contractació.....................................................................................................6
Clàusula 3a. Termini del contracte. .................................................................................................................6
Clàusula 4a. Retribució del contracte. .............................................................................................................6
Clàusula 5a. Disponibilitat pressupostària. ......................................................................................................7
Clàusula 6a. Naturalesa i règim jurídic.............................................................................................................7
Clàusula 7a. Règim de recursos. ......................................................................................................................8
Clàusula 8a. Règim d’invalidesa.......................................................................................................................8
Clàusula 9a. Identificació d’òrgans. .................................................................................................................8

CAPÍTOL II. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ...............................................................................9
Clàusula 10a. Procediment d’adjudicació. .......................................................................................................9
Clàusula 11a. Mitjans de comunicació electrònics. ..........................................................................................9
Clàusula 12a. Aptitud per contractar. ............................................................................................................10
Clàusula 13a. Solvència econòmica i tècnica..................................................................................................11
Clàusula 14a. Publicació de l’anunci de licitació i lloc i termini de presentació de les proposicions. ...............11
Clàusula 15a. Forma de presentació de les proposicions................................................................................16
Clàusula 16a. Documentació a presentar.......................................................................................................16
Clàusula 17a. Mesa de contractació...............................................................................................................18
Clàusula 18a. Obertura de les proposicions. ..................................................................................................18

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E

Número de Referència: DX6EUT5NDBEC

Clàusula 19a. Criteris d’adjudicació. ..............................................................................................................20

CAPÍTOL III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE..................................22
Clàusula 20a. Classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació. ................................................................22
Clàusula 21a. Presentació de la documentació justificativa. ..........................................................................22
Clàusula 22a. Garantia definitiva...................................................................................................................24
Clàusula 23a. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment. ...............................................25
Clàusula 24a. Adjudicació..............................................................................................................................25
Clàusula 25a. Formalització del contracte......................................................................................................26

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

CAPÍTOL IV. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS............................................................28
Clàusula 26a. Prerrogatives de l’Administració. .............................................................................................28
Clàusula 27a. Confidencialitat. ......................................................................................................................28
Clàusula 28a. Política de protecció de dades. ................................................................................................28
Clàusula 29a. Principis ètics i regles de conducta. ..........................................................................................30
Clàusula 30a. Coneixement per part del contractista del contracte i de les seves normes reguladores...........31
Clàusula 31a. Condicions especials d’execució...............................................................................................31
Clàusula 32a. Abonament a l’empresa contractista. ......................................................................................32
Clàusula 33a. Responsabilitat de l’empresa contractista................................................................................33
Clàusula 34a. Inspecció i vigilància. ...............................................................................................................33
Clàusula 35a. Delegat del contractista. ..........................................................................................................34
Clàusula 36a. Ordres al contractista. .............................................................................................................34
Clàusula 37a. Altres obligacions de l’empresa contractista. ...........................................................................34
Clàusula 38a. Revisió de preus. No procedeix en aquest cas. .........................................................................36
Clàusula 39a. Modificació del contracte. .......................................................................................................36
Clàusula 40a. Suspensió del contracte. ..........................................................................................................36
Clàusula 41a. Successió i cessió del contracte. ...............................................................................................36
Clàusula 42a. Subcontractació. ......................................................................................................................38

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E

CAPÍTOL V. INCOMPLIMENT DEL CONTRACTISTA. ............................................................40
Número de Referència: DX6EUT5NDBEC

Clàusula 43a. Compliment de terminis i correcta execució del contracte. ......................................................40
Clàusula 44a. Altres infraccions. ....................................................................................................................40
Clàusula 45a. Penalitzacions..........................................................................................................................42
Clàusula 46a. Imposició de les penalitzacions. ...............................................................................................43

CAPÍTOL VI. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE...............................................................................44
Clàusula 47a. Termini de garantia..................................................................................................................44
Clàusula 48a. Causes d’extinció. ....................................................................................................................44

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

Clàusula 49a. Extinció del contracte per causes imputables al contractista. ...................................................44
Clàusula 50a. Causes de resolució del contracte. ...........................................................................................44
Clàusula 51a. Efectes de la resolució. ............................................................................................................44
ANNEX I - PROPOSICIÓ A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT
PELS VEHICLES DE LA FLOTA DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA. ..............................................45
ANNEX II - FLOTA DE VEHICLES MUNICIPALS ...................................................................................46
ANNEX III - GARANTIA .............................................................................................................................51
ANNEX IV - DECLARACIÓ SOBRE L’ALTERACIÓ DE LES DADES QUE FIGUREN AL REGISTRE
DE LICITADORS ........................................................................................................................................55

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E

Número de Referència: DX6EUT5NDBEC
Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

PLEC
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES
QUE
REGEIXEN
LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PELS VEHICLES
DE LA FLOTA DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA.
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

Clàusula 1a. Objecte del contracte. L’objecte de la present licitació és el
subministrament de carburant i altres productes d’automoció pels vehicles de la flota
de l’Ajuntament de Manresa, així com maquinària industrial i altres estris
(tallagespes, eines, grups electrògens), mitjançant un sistema de control amb targeta
electrònica.
Característiques del subministrament.
Els tipus de carburant i productes d’automoció que es requereixen són els següents:








Gasolina sense plom 95
Gasolina sense plom 98
Diesel d’automoció
Mescla de motocicletes de dos temps
Lubricants diversos
Altres productes d’automoció i manteniment (líquid per a radiadors, líquid de
frens, aigua destil•lada, neteja-parabrises...)
Altres productes d’automoció que puguin aparèixer al mercat.

El licitador ha de disposar, com a mínim, d’un punt de subministrament o estació de
servei al terme municipal de Manresa.
Haurà de garantir el subministrament de carburant a vehicles d’urgències de la
Policia Local, Protecció Civil i Serveis de Manteniment en cas de vaga o qualsevol
altra situació de caràcter especial. Quan degut a circumstàncies de caràcter
extraordinari, el contractista no pugui realitzar el subministrament, ho comunicarà a
l’Ajuntament de Manresa amb la màxima antelació possible, especificant l’abast de
la disminució, tant geogràficament com temporal.
Les vagues de personal o tancaments patronals s’hauran de notificar amb una
antelació mínima de 24 hores.
Sistema de subministrament.
El sistema per proveir-se de carburant serà mitjançant una targeta de banda
magnètica, identificativa de cada vehicle, que el contractista lliurà a l’Ajuntament a
l’inici del contracte.
Cada vehicle disposarà d’una targeta magnètica amb el número de matrícula imprès.
CODI IDENTIFICADOR, AJUNTAMENT DE MANRESA, SERVEI, MATRÍCULA I CADUCITAT.
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Cada targeta tindrà una codificació diferent, que ha de permetre conèixer totes les
operacions realitzades durant el període de facturació.
L’adjudicatari no proveirà de carburant ni cap altre producte a cap usuari que
presenti una targeta amb una identificació que no coincideixi amb la del vehicle.
Excepcionalment, els Serveis d’Esports, Manteniment i Protecció Civil disposaran
d’un tarja addicional, per ser utilitzada de forma especial per aprovisionament de
carburant per a utillatge com ara tallagespes, grups electrògens, o eines diverses.
En cas de pèrdua o deteriorament d’una targeta, l’Ajuntament ho notificarà a
l’empresa adjudicatària, per tal que la doni de baixa i/o procedeixi a la seva
reposició, en un termini màxim de deu dies des de la comunicació de la incidència.
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Control del subministrament.
Les operacions d’aprovisionament quedaran reflectides en un extracte en que
constaran les següents dades:
a. Data i hora del subministrament.
b. Identificació de l’estació de servei.
c. Matrícula del vehicle.
d. Tipus de carburant.
e. Litres proveïts.
f. Preu unitari / litre.
g. Descompte a aplicar.
h. Import total.
i. Número de quilòmetres del vehicle.
L’estació de servei expedirà un comprovant del subministrament realitzat a l’usuari,
que l’haurà de signar i quedar-se’n una còpia.
D’altra banda, tota aquesta informació serà lliurada mensualment a l’Ajuntament de
Manresa, en un suport informàtic compatible amb els programaris ofimàtics
convencionals de bases de dades.
Flota de vehicles.
L’Ajuntament de Manresa disposa de dos parcs mòbils:
 Policia Local i Protecció Civil, amb un total de 29 vehicles
 Serveis del Territori i altres, amb un total de 55 vehicles
S’adjunta la relació de vehicles i altra maquinària, amb indicació de la matrícula del
vehicle, el model, el servei al qual pertany, el tipus de carburant utilitzat i el grup de
facturació al que s’ha d’incloure, com a Annex núm. II.
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L’Ajuntament comunicarà qualsevol alta o baixa en el parc de vehicles, als efectes
d’expedició o anul·lació de la corresponent targeta magnètica.
A aquest contracte de subministrament li correspon la següent codificació:
-

Codi nomenclatura CPV:
 09132000-3 Gasolina
 09132000-4 Gasolina sense plom
 09132000-5 Gasolina amb plom
 09132000-7 Gasoils
 09132000-8 Gasoil
 09132000-9 Combustible per a motors dièsel

-

Codificació CPA:
 19.20.21 Gasolina per a motors
 19.20.26 Gasoils

Clàusula 2a. Oportunitat de la contractació. L’Ajuntament de Manresa precisa
garantir l’aprovisionament de carburant dels vehicles municipals, a través d’una
estació de servei radicada en el terme municipal.
Clàusula 3a. Termini del contracte. El contracte s’iniciarà en la data que es fixi en el
moment de la seva formalització (previsiblement, a 1 de gener de 2021) i finalitzarà el
dia 31 de desembre de 2021.
L’Ajuntament de Manresa podrà, si ho creu convenient, renovar-lo per una nova
anualitat.
Clàusula 4a. Retribució del contracte. El pressupost anual màxim del contracte,
s’estableix en 71.850,41 euros, IVA no inclòs, que aniran a càrrec de les següents
aplicacions pressupostàries:
Aplicació pressupostària
MANTENIMENT
RECURSOS HUMANS
SAP
ESPORTS
POLICIA LOCAL
PROTECCIÓ CIVIL
SECRETARIA
OCUPACIO

1533-22103
9201-22103
23101-22103
3420-22103
1300-22103
1350-22103
9202-22103
24114-22103

Pressupost IVA no
Pressupost IVA inclòs
inclòs
33.000,00 €
39.930,00 €
350,00 €
423,50 €
700,00 €
847,00 €
2.892,56 €
3.500,00 €
33.057,85 €
40.000,00 €
1.000,00 €
1.210,00 €
350,00 €
423,50 €
500,00 €
605,00 €
71.850,41 €
86.939,00 €

El preu de licitació (IVA inclòs) és de 86.939 €.
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El VEC, incloent una pròrroga per un any i una modificació prevista en cas
d’augment del nombre de vehicles de la flota o d’increment del volum de litres
consumits (d’un 5%), es fixa en 150.885,86 euros, IVA no inclòs.
Clàusula 5a. Disponibilitat pressupostària. La despesa que es pugui derivar de la
contractació del subministrament és una despesa de caràcter anticipat, la qual queda
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient al Pressupost Municipal 2021
de l’Ajuntament de Manresa, d’acord amb el que disposa la Disposició addicional 3a de
la LCSP, a l’establir que es poden tramitar anticipadament els contractes l’execució
material dels quals hagi de començar en l’exercici següent o els contractes el
finançament dels quals depengui d’un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a
una altra entitat pública o privada, i s’ha de sotmetre l’adjudicació a la condició
suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de finançar el contracte
corresponent.
Clàusula 6a. Naturalesa i règim jurídic. Aquest contracte té naturalesa jurídica
administrativa, com a contracte de subministrament, d’acord amb el que estableix
l’article 16 de la LCSP.
Per a tot allò no regulat en el plec de clàusules administratives, serà d’aplicació la
normativa següent:
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
 Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública.
 Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
 Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat
per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de desenvolupament de la Llei de
contractes que s’indiquen a la Disposició final primera del Reglament (RGLCAP).
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya (TRLMRLC).
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
administracions públiques.

del

procediment

administratiu

comú

de

les

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades.
 Eventual reglamentació catalana sobre contractació de les entitats locals.
 Altres disposicions administratives aplicables.

En defecte de dret administratiu, s’estarà al dret privat.
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Clàusula 7a. Règim de recursos. Són susceptibles de recurs especial en matèria
de contractació, d’acord amb l’article 44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els
plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que han de regir la
contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre
l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin
indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords
d’adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades en
l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la
modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o
alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat
amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el
Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels
procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i
d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de
recursos administratius ordinaris.
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs
especial en matèria de contractació, i contra els acords que adopti l’òrgan de
contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració, procedirà la
interposició del recurs potestatiu de reposició, d’acord amb el que estableix la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Clàusula 8a. Règim d’invalidesa. Aquest contracte està subjecte al règim
d’invalidesa previst als articles 38 a 43 de la LCSP.
Clàusula 9a. Identificació d’òrgans. En compliment d’allò que preveu la disposició
addicional 32a de la LCSP, cal identificar com a òrgan administratiu amb
competències en matèria de comptabilitat pública, la Intervenció municipal, i com a
òrgan de contractació, l’Alcalde President de l’Ajuntament de Manresa.
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CAPÍTOL II. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ.

Clàusula 10a. Procediment d’adjudicació. D’acord amb l’article 156 i següents de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, aquest contracte
s’adjudicarà per procediment obert, amb pluralitat de criteris de valoració.
Com sigui que el valor estimat del contracte sobrepassa el llindar de 100.000 €
establert per l’article 159.1 de la LCSP, per als contractes de subministrament i
serveis, l’expedient de contractació en qüestió no serà objecte de tramitació
simplificada.
El procediment per l’adjudicació del contracte, de conformitat amb l’article 135 de la
LCSP s’anunciarà en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa
(www.ajmanresa.cat) i a la Plataforma de contractació pública electrònica
VORTALgov (www.vortalgov.es).
A l’esmentat Perfil del contractant i a la Plataforma de contractació hi figurarà la
informació i la documentació necessària per participar en la licitació.
Mitjançant aquest procediment, tot empresari interessat pot presentar la seva
proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els
licitadors.
Clàusula 11a. Mitjans de comunicació electrònics. D’acord amb la Disposició
addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica
de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament
electrònics.
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i
les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les
empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC / la declaració responsable,
d’acord amb el que s’indica en aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en
el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació
corresponent s’ha posat a disposició a e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones
designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi
ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o
amb contrasenya.
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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 això̀, 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.
Clàusula 12a. Aptitud per contractar. Podran presentar-se a la licitació les
persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat
d’obrar, disposin de la solvència tècnica i econòmica requerida en aquest plec i no
estiguin incurses en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració de les
assenyalades a l’article 71 de la LCSP.
Els empresaris hauran de comptar, així mateix, amb l’habilitació empresarial o
professional que, si escau, sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació
objecte del present contracte.
El contracte s’atorgarà a una sola persona física o jurídica, o a una unió temporal
d’empresaris a constituir-se a l’efecte, que s’obligui de forma solidària davant
l’Ajuntament i compleixi amb el que preceptua l’article 69 de la LCSP.
En relació amb les persones jurídiques, es requereix una capacitat especial per
contractar, concretament que:
–

Les seves prestacions estiguin compreses dins dels fins, l’objecte o l’àmbit d’activitat
que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i cal
acreditar que es disposa d’una organització amb elements personals i materials
suficients per l’execució deguda del contracte.

–

Si pertanyen a la Unió Europea, han d’estar habilitades per realitzar la prestació de
què es tracta, i si la legislació de l’estat en què estiguin establertes exigeix una
autorització especial o la pertinença a una determinada organització per poder
prestar-hi el servei, han d’acreditar que compleixen aquest requisit.

–

En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es podrà tenir
en compte les societats pertanyents al grup, a efectes d’acreditació de la
classificació, sempre que aquesta acrediti que té, efectivament, a la seva disposició,
els mitjans de les societats esmentades necessàries per l’execució del contracte.

La presentació de proposició per part dels licitadors presumeix que aquests accepten
de manera incondicionada les clàusules d’aquest plec i la declaració responsable que
reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
l’Ajuntament.
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Clàusula 13a. Solvència econòmica i tècnica. Les empreses que es presentin a la
licitació podran acreditar la seva solvència:
ECONÒMICA
Mitjançant el volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de
més volum de negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja
el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any (això és,
113.164,40 €).
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit
al Registre, i en cas contrari pels que disposi el registre oficial en què hagi d’estar
inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el
seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

TÈCNICA ó PROFESSIONAL
Mitjançant una relació dels principals subministraments efectuats en els últims tres
anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis
o treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, si
manca aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.
Amb el requisit mínim que l’import anual acumulat l’any de més execució sigui igual o
superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte (això és, 52.810,05 €).

Clàusula 14a. Publicació de l’anunci de licitació i lloc i termini de presentació
de les proposicions. L’obertura del termini de presentació de proposicions es farà
pública mitjançant la inserció d’un anunci de licitació en el Perfil del contractant de
l’Ajuntament de Manresa (www.ajmanresa.cat) i a la Plataforma de contractació
pública
electrònica
VORTAL
(www.vortalgov.es
o
l’enllaç
directe
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa)
Els interessats en prendre part en la licitació podran presentar les seves ofertes dins
el termini de quinze (15) dies naturals, comptats a partir del dia següent a la
publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Manresa (www.ajmanresa.cat).
En el cas que finalitzés en dissabte o festiu es prorrogaria fins al dia hàbil següent. La
presentació de proposicions es podrà realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies
de l'any, excepte l’últim dia del termini en que la presentació d’ofertes es podrà
tramitar fins a les 14:00 h.
L’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb la disposició addicional 16a i 17a en
relació a la disposició final 6a de la LCSP, i en compliment del principi de
transparència en la contractació i d’eficàcia i eficiència de l’actuació administrativa,
fomentarà i preferirà la utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
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Així mateix, d’acord amb les disposicions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i amb la voluntat
de fomentar l’agilitat, eficàcia i eficiència dels procediments de contractació, les
comunicacions, requeriments i notificacions hauran de realitzar-se per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics.
És per això que, l’Ajuntament de Manresa, amb fonament a la normativa indicada en
el paràgraf anterior, ha vist la necessitat que els licitadors concorrin al procediment
de contractació pública únicament en format electrònic, mitjançant la presentació de
les proposicions, l’aportació de documents i les comunicacions i notificacions entre el
licitador i l’òrgan de contractació a través de la plataforma de contractació pública
electrònica que, l’Ajuntament de Manresa, posa a la seva disposició des de la
següent adreça web www.vortalgov.es o també a l’enllaç directe
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa,
garantint-se en tot moment la lliure concurrència, no discriminació i restricció d’accés
a dit procediment.
La plataforma de contractació pública contractada per l’Ajuntament de Manresa,
compleix íntegrament tots els requisits legals i tècnics previstos a la LCSP i demés
normativa, garantint-se en tot moment que:


No són discriminatoris, trobant-se a disposició del públic de forma
compatible amb les tecnologies de la informació i comunicació d’ús
general.



Tota la informació i les especificacions tècniques necessàries per a la
presentació electrònica de les ofertes i sol·licituds de participació es troba
a disposició de totes les parts interessades al Perfil del Contractant de
l’Ajuntament de Manresa, sent d’ús general i àmplia implantació.



Els sistemes de comunicacions i per l’ intercanvi i emmagatzematge
d’informació garanteixen la igualtat entre els licitadors i la integritat de les
dades transmeses, i que només els òrgans competents, en la data
assenyalada per això, puguin tenir accés als mateixos, o que en el cas
d’incompliment d’aquesta prohibició d’accés, la violació pot detectar-se
amb claredat.



L’aplicació permet acreditar la data i hora de l’emissió o recepció de les
comunicacions, la integritat del seu contingut i el remitent i destinatari de
les mateixes.



Tots els actes i manifestacions de voluntat dels òrgans administratius o
de les empreses licitadores o contractistes que tinguin efectes jurídics i
s’emetin tant en la fase preparatòria como en les fases de licitació,
adjudicació i execució del contracte són autenticats mitjançant una firma
electrònica reconeguda d’acord amb la Llei 59/2003, de 19 de desembre,
de firma electrònica, garantint-se tècnicament que la firma s’ ajusta a las
disposicions d’aquesta norma.
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AVÍS IMPORTANT:
Per tot el descrit en els paràgrafs anteriors, la presentació de proposicions i
documents per a aquest procediment es farà exclusivament a través de la
plataforma electrònica de contractació pública VORTAL, des de l’enllaç directe
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManre
sa. Igualment, totes les notificacions i comunicacions entre l’òrgan de
contractació i els interessats s’efectuaran, exclusivament, per mitjans electrònics.
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que
determina aquest plec, seran excloses. La presentació de proposicions es farà
únicament
a
través
del
portal
www.vortalgov.es
(enllaç
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManre
sa). L’accés a la plataforma és gratuït.
És important que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la
signatura i enviament de les proposicions, els requisits de programari per a la
presentació de proposicions a través de la plataforma VORTAL: JAVA, sistema
operatiu, navegador, etc.
Es pot verificar i actualitzar gratuïtament la versió de JAVA accedint a la pàgina
del fabricant http://java.com/es/download/installed.jsp.
Pel que fa al sistema operatiu i altres configuracions dels equips, la comprovació
es
pot
fer
polsant
sobre
l’enllaç
https://next.vortal.biz/PRODPT1BusinessLine/Common/SystemRequirementsVali
datorCommon/Index o sobre l’opció “Validació del sistema” disponible en el peu
de pàgina d’accés a la plataforma.
Si de cas es tenen dubtes sobre la versió de JAVA a utilitzar i/o sobre la
configuració dels equips es pot contactar amb el Servei d’Atenció al Client de
VORTAL a través del correu info@vortal.es o a través del 902 02 02 90 de dilluns
a divendres de 09:00 a 19:00 h.
Per accedir a la plataforma, els licitadors que no estiguin donats d’alta hauran de
registrar-se a la mateixa adreça www.vortalgov.es, polsant el botó “Login”, de tal
manera que:


Hauran de polsar “Donar-se d’alta” i complimentar el registre d’usuari.



Registrar l’empresa, o associar-se a una empresa ja existent a la
plataforma.



Finalment, si és el cas, sol·licitar un certificat d’autenticació emès per
VORTAL, gratuït, per accedir a la plataforma i a la informació detallada del
procediment.
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Es pot obtenir més informació sobre els tràmits electrònics relatius al registre en
el mateix portal, contactant amb el Servei de Gestió de Clients de VORTAL al
número 902 02 02 90 o a través de correu electrònic: info@vortal.biz, en horari
de dilluns a divendres, de 09:00 a 19:00 h.
Una vegada efectuat el registre gratuït en la plataforma de licitació electrònica
VORTAL, tal com s'indica en el present plec, cal seguir els passos que es
descriuen a continuació per accedir a l'expedient:
1. Dirigir-se a la pàgina d'accés a la plataforma de l’Ajuntament de Manresa
en
el
següent
enllaç
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=Ayt
oManresa.
2. Accedir a l'apartat Buscar licitacions on hi ha la informació relativa a
aquest i altres expedients de l’Ajuntament. Cal seleccionar i copiar el
número d'aquest expedient.
3. Accedir a la plataforma mitjançant l'usuari i la contrasenya definits en el
procés de registre, i enganxar el número d'expedient en el cercador
disponible per a tal fi a l'Àrea de treball. Prémer sobre la lupa per realitzar
la recerca.
4. Per accedir a tota la informació del procediment, hauran de polsar a
“Detall”.
Després de polsar a “Estic interessat”, per enviar l’oferta haurà de polsar a “Les
meves ofertes”, en el botó “crear oferta”:
 A la pestanya “Informació general”, introduir una referència per a la seva
oferta.
 A la pestanya “Formulari de resposta” haurà de contestar les preguntes en
cadascun dels sobres, si n’hi ha, en què haurà de complimentar els preus
de la seva oferta, tenint en compte els criteris indicats a les columnes
“Descripció” i “Unitats”.
 A la pestanya “Documents” haurà d’adjuntar tota la documentació
requerida en el present plec, dins els sobres corresponents.
 Una vegada contestat el formulari de resposta, haurà de polsar el botó
“Tancar formulari”.
Una vegada fets tots els passos anteriors, haurà de polsar el botó “Finalitzar
oferta”. Posteriorment, haurà de polsar el botó “Firmar tots” i seleccionar un
certificat reconegut per a la firma de documents.
Els licitadors o candidats hauran de firmar mitjançant signatura electrònica
reconeguda, vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació que
garanteixi la identitat i integritat del document, l’oferta i tots els documents
associats a la mateixa, en els que sigui necessària la firma de l’apoderat, de
conformitat amb el que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, i demés
disposicions de contractació pública electrònica.
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Serà necessari que la persona que signi l’oferta mitjançant la plataforma
VORTAL sigui la mateixa que consti en els documents de la proposició o bé
una altra amb poders de representació suficients i que es puguin acreditar
davant l’Ajuntament de Manresa.
La firma electrònica reconeguda, segons l’article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de
desembre, de firma electrònica, és la firma electrònica avançada basada en un
certificat reconegut (vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de
Certificació) i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de firma (per
exemple, DNI electrònic, o altres targetes criptogràfiques que recullin els requisits
establerts a la norma de referència).
Els certificats reconeguts acceptats per la plataforma VORTAL són:









ACCV.
DNI electrònic.
IZEMPE.
ANCERT.
Camerfirma.
CATCert.
FNMT – CERES.
FIRMA PROFESSIONAL.

A continuació, haurà de polsar el botó “Encriptar i enviar”, de tal manera que tota
l’oferta, i la documentació associada a la mateixa, quedarà xifrada, sense que es
pugui accedir al seu contingut fins que es constitueixi degudament la Mesa de
contractació. Seguidament, apareixerà una finestra en què s’hauran d’acceptar les
recomanacions per a l’enviament de l’oferta a la plataforma, i per acabar, haurà de
polsar el botó “Presentar”.
Si de cas s’interromp el servei por causes tècniques, aquesta s’anunciarà als
potencials usuaris del Registre amb l’antelació màxima possible. Si la interrupció no
és programada, sempre que sigui possible, l’usuari visualitzarà en el seu accés un
missatge en el que es comuniqui aquesta circumstància.
S’entendrà complert el termini si s’inicia la transmissió dins del mateix i finalitza amb
èxit.
Una vegada presentada una proposició a través de la plataforma VORTAL, es
generarà un avís de recepció electrònic que garantirà la data, hora i contingut de
l’oferta.
La presentació de les proposicions presumeix l’acceptació incondicionada pel
licitador o candidat del contingut de la totalitat dels plecs, sense excepció.
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Clàusula 15a. Forma de presentació de les proposicions. Les proposicions per
prendre part en la licitació es presentaran a la Plataforma de licitació electrònica
VORTAL, en dos sobres electrònics, i seran firmats electrònicament segons el
descrit anteriorment.
El contingut de l’oferta que resulti adjudicatària passarà a ser propietat de
l’Ajuntament del Manresa, sense que l’empresa licitadora tingui dret a cap
contraprestació econòmica per aquest fet.
Cap licitador no podrà presentar més d’una proposició i tampoc no podrà subscriure
cap proposta amb unió temporal amb d'altres si ho ha fet individualment o constar en
més d'una unió temporal. La infracció d'aquesta condició implicarà la inadmissió de
totes les propostes subscrites per ell.
Sens perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació
i a la informació que s’ha de donar als candidats i als licitadors, aquests podran
designar com a confidencial part de la informació facilitada per ells en formular les
ofertes, en especial respecte als secrets tècnics o comercials i als aspectes
confidencials de les mateixes. Els òrgans de contractació no podran divulgar aquesta
informació sense el seu consentiment.
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial
d’aquella informació a la qual tingui accés amb motiu de l’execució del contracte,
sempre que se li hagués donat el caràcter indicat als plecs o al contracte, o que per
la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure es mantindrà
durant un termini de cinc anys des del coneixement d’aquesta informació, llevat que
els plecs o el contracte estableixin un termini major.
Clàusula 16a. Documentació a presentar.
 Sobre núm. 1, contindrà la documentació administrativa:
1) Document Únic Europeu de Contractació (DEUC), correctament
emplenat, que es pot trobar al formulari normalitzat de la següent
adreça web:
 http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/c
ontractacio_electronica/DEUC-cat.pdf
En el DEUC les empreses declaren el següent:
-

-

-

Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el
seu objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona
signatària del DEUC té la deguda representació per presentar la
proposició i el DEUC;
Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits a la clàusula
13a d’aquest plec;
Que no està incursa en prohibició de contractar;
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-

Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i
que es poden acreditar mitjançant el DEUC.

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la
persona o les persones autoritzades per accedir a les notificacions
electròniques, així com les adreces de correu electròniques i,
addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les
notificacions, d’acord amb la clàusula 11a d’aquest plec. Per tal de
garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana
designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses
adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les
posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat
relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la
informació relativa a la persona o les persones habilitades per
representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha de presentar signat
electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda
representació de l’empresa per presentar la proposició.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís
d’agrupar-se en una unió temporal si resulten adjudicatàries del
contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i
solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han
d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del
contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres
empreses de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o
tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta
circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre DEUC separat per
cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que
tingui intenció de subcontractar.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels
requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en
el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la
proposta d’adjudicació per haver presentat la millor oferta, amb caràcter
previ a l’adjudicació.
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà
demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part
de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs,
quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat
del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del
procediment.
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No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en
el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic
o que figuri en una base de dades nacional 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.
 Sobre núm. 2, contindrà l’oferta econòmica i tècnica, a valorar de manera
automàtica.
Clàusula 17a. Mesa de contractació. Pel que a fa la composició i règim de la Mesa
de contractació, és procedent fer una remissió al contingut de l’acord del Ple
municipal de data 18 de juliol de 2019, relatiu a la Mesa de contractació permanent,
que es troba publicat al perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa.
Clàusula 18a. Obertura de les proposicions. Obertura de les proposicions.
L’obertura dels sobres 1 i 2 es farà a través de la plataforma electrònica pública
VORTALgov. El sistema informàtic que suporta la plataforma VORTAL té un
dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l’obertura dels sobres i el
secret de la informació que hi estigui inclosa.
L’instructor qualificarà la documentació administrativa continguda en el sobre 1, a
què es refereix l’article 157.1, en relació al 140, de la LCSP.
En cas d’error o omissió, es requerirà al licitador per tal que procedeixi a l’esmena
dels defectes observats, en un termini màxim de tres (3) dies hàbils.
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el
sobre 1, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les
excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
La mesa desestimarà les propostes d’aquells licitadors que, previ requeriment
d’esmena, no declarin responsablement, que disposen de la capacitat i solvència
tècnica i econòmica exigible.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques
aquestes circumstàncies mitjançant la seu del Perfil de contractant.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través d’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública, d’acord amb allò que preveu la clàusula 11a d’aquest plec,
mitjançant el correu electrònic i el telèfon mòbil facilitat a aquest efecte.
Un cop la mesa hagi decidit sobre l’admissió o exclusió de les empreses licitadores
segons el contingut del sobre número 1 i, si escau, l’esmena d’errors, es farà
l’obertura de la documentació relativa als criteris quantificables automàticament
(sobre 2).

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E

Número de Referència: DX6EUT5NDBEC
Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

L’obertura dels sobres número 2 es celebrarà en acte públic, prèvia convocatòria
publicada al Perfil del contractant.
L’acte començarà amb l’exposició per part del President de la mesa del número de
licitadors que s’hagin presentat i del resultat de la qualificació de la documentació
inclosa als sobres número 1. S’indicaran els licitadors les proposicions dels quals
hagin estat admeses, aquelles en les quals s’hagin observat deficiències
esmenables i les que hagin estat rebutjades, amb indicació de les causes que en
motiven l’exclusió.
A continuació s’obriran els sobres número 2 dels licitadors, els quals contenen els
documents relatius als criteris quantificables automàticament, i es llegiran les ofertes
econòmiques formulades. Per deixar constància de tot s’aixecarà un acta que reculli
de manera breu les incidències.
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer
constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les
quals hauran de quedar reflectides en l’acta.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors
en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin
conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors
en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb
la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través d’e-NOTUM.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa,
les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els
models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en
l’import de la proposició, i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui
l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar
afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin
realitzar la valoració de les ofertes.
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La manca de signatura de l’oferta econòmica per persona amb poders suficients
podrà ser esmenada en el termini de 24 hores, a comptar de la notificació verbal de
l’existència del defecte, feta per la Mesa de contractació en el mateix acte d’obertura
de les proposicions. La no esmena d’aquest defecte és causa de no acceptació de
l’oferta del licitador.
En cas de divergència entre l’oferta econòmica expressada en lletres i l’expressada
en xifres, prevaldrà l’expressada en lletres.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de
formular la seva proposta d’adjudicació.
Emesos, si escau, els corresponents informes, la mesa procedirà a la valoració de
les ofertes en la seva totalitat, d’acord amb la puntuació obtinguda en els diferents
criteris.
Clàusula 19a. Criteris d’adjudicació. Les propostes seran valorades d’acord amb
els criteris automàtics establerts en aquesta clàusula:
CRITERIS PONDERABLES AUTOMÀTICAMENTE (fins a 100 punts)
Concepte

Puntuació màxima

Oferta econòmica
Es puntuarà el percentatge de descompte ofertat sobre
el preu unitari vigent en cada moment, a l’estació de
servei, per a cada tipus de carburant.

fins a 95 punts

L’oferta que presenti el percentatge de descompte més
alt obtindrà la màxima puntuació.
La resta d’ofertes
proporcional.





seran

valorades

Oferta gasolina sense plom 95
Oferta gasolina sense plom 98
Oferta dièsel
Oferta mescla motocicletes
de dos temps

de

forma

45 punts
3 punts
45 punts
2 punts

Vals de rentat de vehicles gratuït

fins a 5 punts

Els licitadors obtindran 1 punt per cada 50 vals de
rentats gratuïts que anualment proporcionin a
l’Ajuntament de Manresa.

La millor oferta serà la que obtingui una major puntuació en aplicació dels aspectes
indicats en aquesta clàusula.
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De conformitat amb l’article 147.2 de la LCSP, i a falta d’altra previsió, l’empat entre
diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació del contracte es
resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials següents, referits al
moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:
a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió
social en la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de
prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla,
o el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un
desempat.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix aquest
apartat l’han d’aportar els licitadors en el moment en què es produeixi l’empat, i no
amb caràcter previ.
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CAPÍTOL III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.

Clàusula 20a. Classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació. Un cop
valorades les ofertes, la Mesa de contractació remetrà a l’Òrgan de contractació,
juntament amb l’acta, la corresponent proposta d’adjudicació, en què figuraran
ordenades les ofertes de forma decreixent, incloent la puntuació atorgada a cadascuna
d’elles per aplicació dels criteris indicats a la clàusula 19a i identificant l’empresa
licitadora que hagi presentat la millor oferta.
La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n
sempre que motivi la seva decisió.
Clàusula 21a. Presentació de la documentació justificativa. L’òrgan de
contractació, a la vista de la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa, i
classificades per ordre decreixent les proposicions presentades que no hagin estat
declarades desproporcionades o anormals, requerirà mitjançant proveïment de
l’instructor de l’expedient, al licitador que hagi presentat la millor oferta, per tal que
en el termini de 10 dies hàbils a comptar des d’aquell en què hagi rebut el
requeriment, presenti la documentació que s’indica a continuació:
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a
través d’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública,
d’acord amb aquest plec.
1. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA:


Documents que acreditin la personalitat jurídica del licitador. Si es tracta d’una
persona jurídica espanyola, escriptura de constitució de l’entitat adaptada, en tot
cas, a la legislació vigent i testimoni de la seva inscripció en el Registre oficial
corresponent. En aquesta escriptura haurà d’acreditar-se que la finalitat o activitat
de la societat té relació directa amb l’objecte del contracte.
Si és una persona jurídica no espanyola d’algun Estat membre de la Unió
Europea o signatari de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, certificació
d’inscripció en algun dels registres que assenyala l’apartat 3 de l’annex II del
RGLCAP.
Per la resta de persones jurídiques estrangeres:



Certificació i informe de reciprocitat (quan sigui necessari), als quals es refereix
l’article 10 del RGLCAP.
Acreditar tenir oberta una sucursal a Espanya, inscrita en el Registre corresponent,
amb designació d’apoderats o representants per a les seves operacions.

En tot cas, les empreses estrangeres han de incloure una declaració per la qual
se sotmetin a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre,
per totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del
contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués
correspondre al licitador.
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Els documents acreditatius de la personalitat de les empreses estrangeres es
presentaran traduïts de manera oficial a les llengües catalana o castellana per
part d’un traductor jurat amb títol suficient.


Documents que acreditin la facultat d’actuar a nom de tercers. Quan el licitador
no actuï en nom propi o quan comparegui en representació d’una societat o d’una
persona jurídica, haurà d’acompanyar un poder notarial per a representar a la
persona o entitat en nom de la qual concorre davant l’Administració, i una
fotocòpia compulsada o legitimada per un notari del seu DNI, o del document que
en el seu cas el substitueixi reglamentàriament. El poder haurà d’estar inscrit en
el Registre Mercantil. Si es tracta d’un poder per a un acte concret, no cal la
inscripció en el Registre Mercantil, d’acord amb el que disposa l’article 94.1
apartat 5 del Reglament d’aquest registre.



Acreditació de la solvència econòmica – financera i tècnica - professional. Els
licitadors podran acreditar la seva solvència, mitjançant els mitjans descrits a la
clàusula 13a d’aquest mateix plec.

2. CERTIFICATS ACREDITATIUS D’ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS
TRIBUTÀRIES I DE SEGURETAT SOCIAL.
De conformitat amb el que preveu la legislació vigent en matèria pressupostària, la
presentació de la proposta per l’interessat per concórrer en el present procediment
de contractació comporta l’autorització a l’òrgan gestor per a demanar els certificats a
emetre pels òrgans de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i per la Tresoreria
General de la Seguretat Social, referents al compliment de les obligacions tributàries
i socials.
3. IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Quan s’exerceixin activitats subjectes a l'Impost sobre Activitats Econòmiques: alta,
referida a l’exercici corrent, o últim rebut, juntament amb una declaració responsable
de no haver-se donat de baixa en la matrícula del citat impost i, si escau, declaració
responsable de trobar-se exempt.
4. CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE
Constitució de la garantia que, si escau, sigui procedent o sol·licitud formal demanant
que l’Ajuntament de Manresa retingui l’import corresponent a la garantia en qüestió,
en el moment de l’aprovació de la primera certificació i posteriors si fos necessari per
cobrir l’import.

En el supòsit d’Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
(RELI) de la Generalitat de Catalunya. De conformitat amb el que estableix l’article
7.1 del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic
d’Empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya les empreses inscrites en
aquest Registre no han d’aportar els documents i les dades que hi figuren.
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En qualsevol cas, caldrà aportar, una declaració sobre l’alteració o no de les dades
existents al Registre de licitadors, d’acord amb el model que s’adjunta com annex IV.
L’òrgan de contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que
correspongui, si hi ha informació registral de les empreses que liciten en el
procediment d’adjudicació en curs.
Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació que
acredita: la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; la classificació
empresarial o la solvència econòmica, financera, tècnica i professional; l’alta en
l’Impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la
declaració d’exempció.
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita d’acreditar que està al corrent en el
compliment tant de les obligacions tributàries i com de les relatives a la Seguretat
Social.
Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la
documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la
documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de
comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini
màxim de 3 dies hàbils.
Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través d’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, d’acord amb aquest plec.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en
el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que
l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa
documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent
del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i a més, pot
donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en
l’article 71.2.a de la LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el
DEUC o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar
amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP
Clàusula 22a. Garantia definitiva. La garantia definitiva ascendirà al 5 per 100 del
preu de licitació, IVA exclòs.
L’esmentada garantia es podrà constituir per qualsevol dels mitjans previstos a
l’article 108 de la LCSP, en concordança amb els articles 55 a 58 del RGLCAP i en
la forma prevista a l’annex III d’aquest plec de clàusules.
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Si es tracta d’una UTE, la garantia definitiva podrà ser constituïda per una o per
diverses de les empreses participants en la unió, sempre que es garanteixi
solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.
En cas que es facin efectives sobre aquesta garantia les penalitats o
indemnitzacions exigibles a l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar aquella
en la quantia que correspongui en el termini de 15 dies naturals des de la notificació,
incorrent en cas contrari en causa de resolució.
Clàusula 23a. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment.
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte,
notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les
normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en
què hagin incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el Perfil de contractant.
Clàusula 24a. Adjudicació. L’òrgan de contractació adjudicarà, dins dels cinc dies
hàbils següents a l’obertura de la plica.
L’adjudicació, que serà motivada, concretarà i fixarà els termes definitius del
contracte, es notificarà als licitadors i, simultàniament, es publicarà en el Perfil del
contractant.
La notificació contindrà la informació necessària que permeti al licitador exclòs
interposar recurs prou fundat contra la decisió d’adjudicació, i en particular, l'exigida
per l’article 151 de la LCSP.
En tot cas, en la notificació i en el Perfil del contractant s’indicarà el termini en què
s’ha de procedir a la formalització del contracte, d’acord amb el que disposa l’article
153.3 de la LCSP.
L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant
notificació electrònica a través d’e-NOTUM, d’acord amb aquest plec, i es publicarà
en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies,
indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi
informat, al telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar
les seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així
mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.
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Clàusula 25a. Formalització del contracte. El contracte s’haurà de formalitzar
mitjançant signatura electrònica, en document administratiu, que s’ajusti amb
exactitud a les condicions de la licitació, constituint aquest document títol suficient
per accedir a qualsevol registre públic. No obstant, el contractista podrà sol·licitar
que el contracte s’elevi a escriptura pública, corrent del seu càrrec les corresponents
despeses.
En cap cas es podran incloure en el document de formalització del contracte
clàusules que impliquin alteració dels termes de l’adjudicació.
El contracte es perfecciona amb la seva formalització i en cap cas podrà iniciar
l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització.
La formalització s’haurà d’efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a
aquell en que es realitzi la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà
efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet
pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article
71.2 b de la LCSP.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’entitat adjudicatària pels danys i perjudicis
que la demora li pugui ocasionar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’entitat adjudicatària,
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la
documentació a què es refereix la clàusula 21a, essent aplicables els terminis
previstos en els apartats anteriors.
El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de
l’adjudicació.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el Perfil de
contractant.
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Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les
quals figuraran la identitat de l’entitat adjudicatària, l’import d’adjudicació del
contracte, juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si
s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus,
l’import final i l’extinció del contracte.
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CAPÍTOL IV. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS.

Clàusula 26a. Prerrogatives de l’Administració. L’Ajuntament de Manresa
ostentarà les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi
el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat
imputable al contractista arrel de l’execució del contracte, suspendre l’execució del
mateix i acordar-ne la seva resolució i els efectes d’aquesta, garantint en tot cas,
l’audiència al contractista.
Clàusula 27a. Confidencialitat. Sens perjudici de les disposicions de la LCSP,
relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la informació que ha de donar-se als
candidats i als licitadors, aquests podran designar com a confidencial, part de la
informació facilitada per ells al formular les ofertes, en especial el que respecta als
secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les mateixes. Els òrgans
de contractació no podran difondre aquesta informació sense el seu consentiment.
De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial
d’aquella informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte, i
que se li hagués donat l’esmentat caràcter en els plecs o en el contracte, o que per
la seva pròpia naturalesa hagi de tractar-se com a tal. Aquest deure es mantindrà
durant un termini de 5 anys des del coneixement d’aquesta informació.
Clàusula 28a. Política de protecció de dades. En compliment de la normativa de
protecció de dades de caràcter personal, l’adjudicatari, i tot el seu personal, se
sotmeten als preceptes del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, que va entrar
en vigor el passat 25 de maig de 2018, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016); i a la seva normativa
de desenvolupament.
Així, pel que fa a les obligacions de l’adjudicatari en relació amb la protecció de
dades de caràcter personal, l’adjudicatària assumeix la condició d’encarregat de
tractament de dades personals responsabilitat de l’Ajuntament de Manresa i es
compromet a establir, complir i respectar les següents obligacions que regulen el
tractament i la gestió de les dades de caràcter personal a les que tingui accés en el
desenvolupament del servei descrit a l’objecte del contracte:
a.

Portar a terme el tractament de les dades personals únicament i exclusiva
per a les finalitats relacionades directament amb el servei contractat,
restant expressament prohibit utilitzar-les per a finalitats diferents.

b.

Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part
dels treballadors de l’adjudicatària respecte a les dades de caràcter
personal a les que puguin accedir per a la prestació dels serveis
contractats.
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c.

L’adjudicatària haurà de tenir regulat el Deure de secret amb els seus
treballadors i col·laboradors.
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d.

L’adjudicatària garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat que
siguin d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments de
dades a les quals pugui tenir accés. El nivell de risc i les mesures de
seguretat seran definides per l’Ajuntament de Manresa i seran d’aplicació
als tractaments portats a terme en suports automatitzats i en suports no
automatitzats. L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret a la realització
d'aquelles accions d'auditoria que es considerin necessàries per garantir
la correcta aplicació d'aquestes mesures de seguretat.

e.

L’adjudicatària es compromet a no realitzar transferència internacional de
les dades i informació responsabilitat de l’Ajuntament de Manresa fora de
l'Espai Econòmic Europeu.
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f.

El contractista es compromet a notificar qualsevol incident de
seguretat amb afectació a dades personals en un termini no superior a 24
hores.

g.

En el cas que l’adjudicatària requereixi la subcontractació a tercers d’una
part o la totalitat del servei prestat, haurà de sol·licitar autorització per
escrit a l’Ajuntament de Manresa. A la sol·licitud caldrà establir de forma
detallada quins tractaments seran subcontractats i les mesures previstes
per part de l’entitat contractista per tal de garantir que el tractament per
part de l’empresa subcontractada estigui alineat als requeriments de
l’Ajuntament de Manresa. Aquesta subcontractació haurà de ser regulada
amb un contracte entre l’entitat adjudicatària i l’empresa subcontractada
que reculli les mateixes obligacions i compromís de confidencialitat
aplicables a la primera.

h.

L’accés i tractament de dades personals de l’Ajuntament de Manresa per
part de l’entitat contractista es considera estrictament temporal per a la
prestació del servei contractat, sense que concedeixi a l’adjudicatària cap
mena de dret o titularitat sobre les dades tractades. En aquest sentit
haurà de retornar o eliminar de forma controlada aquells suports utilitzats
per al tractament de dades personals, podent conservar únicament les
dades en cas que sigui necessari per a garantir la protecció legal de
l’adjudicatària.

i.

L’entitat contractista assumeix la responsabilitat davant de
l’Ajuntament de Manresa per als possibles danys i perjudicis que
l’Ajuntament de Manresa pugui rebre com a conseqüència de
l’incompliment de les obligacions definides en aquesta clàusula, incloent
les possibles sancions per part dels Organismes Reguladors del
tractament de dades personals.
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j.

L’adjudicatària declara haver estat informada igualment que
l’Ajuntament de Manresa pot registrar i utilitzar les dades personals de les
persones que intervenen en el marc dels serveis oferts. Aquestes dades
personals, d'utilització exclusivament professional, seran tractades en el
marc de la legislació vigent en protecció de dades de caràcter personal.
Aquestes dades seran conservades després de la finalització del
contracte durant un màxim d'un any a partir de l’acabament de la
prestació, excepte les que hagin de conservar per garantir el compliment
de la legislació.

Les obligacions establertes en aquesta clàusula tindran una durada indefinida i es
mantindran vigents en cas que finalitzi la prestació de serveis entre l’Ajuntament de
Manresa i l’adjudicatària.
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Clàusula 29a. Principis ètics i regles de conducta.
1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament
exemplar, abstenir-se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol
manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui
afectar el procediment o la relació contractual.
2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:
a. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les
activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions
contractades.
b. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractació pública.
3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions
següents, amb el caràcter d’obligacions contractuals essencials:
a. Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles
situacions de conflicte d’interessos.
b. No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat
públic influeixi en l’adjudicació del contracte en interès propi.
c. No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges
personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a persones
vinculades amb el seu entorn familiar o social, amb la voluntat
d’incidir en un procediment contractual.
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d. No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis
d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
e. Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència
competitiva i abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per
objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la
competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles
finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals
tingués coneixement.
f. No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el
contracte, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o
benefici econòmic en interès propi.
g. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que
aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui
sol·licitada per a aquestes finalitats.
h. Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
i.

Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin
comportar una infracció de les obligacions contingudes en aquesta
clàusula.

4. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’apartat
anterior per part dels licitadors o contractistes s´ha de preveure com a causa segons el seu cas i d’acord amb la legislació de contractació públicad’exclusió de la licitació o de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles
altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.
Clàusula 30a. Coneixement per part del contractista del contracte i de les
seves normes reguladores. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus
termes, dels documents annexos que en formen part o de les instruccions, plecs o
normes de tota índole promulgats per l'Ajuntament que puguin tenir aplicació a
l'execució del que s'ha pactat, no eximirà al contractista de l'obligació del seu
compliment.
Clàusula 31a. Condicions especials d’execució. El licitador ha de disposar, com a
mínim, d’un punt de subministrament o estació de servei al terme municipal de
Manresa.
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El contractista vetllarà perquè en l’execució del contracte tots els productes que
s’utilitzin provinguin d’empreses que compleixin amb les normes internacionals
aprovades per l’Organització Internacional del Treball, les quals, fonamentalment,
tenen per objecte promoure els drets laborals, fomentar l’oportunitat de treball decent
i millorar la protecció social.
Clàusula 32a. Abonament a l’empresa contractista.
1. L’empresa contractista tindrà dret a
subministraments efectivament prestats.

l’abonament

del

preu

dels

L’empresa adjudicatària presentarà mensualment, dins dels primers quinze
dies hàbils de cada mes, una factura amb el desglossat dels vuit (8) grups de
facturació previstos (Policia Local, Protecció Civil, Manteniment-Urbanisme,
Esports, Recursos Humans, Servei d’Atenció a les Persones, Secretaria i
Ocupació), amb tots els subministraments prestats durant el mes anterior als
vehicles de la flota de l’Ajuntament de Manresa, liquidant la suma dels litres
de carburant subministrat al preu vigent, prèvia aplicació del descompte
ofertat per a cada tipus de carburant.
La factura es presentarà en format electrònic, s’ajustarà als requeriments
establerts per la legislació vigent, i inclourà, com a mínim, el detall de la
informació relativa a cadascun dels subministraments, especificant:
a. Data i hora del subministrament.
b. Identificació de l’estació de servei.
c. Matrícula del vehicle.
d. Tipus de carburant.
e. Litres proveïts.
f. Preu unitari / litre.
g. Descompte a aplicar.
h. Import total.
i. Número de quilòmetres del vehicle.
2. El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de
factura expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en
els terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP.
D’acord amb el que estableix 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, les factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un
certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient
de contractació.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa
l’annex 1 de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula
el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre
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comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de
Catalunya i el sector públic que en depèn.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic.
Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en
matèria de comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari,
que figuren a la clàusula 9a, s’hauran de fer constar a la factura .
3. En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els
termes i les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la
indemnització corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts
en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
4. L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes
i condicions establerts en l’article 200 de la LCSP.
5. Els errors materials, aritmètics o de transcripció d’una factura presentada pel
contractista, no perjudicaran l’Ajuntament. En el supòsit de detectar-se després
de l’emissió de la factura corresponent, el termini de pagament o la possible
acreditació d’interessos no es computaran fins l’endemà de l’esmena, que
consistirà en la presentació d’una nova factura.
Clàusula 33a. Responsabilitat de l’empresa contractista. L’empresa contractista
és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i subministraments realitzats,
així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a
terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en
el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa
d’una ordre de l’Administració.
Clàusula 34a. Inspecció i vigilància. Correspon a la corporació vetllar pel correcte
funcionament dels serveis que presta i, per aquesta raó, exercirà les facultats
d’inspecció i vigilància en l’execució del contracte per part del contractista.
L’exercici d’aquestes facultats s'efectuarà pels funcionaris o personal que designi la
corporació i el contractista haurà de posar a la seva disposició els elements necessaris
per tal que la puguin acomplir.
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El control i supervisió del contracte anirà a càrrec dels senyors Jordi Mora Soria, cap
del Servei de Seguretat Ciutadana i Josep M. Muncunill Soleda, cap de Secció de
Manteniment de la Via Pública, qui s’encarregaran també de:




Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les
instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació,
sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.
Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius
imputables al contractista.

Clàusula 35a. Delegat del contractista. El delegat del contractista és la persona
designada expressament per l’adjudicatari i acceptada per l'Ajuntament que té
capacitat per a:
-

Exercir la representació del contractista quan sigui necessària l'actuació o
la presència d'aquest segons els plecs de clàusules administratives i en els
altres actes derivats del compliment de les obligacions contractuals.

-

Organitzar l'execució del contracte i interpretar i fer complir les ordres
rebudes per part del supervisor municipal.

-

Proposar al tècnic municipal supervisor la col·laboració necessària per a la
resolució dels problemes que es plantegin durant l'execució del contracte.

Clàusula 36a. Ordres al contractista. Per a una millor execució del contracte, el
supervisor municipal pot fixar les ordres, les instruccions i les comunicacions que
doni al contractista en les actes de les reunions que tingui amb el delegat del
contractista per al seguiment del contracte, o per qualsevol altre mitjà que garanteixi
que se n'ha donat coneixement al contractista.
Clàusula 37a. Altres obligacions de l’empresa contractista.
a. L’empresa adjudicatària s’ajustarà, amb caràcter general, i en tot moment a la
legislació vigent en tot el referent a normes de protecció i/o seguretat exigibles
en relació al subministrament de la comanda.
b. L’empresa haurà de respondre, davant l’Ajuntament o davant de tercers, de
tots aquells danys o perjudicis que es poguessin produir per efecte directe de
la falta de qualitat del producte subministrat imputable a la mateixa, o als seus
empleats en l’execució del subministrament.
c. El contractista designarà una persona responsable de la bona marxa del
contracte, que farà d’enllaç entre l’empresa i el responsable del contracte.
d. El contractista gestionarà amb diligència, la pèrdua o reposició de targetes en
cas deteriorament, i garantirà l’operativitat de la nova tarja en el termini més
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breu possible (amb màxim de deu dies des de la comunicació de la
incidència).
e. L’adjudicatari estarà obligat a subscriure una assegurança que cobreixi la
responsabilitat civil derivada dels treballs de prestació del servei.
Les característiques d’aquesta assegurança seran les següents:





Prenedor: empresa adjudicatària del contracte.
Assegurats: empresa adjudicatària i Ajuntament de Manresa.
Garanties cobertes: responsabilitat civil general i patronal, amb un límit
d’indemnització de 750.000,00 €.
La cobertura haurà de ser efectiva en el moment d’inici del contracte i
tindrà una vigència que haurà d’abastar la durada total de prestació
del servei.

f. L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al
compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o
laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els
convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental,
social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V
de la LCSP. També està obligada a complir les disposicions vigents en
matèria d’integració social de persones amb discapacitat i fiscals.
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el
pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les
derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la
imposició de les penalitats previstes en aquest plec.
g. L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels
treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
h. L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies
del subministrament les mesures destinades a promoure la igualtat entre
homes i dones.
i.

L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb
l’Ajuntament de Manresa derivades de l’execució de l’objecte d’aquest
contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses
subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general
que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.

j.

L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, en els termes
previstos a la clàusula 27a.
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k. L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informació que preveu l’article 3.5
de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Clàusula 38a. Revisió de preus. No procedeix en aquest cas.
Clàusula 39a. Modificació del contracte. Durant la vigència del contracte,
l'Ajuntament podrà modificar el mateix en els termes que estableix l'article 204 de la
LCSP, sent causa de modificació prevista l’ampliació de la flota o l’increment de
quilometratge del seus vehicles, es podrà traduir en un augment del consum previst
inicialment, que podria requerir la modificació puntual del contracte, per tal d’ajustar
el subministrament a les necessitats reals d’aprovisionament de l’Ajuntament de
Manresa.
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuarse quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205
de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i
amb les particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.
Clàusula 40a. Suspensió del contracte. El contracte podrà ser suspès per acord
de l’Administració o perquè el contractista opti per suspendre el seu compliment, en
cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a
l’Administració amb un mes d’antelació.
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a
sol·licitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1
de la LCSP. L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de
signar una persona en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa
contractista i s’ha d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de
l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió. L’Administració ha d’abonar a
l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin de
conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i
perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen
en aquest precepte.
Clàusula 41a. Successió i cessió del contracte.
Successió en la persona del contractista: En el supòsit de fusió d’empreses en què
participi la societat contractista, el contracte continuarà vigent amb l’entitat absorbent
o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions
que en dimanen. En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o
branques d’activitat, el contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el
contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen,
sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de
contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les
societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la
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qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin
solidàriament de l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància
que s’hagi produït.
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna
o algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió
temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la
beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses
integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no
estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la
capacitat o classificació exigida.
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el
contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es
resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de
l’empresa contractista.
Cessió del contracte: Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es
podran cedir 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 ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de
la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:
a. L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
Si transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la
resolució sobre la sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta
s’entendrà atorgada per silenci administratiu.
b. L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del
contracte. Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobantse l’empresa contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de
liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la
declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un
acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta
anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació
concursal.
c. L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb
l’Administració, la solvència exigible en funció de la fase d’execució del
contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició de contractar.
d. La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa
cedent, en escriptura pública.
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No es podrà 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.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.
Clàusula 42a. Subcontractació. L’empresa contractista pot concertar amb altres
empreses la realització parcial de la prestació objecte d’aquest contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del
contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la
intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants
legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per
executar-la, per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva
experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la
informació necessària sobre els nous subcontractes.
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.
La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la
LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació té, en funció de la
repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents:
a) l’imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de
l’import del subcontracte;
b) la resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que
estableix el segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la
LCSP
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del
contracte front a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del
contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o
laboral. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o
l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista
principal. Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de
l’Administració contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa
contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels
subcontractes.
En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb
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l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar
previstes en l’article 71 de la LCSP.
L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa
contractista. A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li
sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses
subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de
pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini.
Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de
manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats.
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CAPÍTOL V. INCOMPLIMENT DEL CONTRACTISTA.

Clàusula 43a. Compliment de terminis i correcta execució del contracte.
L’empresa contractista procedirà al lliurament del carburant a demanda, segons les
necessitats de la flota, en el punt/s de subministraments de que disposi a la ciutat, i
per a tots els vehicles inclosos a la flota municipal.
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 o per la
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i
194 i següents de la LCSP.
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix
parcialment, per causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions
definides en el contracte.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació
prèvia per part de l’Administració.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció
de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a
l’empresa contractista.
L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte podran ser
motiu de penalització.
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan hagi realitzat a satisfacció de
l’administració contractant la totalitat del seu objecte, d’acord amb els termes que es
deriven d’aquest plec de clàusules i de la normativa d’aplicació.
Clàusula 44a. Altres infraccions.
a) Infraccions lleus. Es qualifiquen de lleus les infraccions següents imputables al
contractista:
 La demora no justificada en el lliurament.
 Qualsevol altra acció o omissió que infringeixi obligacions recollides en el
present plec i no resulti tipificada com infracció greu o molt greu.
 L’endarreriment en la presentació, en tot o en part, de la documentació
requerida pels serveis tècnics municipals.
Cada infracció se sancionarà amb una multa de fins a 500,00€
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b) Infraccions greus. Es qualifiquen de greus les infraccions següents imputables al
contractista:
 L’incompliment de les normes de caràcter general aplicables o les
ordres i indicacions assenyalades per l’Ajuntament.
 La negativa o l’endarreriment en el compliment de les mesures
correctores indicades per l’Ajuntament.
 Els canvis introduïts en el servei sense disposar de la necessària
autorització de l’Ajuntament.
 Les accions o omissions en la prestació que el pertorbin o l’alterin
greument la seva qualitat sense arribar a la paralització.
 La no subscripció de l’assegurança de responsabilitat civil prevista en el
plec.
 La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter
personal que es coneguin com a causa de les activitats que es realitzin
en la prestació, que no constitueixin infracció molt greu.
 L’incompliment d’obligacions documentals, com llibres de registre,
documentació acreditativa del compliment de les obligacions laborals i
de seguretat social, declaracions o documents similars de caràcter
preceptiu.
 Posar dificultats a les tasques de control de l’administració, com ara la
negativa a lliurar la documentació requerida o l’impediment de l’actuació
dels inspectors.
 La reiteració d’infraccions lleus. Es considerarà reiteració el fet
d’incórrer en tres o més infraccions lleus en el període d’un any.
Cada infracció greu se sancionarà amb una multa de fins a 1.000,00 €
c) Infraccions molt greus. Es qualifiquen de molt greus les infraccions següents
imputables al contractista:
 L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el
pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les
derivades dels convenis col·lectius
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 El falsejament de les dades de control lliurades a l’administració.
 La manca de presentació, en tot o en part, de la documentació prevista.
 La vulneració del deure de guardar el secret professional així com el secret de
les dades de caràcter personal que es coneguin com a causa de les activitats
que es realitzin en la prestació, en matèria molt greu.
 Acceptar dels usuaris premis, recompenses, propines o altres tipus de
compensacions econòmiques no previstes en aquests plecs.
 L’incompliment reiterat de les ordres dictades des de l’Ajuntament o impedir
que pugui desenvolupar les funcions de fiscalització i de control que li són
pròpies.
 L’incompliment per part del contractista de les seves obligacions derivades de
la normativa aplicable en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció
de riscos laborals.
 La reiteració d’infraccions greus. Es considerarà reiteració el fet d’incórrer en
tres o més infraccions greus en el període d’un any.
Cada infracció se sancionarà amb una multa de fins a 1.500,00 €
Clàusula 45a. Penalitzacions. Les penalitzacions a imposar són les següents:
 Multa, que s’ha d’imposar en qualsevol cas i que pot portar aparellada
qualsevol de les altres penalitzacions que s’apliquen.
 Extinció del contracte, en cas d’infraccions molt greus.
Les penalitzacions corresponents a cada classe d’infracció es graduaran tenint en
compte els criteris objectius i subjectius següents:
 L’afectació de la salut i la seguretat de les persones.
 La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica.
 El benefici derivat de l’activitat infractora.
 La naturalesa dels perjudicis causats.
 La reincidència.
 El grau de malícia del causant de la infracció.
 El grau de participació en el fet per títol diferent de l’autoria.
 La capacitat econòmica de l’infractor.
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Si un mateix fet o omissió és constitutiu de dues o més faltes administratives
fonamentades o vinculades als mateixos interessos públics protegits, l’Ajuntament
prendrà en consideració únicament la infracció que revesteixi més gravetat.
Clàusula 46a. Imposició de les penalitzacions. Serà competent per a la imposició
de les multes l’òrgan de contractació, a proposta dels serveis tècnics municipals i
prèvia audiència al contractista.
L’import de les multes se satisfarà a l’Ajuntament per part del contractista i en el termini
que se li atorgui a l’efecte, que no serà inferior a un mes. De no satisfer-se dins
d’aquest termini, les multes es faran efectives d’acord amb la prelació següent:
1r.- Deducció en la factura que pugui aprovar l’òrgan competent de l’Ajuntament
després de la imposició de la multa, encara que l’adjudicatari hagi transmès el
dret a cobrament de la factura tal com preveu l’article 200 de la LCSP.
2n.- Quan no sigui possible deduir la multa i/o indemnització de la factura o quan
l’import d’aquestes sigui insuficient, s’incautarà la garantia definitiva en l’import
necessari per cobrir la multa i/o indemnització proposada. A tal efecte,
l’adjudicatari haurà de completar la garantia incautada.
3r.- Quan l’abonament de l’import de les multes i/o indemnitzacions no quedi
cobert en la seva totalitat per la garantia definitiva, l’Ajuntament podrà utilitzar els
mitjans d’execució forçosa que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
La imposició de les multes tindrà lloc sens perjudici dels danys i perjudicis que siguin
exigibles per part de l’Ajuntament.
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CAPÍTOL VI. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE.

Clàusula 47a. Termini de garantia. En atenció a la pròpia naturalesa i
característiques de les prestacions que constitueixen l’objecte del contracte, no es
fixa un termini de garantia per a la bona execució de les prestacions incloses en el
servei.
Tot això en el benentès i sens perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer
el contractista durant la vigència del contracte.
Clàusula 48a. Causes d’extinció. Són causes d’extinció del contracte les que
estableixen els articles 211 i 306 de la LCSP i les que contempla aquest plec.
Clàusula 49a. Extinció del contracte per causes imputables al contractista.
Podrà donar lloc a l’extinció del contracte per causes imputables al contractista
l’existència de qualsevol de les infraccions qualificades com a molt greus.
Clàusula 50a. Causes de resolució del contracte. A més de les causes de
resolució enumerades pels articles abans esmentats, seran causes de resolució del
contracte les següents:
a) Cedir el contracte o subcontractar amb tercers la prestació parcial del mateix,
sense el consentiment de l’Ajuntament.
b) La falsedat comprovada en qualsevol moment per l’Ajuntament de les dades o
documents aportats per l’adjudicatari en la fase de licitació.
c) La incursió del contractista en una de les causes de prohibició per contractar
amb el sector públic enumerades a l’article 71 de la LCSP amb posterioritat a
l’adjudicació del contracte.
d) L’extinció de la personalitat jurídica del contractista.
e) El mutu acord entre l’Ajuntament i el contractista.
f) El compliment del termini establert en el contracte.
g) L’incompliment de les obligacions contractuals essencials, qualificades com a
tals en els plecs o en el contracte.
Clàusula 51a. Efectes de la resolució. La resolució del contracte tindrà els efectes
que determinen els articles 213 i 307 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment
establert a l’article 191 de la LCSP i a l’article 109 del RGLCAP.

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E

Número de Referència: DX6EUT5NDBEC

ANNEX I - PROPOSICIÓ A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
CARBURANT PELS VEHICLES DE LA FLOTA DE L’AJUNTAMENT DE
MANRESA.
En/Na........., amb DNI núm........, expedit a ....... amb data ... de .... de ....., major d'edat, veí de
......, amb domicili al carrer..... núm... pis... amb capacitat jurídica i d'obrar per aquest
atorgament, actuant en nom propi (o en representació de......... amb NIF ....... domiciliada al
carrer , per poder que acompanya), en qualitat de licitador al procediment obert per a la
contractació del subministrament de carburant pels vehicles de la flota de

l’Ajuntament de Manresa, convocat per l'Ajuntament de Manresa mitjançant anunci
publicat en el Perfil del contractant, acceptant i sotmetent-se plenament al plec de clàusules
administratives que regiran la contractació esmentada, i subjectant-se als preceptes legals que
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regulen la contractació del sector públic.
Fa constar que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
l’administració local, i declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap de les
circumstàncies que impedeixin contractar amb l'administració, que determina l'article 71 de la
Llei de contractes del sector públic.
FORMULA:

 Oferta econòmica:
Percentatge de descompte ofertat sobre el preu unitari vigent en cada moment, a
l’estació de servei, per a:
Oferta gasolina sense plom 95
Oferta gasolina sense plom 98
Oferta dièsel
Oferta mescla motocicletes de dos temps

...... % ( .........%) [en xifra i en lletres]
...... % ( .........%) [en xifra i en lletres]
...... % ( .........%) [en xifra i en lletres]
...... % ( .........%) [en xifra i en lletres]

 Vals de rentat de vehicles gratuïts:
Nombre de vals de rentat gratuïts anuals.........

[en xifra i en lletres]

Sr. Alcalde president de l'Excm. Ajuntament de Manresa
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ANNEX II - FLOTA DE VEHICLES MUNICIPALS
Ram

Matrícula

Grup de facturació Policia Local - Partida: 1300 221 03
1 FURGONETES
TURISMES

NISSAN PRIMASTAR FGN L 1.9DCI PRO
NISSAN NOTE 1.4i 88 CV Acenta 5P.

9523-DXB
1746-HDL

MOTOS

BMW
HONDA ITALIA INDUSTRIALE SPA

2204-JVX
2662-HMX

MOTOS

HONDA FORESIGHT 250

0856-CHP

MOTOS

HONDA NTV-650 REVERE

7357-BDR

MOTOS

HONDA NTV-650 REVERE

0128-BCX

MOTOS

HONDA ITALIA INDUSTRIALE SPA

2660-HMX

MOTOS

HONDA NTV 700 DEAUVILLE

7050-GMW

MOTOS

HONDA NTV 650 DEAUVILLE

3038-BXW

MOTOS

HONDA FORESIGHT 250 2000

9476-FJF

MOTOS

HONDA JAZZ 250 STD

9581-FJV

MOTOS

HONDA NSR 250 R SP

9808-GGD

MOTOS

HONDA NSR 250 R SP

9813-GGD

2
3 TURISMES
4
5
6

ersió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

Risc

7
8
9
10
11
12
13

14
1 RENTING TURISMES

NISSAN QASHQAI Diesel 5P HA (Renting)

5795 JCC

Carburant

Destí

(26 vehicles)
Diesel
Sense
plom
Sense
plom
Sense
plom
Sense
plom
Sense
plom
Sense
plom
Sense
plom
Sense
plom
Sense
plom
Sense
plom
Sense
plom
Sense
plom
Diesel

PL Atestats
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
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2 RENTING TURISMES
3 RENTING TURISMES
4 RENTING TURISMES

NISSAN QASHQAI Diesel 5P HA (Renting)
NISSAN QASHQAI Diesel 5P HA (Renting)
NISSAN NV400

5805 JCC
7723 JBR
3691 KDH

5 RENTING MOTOS

HONDA FORZA 300 (Renting)

6948 JHB

RENTING MOTOS
RENTING TURISMES
RENTING TURISMES
RENTING TURISMES

HONDA FORZA 300 (Renting)
SEAT ATECA
SEAT ATECA
SEAT ATECA

6949 JHB
7279 KMX
7282 KMX
7283 KMX

RENTING TURISMES
RENTING TURISMES
RENTING TURISMES

SEAT ATECA
SEAT ATECA
SEAT ATECA

9945 LFG
9948 LFG
9965 LFG

6
7
8
9
10
11
12

Diesel
Diesel
Sense
plom
Sense
plom

PL
PL
PL - Atestats
PL
PL
PL
PL
PL

PL
PL
PL

Grup de facturació Protecció Civil - Partida: 1350 221 03 (3 vehicles + 1 targeta addicional)
1
2
3
4

FURGONETES
FURGONETES
FURGONS
ALTRES

NISSAN TERRANO II 2.7 TDI ENOL
NISSAN PICK UP DC NAVARA 4X4
CITROEN JUMPER COMBI CONFORT 31 M 2.5 D
GENERADORS

1695-FDT
9638-CXZ
B-1752-TF
PROT. CIVIL

Grup de facturació Manteniment i Urbanisme - Partida 1533 221 03
1
2
3
4
5
6

CICLOMOTOR
CAMIONS
CAMIONS
CAMIONS
FURGONETES
FURGONETES

HONDA PK 50S
RENAULT B-110 35 CHASIS CABINA
NISSAN M 110 14
RENAULT MIDLINER M 160 12
FORD COURIER KOMBI 1.8D
RENAULT EXPRESS 1.2

C-5980-BML
B-5377-TD
B-8461-OF
B-1633-OF
B-3249-WX
B-7430-PW

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel

PL
PL
PL
PL

(49 vehicles + 1 targeta addicional)
Mescla
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Sense
plom

Llicències
Manteniment
Manteniment (pluma)
Manteniment (cuba)
Manteniment
Manteniment
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

FURGONETES
FURGONETES
FURGONETES
FURGONETES
FURGONETES

FORD COURIER VAN-1.8 D
SEAT INCA VAN 1.9 SDI
PEUGEOT PARTNER FGN CONFT 1.6 90
CITROEN JUMPY MIXTO CONFT. 2.0HDI 5P 95
NISSAN KUBISTAR FGN.1.2 PRO

B-6524-UP
0811-CHP
9117-GLJ
0925-FDK
5047-CZY

FURGONETES
FURGONETES
FURGONETES
FURGONETES
FURGONETES

NISSAN CABSTAR 105.35 CA-AB. MEDIO
NISSAN TRADE 3.0 FURGON T-ALT.
CITROEN JUMPY COMBI CONFORT 1.9 D 6P
SEAT INCA VAN 1.9 SDI
NISSAN KUBISTAR FGN. 1.2 PRO

5067-CZY
B-2342-NX
8378-BNW
1360-BTG
4125-DSX

FURGONETES

NISSAN KUBISTAR FGN. 1.2 PRO

4179-DSX

FURGONETES

NISSAN KUBISTAR FGN. 1.2 PRO 75

6046-FLH

FURGONETES

NISSAN KUBISTAR FGN. 1.2 PRO 75

6050-FLH

TURISMES

CITROEN JUMPER COMBI CONFORT 31 C 1.9 D.
NISSAN CABSTAR E 105.35 CH-CAB.MEDIO
NISSAN CABSTAR 105.35 CA-AB. MEDIO ALLOY
SEAT MARBELLA L

B-4148-SK
3374-DRC
8858-FVR
B-2433-NU

TURISMES

FORD FIESTA 1.4 TDCI TREND
NISSAN KUBISTAR FGN. 1.2 PRO

1008-CHR
5040-CZY

TURISMES

PEUGEOT 107 BASIC 1.0

5265-GKL

TURISMES
TURISMES
TURISMES
VEH. ESPECIAL

Kangoo KCOJ
Kangoo KCOJ
Porter Diesel 5
AUSA SERIE M 150
NISSAN CABSTAR - amb plataforma elevadora

6743-BNK
6745-BNK
6735-BNK
E-0676-BFM
5632-GHR

19
20 FURGONS
21 FURGONS
22 FURGONS

23
24 TURISMES
25
26
27
28
29
30
31

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Sense
plom
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Sense
plom
Sense
plom
Sense
plom
Sense
plom
Diesel
Diesel
Diesel
Sense
plom
Diesel
Sense
plom
Sense
plom
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel

Manteniment
Manteniment
Manteniment
Manteniment
Manteniment
Manteniment
Manteniment
Manteniment
Manteniment
Manteniment
Manteniment
Manteniment
Manteniment
Manteniment
Manteniment
Manteniment
Manteniment
Manteniment
Manteniment
Manteniment
Manteniment
Manteniment
Manteniment
Manteniment
Manteniment

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E

Número de Referència: DX6EUT5NDBEC
ersió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

32
33
34
35
36
37
38
39
40

VEH. ESPECIAL
FURGONETES
VEH. ESPECIAL
VEH. ESPECIAL

NISSAN FDO2A25Q
NISSAN CABSTAR E 105.35 CH-CAB. MEDIO

E-7373-BBL
2283-FLF

Diesel
Diesel

AUSA
AUSA SERIE M 250 X4

E-4967-BGC
E-7152-BFK

Diesel
Diesel

TURISMES
TURISMES
TURISMES

Kangoo KCOJ
FORD FIESTA C 1.0 3P
PEUGEOT 107 BASIC 1.0

6744-BNK
B-8221-XF
5271-GKL

TURISMES

PEUGEOT 107 BASIC 1.0

6357-GJN

MOTOS

HONDA SCOOPY SH 75

B-0240-JV

TURISMES

NISSAN MICRA 1.2 65 VISIA

2564-DSY

FURGONETES

FORD FIESTA PORTO
FORD FIESTA PORTO
RENAULT KANGOO COMBI RTE 1.9 D 65
RENAULT KANGOO COMBI PRIVILEGE 1.6

1868-BRN
1869-BRN
9927-BDZ
5647-FHB

Diesel
Diesel
Sense
plom
Sense
plom
Sense
plom
Sense
plom
Diesel
Diesel
Diesel
Sense
plom

OPEL COMBO

1837-KDY

OPEL COMBO

1912-KDY

OPEL COMBO

1915-KDY

CITROEN JUMPER
UTILLATGE I MAQUINÀRIA

2081-CFM
MANTENIM

41
42 TURISMES
43 TURISMES
44 FURGONETES
45
46
47
48
49
50

RENTING
FURGONETES
RENTING
FURGONETES
RENTING
FURGONETES
FURGONS
ALTRES

Manteniment
Cementiri
Cementiri (toro)
Cementiri
Topografia
Obra Pública
Via Pública Inspectors
Llicències
Mobilitat
Mobilitat
Urbanisme Edificis
Via Pública
Neteja
Medi Ambient
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Manteniment

Grup de facturació Esports - Partida: 3420 221 03 (2 vehicles + 1 targeta addicional)
1 VEH. ESPECIAL
2

FURGONETES

AUSA DV 175 RMS
CITROEN BERLINGO 1.4I

E-3702-BBC
8475-FCK

Diesel
Sense
plom

Esports
Esports
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3

ALTRES

UTILLATGE, TALLAGESPA I MAQUINÀRIA

ESPORTS
MAQ.

Esports

Grup de facturació Recursos Humans - Partida 9201 221 03 (1 vehicle)
1

TURISMES

CITROEN BERLINGO 1.4I

0401-FGD

Sense
plom

Recursos Humans

Grup de facturació SAP - Partida 23101 221 03 (1 vehicle)
1

TURISMES

CITROEN BERLINGO 1.4I

2929-FGZ

Sense
plom

SAP

Grup de facturació Secretaria (notificadors) - Partida 9202 221 03 (1 vehicle)
1 TURISMES

PEUGEOT 107

4917-GFM

Sense
plom

Secretaria
(notificadors)

Grup de facturació Promoció de la Ciutat - Partida 24114 221 03 (1 vehicle)
1 RENTING TURISMES

OPEL CORSA

3065 KDZ

Promoció de la Ciutat

Total Flota: 84 vehicles + 3 targetes addicionals
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ANNEX III - GARANTIA
MODEL DE GARANTIA MITJANÇANT VALORS ANOTATS
(amb inscripció)
El sr. (nom i cognoms) _______________________________________________ en
representació de ______________________________________________________
NIF
____________________
amb
domicili
(a
efectes
de
notificacions
i
requeriments)
a
______________________________________________
al
carrer/plaça/avinguda
_____________________________________________________________
CP
______________.
PIGNORA
a favor de l’Ajuntament de Manresa els següents valors representats mitjançant anotacions en
compte, dels quals és titular qui pignora i que s'identifiquen com segueix:

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

Nombre
Valors

Emissió (entitat emissora,
classe del valor i data
d'emissió)

Codi
valor

Referència del
Registre

Valor nominal unitari

Valor de realització dels valors en data
d'inscripció

En virtut del que disposa l’article 107 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP),
s’imposa la constitució d’aquesta garantia per respondre de les obligacions següents: (detallar
l'objecte del contracte o obligació assumida pel garantit) _________________________________
______________________________________________________________________________________

contretes per (contractista o persona física o jurídica garantida) __________________________________
________________________________________________________________NIF__________
___________ amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a ________________________
al carrer/plaça/avinguda __________________________________________________________
_____________________________ CP___________, _______________(localitat), la quantitat de
__________________________________ (en lletra i en xifra)
Aquest contracte s'atorga de conformitat i amb plena subjecció al que disposa la LCSP, les seves
normes de desenvolupament i a la normativa reguladora de la Caixa de la corporació.
__________________________________(nom o raó social de qui pignora)
____________________________________________________(firma/es)
Amb la meva intervenció, el Notari
(firma) _______________________________________________________
El
sr.
______________________
__________________

amb DNI _________________, en representació de (entitat adherida encarregada del
Registre comptable) ____________________________certifica la inscripció de la penyora.
(data) ____________________
(firma) ___________________
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MODEL DE GARANTIA MITJANÇANT PIGNORACIÓ DE PARTICIPACIONS DE FONS
D'INVERSIÓ
El sr. (nom i cognoms) _______________________________________________ en
representació de ___________________________________________________________NIF
________________
amb
domicili
(a
efectes
de
notificacions
i
requeriments)
a
______________________________________________
al
carrer/plaça/avinguda
_____________________________________________________________ CP ___________.
PIGNORA
a favor de l’Ajuntament de Manresa les següents participacions, de les quals és titular qui
pignora i que s'identifiquen com segueix:
Nombre
Participacions

Identificació del fons d’inversió (nom i
número de registre administratiu de la
CNMV)

Entitat
Gestora

Entitat
dipositària

Valor liquidatiu a la data
d’inscripció

Valor total

En virtut del que disposa l’article 107 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP),
s’imposa la constitució d’aquesta garantia per respondre de les obligacions següents: (detallar
l'objecte del contracte o obligació assumida pel garantit) __________________________________________
______________________________________________________________________________________
contretes per (contractista o persona física o jurídica garantida) __________________________________

________________________________________________________________NIF__________
___________ amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a ________________________
al carrer/plaça/avinguda __________________________________________________________
_____________________________ CP___________, _______________(localitat), la quantitat de
__________________________________ (en lletra i en xifra)
Aquest contracte s'atorga de conformitat i amb plena subjecció al que disposa la LCSP, les seves
normes de desenvolupament i a la normativa reguladora de la Caixa de la Corporació. L'Entitat
Gestora del Fons es compromet a mantenir la penyora sobre les participacions assenyalades, i
no reemborsa, en cap cas, al partícip el valor de les participacions mentre subsisteixi la penyora,
així com a procedir al reembossament de les participacions a favor de la Caixa de la corporació al
primer requeriment de l’Ajuntament de Manresa.
__________________________________(nom o raó social de qui pignora)
_____________________________________________________(firma/es)
Amb la meva intervenció, el Notari
(firma) _______________________________________________________
El
sr.
________________________________
_________
amb DNI _________________, en
representació de (Entitat gestora del
fons) _________________________
certifica la constitució de la penyora
sobre les participacions indicades
(data) ____________________
(firma) ___________________
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MODEL D'AVAL

L'entitat (raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca) ____________________________
__________________________________ NIF _____________________________ amb domicili
(a efectes de notificacions i requeriments) a ______________________________________________
al carrer /plaça/avinguda _________________________________________________________
CP __________________ i en el seu nom (nom i cognoms dels Apoderats) ____________________
amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de la verificació de la
representació de la part inferior d'aquest document,

AVALA

a: (nom i cognoms o raó social de l'avalat) _______________________________________________
_________________________________________________________, NIF _______________
en virtut del que disposa: l’article 107 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP),
s’imposa la constitució d’aquesta garantia per respondre de les obligacions següents: (detallar
l'objecte del contracte o obligació assumida pel garantit) davant l’Ajuntament de Manresa per import
de ______________________________(en lletra i xifra).
L'entitat avalista declara sota la seva responsabilitat que compleix els requisits previstos a l'article
56.2 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. Aquest aval
s'atorga solidàriament respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al benefici d'excusió i
amb compromís de pagament al primer requeriment de l’Ajuntament de Manresa, amb subjecció
als termes previstos a la LCSP, en les seves normes de desenvolupament i en la normativa
reguladora de la Caixa de la corporació.
Aquest aval estarà en vigor fins que l'òrgan de contractació de l'Ajuntament de Manresa o qui en
nom seu sigui habilitat legalment autoritzi la seva cancel·lació o devolució d'acord amb allò que
estableix a la LCSP i legislació complementària.
__________________________________________________lloc i data)
_____________________________________(raó social de l'entitat)
_____________________________________(firma dels Apoderats)

VALIDACIÓ DE PODERS PER L'ASSESSORIA JURIDICA DE LA CGD O ADVOCACIA DE L'ESTAT

Província:

Data:

Número o Codi:

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

Número de Referència: DX634V52JFEC

MODEL DE CERTIFICAT D'ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ
Certificat número __________________________________ ____(1) _________________________
____________________________________________________________ (en endavant, assegurador),
amb domicili a ________________ _______________ carrer _________________________,
i CIF ______________________, degudament representat pel sr. (2) ______________________,
amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de la validació de poders
que es ressenya a la part inferior d'aquest documents,
ASSEGURA
A
(3)
_______________________________________________
NIF/CIF
__________________________, en concepte de prenedor de l'assegurança, davant (4) _____,
en endavant assegurat, fins a l'import de (5) _________________________________________
_______________________________________________ (en lletra i xifra) en els termes i
condicions establerts a la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP), normativa de
desenvolupament i plec de clàusules administratives pels quals es regeix el contracte (6) _
en concepte de garantia (7) ___________________________________________________________
per respondre de les obligacions, penalitats i la resta de despeses que es puguin derivar
conforme a les normes i la resta de condicions administratives precitades davant l'assegurat.
L'assegurador declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits exigits a l'article
57.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
La falta de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a
l'assegurador a resoldre el contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de
l'assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, cas que l'assegurador hagi de
fer efectiva la garantia.
L'assegurador no podrà oposar a l'assegurat les excepcions que puguin correspondre-li contra
el prenedor de l'assegurança.
L'assegurador assumeix el compromís d'indemnitzar l'assegurat al primer requeriment de
l’Ajuntament de Manresa, en els termes establerts a la LCSP, i normes de desenvolupament.
La present assegurança de caució estarà en vigor fins que (4) _____________________________
_________________________________________ o qui en el seu nom sigui habilitat legalment per
a tal fi, autoritzi la seva cancel·lació o devolució, d'acord amb el que estableix a la LCSP i
legislació complementària.
Lloc i data
Firma:
Assegurador

VALIDACIÓ DE PODERS PER L'ASSESSORIA JURIDICA DE LA CDG O ADVOCACIA DE L'ESTAT

Província:

Data:

Número o Codi:

INSTRUCCIONS PER OMPLIR EL MODEL
(1)
S'expressarà la raó social completa de l'entitat asseguradora.
(2)
Nom i cognoms de l'Apoderat o Apoderats.
(3)
Nom de la persona assegurada.
(4)
Òrgan de contractació.
(5)
Import en lletra pel qual es constitueix l'assegurança.
(6)
Identificar individualment de manera suficient (naturalesa, classe, etc.) el contracte en virtut del qual es presta la caució.
(7)
Expressar la modalitat d'assegurança de què es tracta, provisional, definitiva, etc.
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ANNEX IV - DECLARACIÓ SOBRE L’ALTERACIÓ DE LES DADES QUE
FIGUREN AL REGISTRE DE LICITADORS
Nom

Cognoms

NIF

En representació de l’empresa

CIF

Domiciliada a efectes de notificacions

Població
CP

Telèfon

Fax

Correu electrònic

Número d’inscripció en el Registre Electrònic Expedient de contractació al qual es concorre:
d’Empreses Licitadores:

Declara sota la seva responsabilitat:


Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores no han estat alterades en cap de les seves
circumstàncies i que es corresponen a la diligència del Registre que
s’acompanya a aquesta declaració.



Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores referents a:




___________________________
___________________________
___________________________

han sofert alteració segons s’acredita mitjançant els documents que
s’adjunten a la present declaració i que aquests extrems han estat
comunicats al Registre en data ________________, mantenint-se la
resta de les dades sense cap alteració respecte del contingut de la
diligència del Registre.
[Lloc, data i signatura]
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