Document

Expedient

Data

17301/2017

237/2017

27-11-2017

Segell

Àrea

Contractació i compres
Procediment

B524 Contractes ordinaris de serveis (tots els serveis)
Codi de verificació

²1V2R421U3Z1F0B2A08F9^»
²1V2R421U3Z1F0B2A08F9^»
1V2R421U3Z1F0B2A08F9

Ajuntament de Pineda de Mar. Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat a https://seu.pinedademar.org/validacio amb el codi de verificació.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
PODER ADJUDICADOR: AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR
TIPUS DE CONTRACTE: SERVEI
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EXPEDIENT NÚM: 237/2017
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DESCRIPCIÓ: SERVEI DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ (DDD) DE PINEDA DE
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE.
És objecte d'aquest contracte el servei de desinsectació i desratització dels centres de treball i edificis o
equipaments públics sota la competència de l'Ajuntament de Pineda de Mar, així com el servei de
desinfecció, desinsectació i desratització de la via pública, de conformitat amb el que determina el Plec de
Prescripcions Tècniques.
2. NATURALESA DEL CONTRACTE I RÈGIM JURÍDIC APLICABLE
El contracte objecte d’adjudicació es qualifica com contracte de serveis, tipificat a l'article 10 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del
sector públic (en endavant TRLCSP), enquadrant-se a la categoria 16 de l’Annex II.
El present contracte té naturalesa administrativa, quedant les parts contractants sotmeses expressament al
que s’estableix en aquest Plec i al Plec de Prescripcions tècniques; en allò que no hi estigui previst, el
contracte es regirà pel Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP); pel RD 817/2009, de 8 maig, de
desenvolupament parcial de la LCSP; pels preceptes no derogats del RDL 2/2000, de 16 de juny, del Text
Refós de la LCAP; pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques; pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, així com pel Plec de Clàusules Administratives Generals
aplicables als contractes de serveis aprovat per resolució de l’alcaldia de 4 de setembre de 2014, en
execució d’acord plenari de 29 de maig de 2014, essent les seves prescripcions, d’acord amb la seva
clàusula quarta, automàticament modificades per les modificacions legislatives posteriors. Supletòriament
s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.
Es consideren documents contractuals, en qualsevol cas:
1. El present Plec de Clàusules Administratives Particulars.
2. El Plec de prescripcions tècniques.
3. L’oferta del contractista que integrarà, a més a més de la proposició econòmica tots aquells
documents que descriuen les condicions d’execució del contracte.
4. El contracte que se signi amb el contractista.
El contracte que resulti del procediment de licitació s’ajustarà al plec de clàusules administratives
particulars, que es considerarà part integrant d’aquell. No eximirà al contractista de l’obligació de
compliment del contracte el desconeixement d’aquest en qualsevol dels seus termes, dels documents
annexos que en formen part, o de les instruccions, els plecs o les normes de tota índole que, promulgades
per l’Administració, puguin ser-li d’aplicació.
En cas de discrepància amb el Plec de Prescripcions Tècniques prevaldrà allò disposat en el Plec de
Clàusules Administratives.
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3. DEPENDÈNCIES ON ELS PLECS ESTAN DISPONIBLES PER A CONSULTA.
Els plecs de condicions que regeixen aquest contracte estaran disponibles per a consultes al Servei de
Contractació i Compres de l’Ajuntament de Pineda de Mar (Pl. Catalunya, n. 1, 08397 Pineda de Mar, Tel.
93 767 15 60), així com a la pàgina web de l’Ajuntament: www.pinedademar.org dins de l’apartat “perfil
del contractant”.
4. DURADA DEL CONTRACTE.
La vigència del contracte serà de dos anys, comptadors a partir del dia 1 de gener de 2018, o a partir del
dia 1 del mes següent a la data de formalització del contracte.
La durada d’aquest contracte podrà prorrogar-se expressament per anualitats, any a any, fins un màxim de
dos anys més, previ acord exprés de la Corporació, sense que la seva vigència, incloses les pròrrogues
pugui excedir els quatre anys.
De conformitat amb l’article 23 del TRLCSP, en cas d’acordar-se la pròrroga, aquesta esdevindrà
obligatòria per al contractista i la seva manca no donarà dret per si mateixa a cap indemnització.
5. PREU DEL CONTRACTE
El preu màxim del contracte, per als dos anys inicials de contracte és:
.
Tipus o preu base de licitació: 14.132,59 euros
IVA 21%: 2.967,84 euros
Preu total del contracte: 17.100,43 euros IVA inclòs, per als dos anys inicials
Les proposicions que superin a l’alça el tipus o preu base de licitació assenyalat com a preu màxim seran
descartades en el mateix acte d'obertura de proposicions.
S'entendrà que en tots els pressupostos o ofertes dels empresaris es posarà el preu del contracte sense IVA
i s’indicarà a part l’Import del Valor Afegit que serà repercutit com a partida independent (art. 87.2
TRLCSP). En cas de no figurar desglossat, s’entendrà que la quantitat consignada no inclou l’import de
l’IVA.
El preu s'entendrà comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte, així com de totes les despeses,
directes o indirectes, inclosos els mitjans auxiliars i obligacions de qualsevol naturalesa que hagi de
suportar el contractista per raó del contracte.
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6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE.
En compliment del que preveu l’art. 88 del TRLCSP, a efectes de la determinació del procediment
d’adjudicació a seguir i els requisits de publicitat, el valor estimat del contracte és de 28.265,18 euros,
exclòs l'IVA d’aplicació.
7. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT.
La quantitat per la que s'adjudiqui el contracte es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària SP
311 2270004 dels corresponents pressupostos municipals, amb el següent desglossament:
Període

Preu estimat total IVA inclòs

Gener - desembre de 2018

8.550,22 €

Gener - desembre de 2019

8.550,22 €

Total

17.100,43 €

De conformitat amb l’article 110 de TRLSCP aquest contracte es considera avançat i atès el caràcter
plurianual, resta sotmesa l’executivitat d’aquestes despeses a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte als exercicis corresponents.
8. GARANTIES.
Garantia definitiva: El licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa està obligat a
presentar la documentació justificativa d'haver constituït la garantia definitiva, consistent en el 5% de
l’import d’adjudicació, IVA exclòs, d’acord amb l’article 95 del TRLCSP, dins el termini de deu (10) dies
hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment de l’òrgan de contractació.
L’esmentada garantia es podrà constituir en metàl·lic, valors públics o privats en les condicions legalment
establertes, mitjançant Aval Bancari o assegurança de caució, de conformitat amb l’art. 96 del TRLCSP i els
arts. 55 a 57 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques. Els avals i els certificats d’assegurança de caució hauran de
ser autoritzats per apoderat de l'entitat avalant o asseguradora que tinguin poder suficient per a obligar-la
plenament i hauran d'estar intervinguts notarialment. L’aval s’ajustarà al model de l’Annex 1 (garantia
definitiva).
En cas de concórrer conjuntament a la licitació una Unió Temporal d'Empresaris, la garantia definitiva
haurà d’emparar solidàriament a tots els empresaris agrupats.
Pels supòsits de reposició i reajustament de garantia, s’estarà al que disposa l’art. 99. 2 y 3 del TRLCSP.
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La garantia definitiva respondrà dels següents conceptes:
• Dels Conceptes que és refereix l'art . 100 del TRLCSP
• De les penalitats imposades al contractista conforme a l'article 212 del TRLCSP
• De la correcta execució de les prestacions contemplades en el contracte, de les despeses originades a
l'Administració per la demora del contractista en el compliment de les seves obligacions, i dels danys i
perjudicis ocasionats a la mateixa amb motiu de l'execució del contracte o pel seu incompliment, quan no
escaigui resoldre'l.
• De la incautació que es pot decretar en els casos de resolució del contracte, d'acord amb el que en el
TRLCSP estigui establert.
9. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.
L’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària, no subjecte a regulació harmonitzada atès
el que disposen l’article 13.1 i l’art. 16 del TRLCSP.
L’adjudicació es realitzarà per procediment obert, d’acord amb el que disposen els articles 138, 157 i
següents del TRLCSP, amb l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació i amb aplicació de mesures de
gestió eficient en la tramitació d’acord amb el que disposa l’art. 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig,
de mesures urgents en matèria de contractació pública, publicant-se l’anunci de licitació únicament al Perfil
del Contractant de l’Ajuntament de Pineda de Mar.
10. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ.
L’òrgan de contractació serà l’Alcaldia, de conformitat amb l’article 53.1.o) del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i d’acord amb la
resolució de l’Alcaldia de data 29/06/2015, de delegació de competències a la Junta de Govern Local.
11. RESPONSABLE DEL CONTRACTE.
Es designa com a responsable del contracte al tècnic de Salut pública, al qual corresponen, bàsicament i
entre d’altres que es puguin assignar, les següents funcions:
a) Fer el seguiment i supervisió de l'execució del contracte, determinant si s'ajusta a les prescripcions
establertes.
b) Donar al contractista les instruccions necessàries per a la correcta execució del contracte.
c) Conformar la facturació derivada de l'execució del contracte.
12. REQUISITS DE CAPACITAT, APTITUD I SOLVÈNCIA DELS LICITADORS.
Estan capacitades per contractar amb aquest Ajuntament les persones físiques o jurídiques, amb condició
d'empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat jurídica i d'obrar i que no incorrin en cap
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de les causes d'incompatibilitat o prohibició previstes en l'art. 60 del TRLCSP, o en altres disposicions
legals específiques que li siguin d'aplicació.
L'activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació directa amb l'objecte del contracte, segons
resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i hauran de disposar d'una organització amb
elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, els empresaris hauran de comptar
amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat
o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
Els licitadors, per ser admesos, hauran de reunir les condicions mínimes següents:
a) Solvència econòmica i financera:
-CONDICIÓ MÍNIMA: Que el volum anual de negocis del licitador o candidat, referit a l'any de major volum
de negoci dels tres últims conclosos sigui, almenys, de 14.132,59 euros, equivalent al pressupost de
licitació del contracte (sense IVA).
b) Solvència tècnica o professional:
- CONDICIÓ MÍNIMA: Haver executat, com a mínim, dos serveis de similars característiques al de
l’objecte del contracte, en els últims cinc anys i que l’import anual acumulat en l’any de major execució
sigui igual o superior a 14.132,59 euros, equivalent al pressupost de licitació del contracte (sense IVA).
El licitador, a favor del qual s’efectuï proposta d’adjudicació, haurà d’acreditar, si no ho ha fet abans, la
precisa solvència econòmica, financera i tècnica o professional, amb els mínims indicats, pels mitjans que
s’indiquen i en la forma establerta a la clàusula 18. “Classificació de les ofertes i requeriment de
documentació previ a l’adjudicació”.
13. VARIANTS.
No s’admetran variants.
14. CONTINGUT, TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES.
Les ofertes es presentaran al Servei de Contractació i Compres de l’Ajuntament, Plaça Catalunya, n. 1 de
Pineda de Mar, de dilluns a divendres en horari de 9:00 a 14:00, fins el dia assenyalat en l’anunci de
licitació publicat en el perfil del contractant de la web de l’ajuntament http://www.pinedademar.org
Les ofertes es poden presentar per correu. En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar abans de les
14 hores a l’oficina de correus i dins del termini màxim establert a l’anunci corresponent, havent-se
d’anunciar i acreditar la seva tramesa mitjançant correu electrònic enviat a l’adreça
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ajuntament@pinedademar.org de l’Ajuntament de Pineda de Mar el mateix dia de la seva presentació,
sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les proposicions. Sense
la concurrència d’aquest dos requisits no serà admesa la proposició si es rep amb posterioritat a la
finalització del termini assenyalat a l’anunci.
No obstant, transcorreguts deu dies naturals següents a la data indicada sense que s’hagi rebut la
proposició, aquesta no s’admetrà en cap cas.
Cada licitador no podrà presentar simultàniament més d’una proposició i tampoc no podrà subscriure cap
proposta en unió temporal amb altres si ja ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal.
La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no-admissió de totes les propostes que hagi subscrit.
En el supòsit que en la present licitació presentin ofertes individualitzades empreses d’un mateix grup,
aquestes hauran de presentar una declaració manifestant aquest extrem, havent d’expressar, així mateix, el
percentatge de participació (model Annex 5).
Les proposicions dels interessats s’hauran d’ajustar al que preveu el plec de clàusules administratives
particulars, i la seva presentació suposarà l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut de la
totalitat d’aquestes clàusules o condicions, així com del plec de prescripcions tècniques, sense cap
excepció o reserva.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya,
anar degudament signada pel licitador, ser original o degudament autentificada i haurà de presentar-se en
tres (3) sobres:
1. Sobre 1, amb la documentació administrativa exigida per a prendre part en la licitació.
2. Sobre 2, amb la documentació relativa als criteris que depenen d'un judici de valor: descripció de
la proposta tècnica.
3. Sobre 3, amb la documentació relativa als criteris objectius avaluables de forma automàtica:
proposta econòmica. S’ajustarà al model de l’Annex 3.
Dins de cada sobre s’inclourà, en full apart, una relació numerada dels documents en ells inclosos, així com
la pròpia documentació.
La documentació - original o fotocòpia compulsada – que haurà de contenir cada un dels sobres es la
següent:
A) SOBRE NÚM. 1: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA.
A l’exterior, portarà la menció:
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SOBRE N. 1.
- Documentació administrativa per prendre part en el procediment obert per a la contractació del "SERVEI
DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ (DDD) DE PINEDA DE MAR".- Expedient núm.
237/2017-, presentada per “.......... amb DNI/NIF ............", amb la signatura del licitador o persona que el
representi
I haurà de contenir la següent documentació:
- Full independent al que es farà constar la relació de tots els documents inclosos en aquest sobre,
enunciats numèricament.
1) Declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, en què assegura que les facultats de
representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per representació); que reuneix totes i
cadascuna de les condicions exigides, inclosa la capacitat, aptitud, habilitació empresarial i no incorre en
cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes a l’article 60 del TRLCSP; que es troba
al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat amb el que
estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions
Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, i no s’ha donat de baixa de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques (o, si és el cas, que està exempt de l’Impost sobre Activitats Econòmiques).
Que l'oferta que presenta garanteix, respecte dels treballadors i processos productius empleats en
l'elaboració dels productes i/o serveis, així com en l'execució del contracte, el compliment de les
obligacions mediambientals, socials i les laborals derivades dels convenis col·lectius aplicables, i que, en
l'aspecte salarial, les retribucions dels treballadors adscrits a l'execució del contracte seran, com a mínim,
les establertes als convenis sectorials corresponents, durant tot el període de vigència d’aquest contracte.
La declaració responsable s’ajustarà al model de l’annex 2.
El licitador, a favor del qual s’efectuï proposta d’adjudicació, haurà d’acreditar davant l’òrgan de
contractació, prèviament a l’adjudicació del contracte, la possessió i validesa dels documents exigits a
l’article 146 del TRLCSP. En tot cas l’òrgan de contractació podrà recabar, en qualsevol moment anterior a
l’adopció de la proposta d’adjudicació, que els licitadors aportin documentació acreditativa del compliment
de les condicions establertes per esdevenir adjudicataris del contracte.
2) Declaració d’acceptació de mitjans electrònics de comunicació
Tots els licitadors hauran de presentar la declaració d’acceptació de la pràctica de notificacions per mitjans
electrònics indicant una adreça de correu electrònic, que es completarà indicant una persona de contacte i
un número de telèfon i de fax. S’ajustarà al model de l’Annex 4.
3) Declaració relativa a la pertinença a un grup empresarial.
Tots els licitadors hauran de presentar la declaració relativa a la pertinença, o no, a un grup empresarial,
indicant si presenta oferta cap altre empresa pertanyent al mateix grup empresarial i, en aquest cas,
indicant el percentatge de participació de la mateixa (Model de l’Annex 5.)
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4) Document de compromís de constituir una unió temporal d’empreses (UTE). En els casos en què
diversos empresaris concorrin agrupats en una unió temporal hauran d’aportar, a més a més de
l’esmentada declaració responsable per a cada una de les empreses, un document, que podrà ser privat, en
el qual, per al cas que resultin adjudicataris, es comprometin a constituir-la. Aquest document haurà d’estar
signat pel representant de cadascuna de les empreses i s’hi expressarà la persona que designen com a
representant de la UTE davant l’Administració per a tots els efectes relatius al contracte, així com la
participació que a cadascun d’ells correspongui a la UTE.
5) Per a les empreses estrangeres, la declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir
del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
B) SOBRE NÚM. 2: PROPOSTA TÈCNICA, CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR
A l’exterior, portarà la menció següent:
SOBRE N. 2
- PROPOSTA TÈCNICA, criteris que depenen d'un judici de valor, per prendre part a la licitació, per
procediment obert del contracte del "SERVEI DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ
(DDD) DE PINEDA DE MAR".- Expedient núm. 237/2017, presentada per “.......... amb DNI/NIF ............",
amb la signatura del licitador o persona que el representi,
I haurà de contenir la següent documentació:
- Full independent al que es farà constar la relació de tots els documents inclosos en aquest sobre,
enunciats numèricament i separats en els apartats següents:.
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA TÈCNICA
- Presentació d'un projecte o proposta tècnica que inclogui el programa de manteniment higienicosanitari,
la formació continua del personal al seu servei i l'establiment de canals de comunicació amb l'Ajuntament
per a la bona execució del servei. Aquest projecte s'haurà de fer d'acord amb els continguts de la clàusula 3
del plec de prescripcions tècniques i de conformitat a la totalitat dels plecs.
La inclusió al sobres n. 1 o 2 de qualsevol informació o document que contingui informació relativa als
criteris avaluables de forma automàtica, que s’han d’incloure al sobre n. 3, donarà lloc a l’exclusió del
licitador
C) SOBRE NÚM. 3, OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA.
A l’exterior, portarà la menció:

Plaça de Catalunya, 1 (08397 Pineda de Mar) | NIF P00816200J | 93 767 15 60 | ajuntament@pinedademar.org

[Pàgina 10/36]

SOBRE N. 3.
- Proposta econòmica i justificació dels criteris AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA per prendre
part en el procediment obert per contractar el "SERVEI DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I
DESINFECCIÓ (DDD) DE PINEDA DE MAR.".- Expedient núm. 237/2017, presentada per “.......... amb
DNI/NIF ............", amb la signatura del licitador o persona que el representi,
I haurà de contenir la següent documentació:
OFERTA ECONÒMICA AVALUABLE DE FORMA AUTOMÀTICA, de conformitat amb el model de
l’Annex 3 d’aquest Plec.
15. CRITERIS A TENIR EN COMPTE EN L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I PONDERACIÓ
ATRIBUÏDA
Els criteris de valoració d’ofertes, per ordre decreixent d’importància, expressats en punts de valoració
sobre un total de 100 possibles són els següents:
A) Criteris objectius avaluables de forma automàtica (60 sobre 100):
Proposta econòmica .....................................................fins a un màxim de 60 punts
B) Criteris que depenen d'un judici de valor (40 sobre 100):
Descripció de la proposta tècnica:
a) Presentació i continguts del programa de manteniment Fins a un màxim de 20 punts
higienicosanitari. Aquest apartat es valorarà d'acord amb els continguts
de l'apartat 3 del plec de prescripcions tècniques
b) Formació continua del personal durant l'execució del contracte

Fins a un màxim de 10 punts

c) Establiment de canals de comunicació amb l'Ajuntament per a Fins a un màxim de 10 punts
l'execució del servei.
A) Criteris Objectius avaluables de forma automàtica : fins a 60 punts.
• Oferta econòmica: fins a un màxim de 60 punts
L’assignació de la puntuació d’aquest criteri de valoració es farà mitjançant l’aplicació de la regla de
proporcionalitat respecte de l’oferta més econòmica (o favorable), a la qual s’atorgarà la puntuació màxima.
L’oferta que no millori el tipus de licitació obtindrà 0 punts.
S’atribuirà a les propostes restants la puntuació que procedeixi proporcionalment, aplicant la fórmula
següent:
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Puntuació = (Xmax/Xi) x 60
Xmax Import corresponent a l’oferta més econòmica s/IVA
Xi

Import corresponent a la proposta que es valora s/IVA

Respecte a la proposta econòmica es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes
econòmiques, en principi, amb valors anormals o desproporcionats:
Quan, concorrent un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25 unitats
percentuals.
•

Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra oferta.

•

Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput de dita mitjana l’oferta
de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a dita mitjana. En
qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baix superior a 25 unitats percentuals.

•

Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixin ofertes que
siguin superiors a dita mitjana en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova
mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les
restants ofertes es inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor
quantia.

La declaració de caràcter desproporcionat o temerari requerirà sol·licitud prèvia d'informació a tots els
licitadors que, suposadament, hi estiguin compresos, i també l'assessorament tècnic del servei
corresponent. L’òrgan de contractació, a la vista dels informes esmentats, i de la proposta de la Mesa de
contractació, acordarà l’adjudicació a favor de la proposició amb el preu més baix que permeti ésser
complida a satisfacció de l’Administració, i en el seu defecte, al millor postor no incurs en temeritat. (art.
152 TRLCSP).
B) Criteris que depenen d'un judici de valor: fins a un màxim de 40 punts
Descripció de la proposta tècnica:
Presentació d'un projecte o proposta tècnica que inclogui el programa de manteniment higienicosanitari, la
formació continua del personal al seu servei i l'establiment de canals de comunicació amb l'Ajuntament per
a la bona execució del servei. Aquest projecte s'haurà de fer d'acord amb els continguts de la clàusula 3 del
plec de prescripcions tècniques i de conformitat a la totalitat dels plecs.
La puntuació a atorgar serà la següent:
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a) Presentació i continguts del programa de manteniment Fins a un màxim de 20 punts
higienicosanitari. Aquest apartat es valorarà d'acord amb els continguts
de l'apartat 3 del plec de prescripcions tècniques
b) Formació continua del personal durant l'execució del contracte

Fins a un màxim de 10 punts

c) Establiment de canals de comunicació amb l'Ajuntament per a Fins a un màxim de 10 punts
l'execució del servei.

16. MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa de contractació estarà integrada o constituïda amb els membres següents:
• President: Alcalde-President, o regidor/a que determini.
• Vocals:
• Secretari general de l’Ajuntament, o funcionari/a que determini.
• Interventor general o funcionari/a que determini.
• Regidor de Salut Pública, o regidor/a que determini.
• Cap de l'Àrea de Qualitat de Vida, o funcionari/a que determini.
• Tècnic de Salut Pública o qui es determini
Actuarà com a secretari un funcionari de la Corporació, amb veu i sense vot
17. OBERTURA DE PLIQUES
Finalitzat el termini d'admissió de proposicions, la Mesa de Contractació es reunirà, a partir del primer dia
hàbil següent al de finalització del termini de presentació de proposicions, en un sol acte, d’acord amb el
que disposa l’art. 8.f) del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, amb una fase prèvia interna i una altra fase posterior de caràcter públic.
En la fase prèvia interna procedirà a la qualificació de la documentació integrant del Sobre núm. 1
presentada en temps i forma.
Si la documentació contingués defectes substancials o deficiències materials no subsanables, es rebutjarà
la proposició i es declararà no admesa. Si la Mesa estima que són subsanables, se li atorgarà al licitador un
termini de tres (3) dies hàbils per esmenar-los
Així mateix, l’òrgan de contractació i la Mesa de contractació podran recaptar dels empresaris aclariments
sobre els documents presentats, o requerir-los per a la presentació d’altres complementaris, que hauran de
presentar-se en un termini no superior a cinc (5) dies naturals, sense que puguin presentar-se després
d’haver-se declarat admeses les ofertes.
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Dins d'aquesta fase interna, en acte no públic, la Mesa procedirà a l'obertura del sobre núm. 2 relatiu als
criteris que depenen d'un judici de valor. La Mesa donarà trasllat de les propostes presentades i admeses
als serveis tècnics corresponents per tal que emetin informe concretant i valorant les ofertes formulades,
d'acord amb els criteris a que es refereix la clàusula 15. Una vegada emès aquest informe, la Mesa de
contractació procedirà, a la valoració dels criteris que depenen d'un judici de valor.
Efectuada la valoració dels criteris que depenen d'un judici de valor i ja en la fase de caràcter públic, la
Mesa de contractació procedirà, en acte públic, a llegir els acords de la mesa adoptats en la fase interna
sobre l'admissió o inadmissió de licitadors i la puntuació de les proposicions obtinguda pels criteris que
depenen d’un judici de valor. A continuació es procedirà a l'obertura del sobre núm. 3 que conté els criteris
avaluables de forma automàtica, excepte el de les proposicions rebutjades. La data exacta d’aquest acte
públic serà comunicada als licitadors per qualsevol mitjà, tenint preferència la publicació en el Perfil del
Contractant que esdevindrà el mitjà de preferència de comunicació entre l’administració i els licitadors a
excepció de tot allò que afecta a la pràctica de la notificació.
Finalitzat l’acte públic, la Mesa procedirà a la valoració de les ofertes formulades, d'acord amb els criteris a
que es refereix la clàusula 15, podent sol·licitar per això, si ho considera convenient, quants informes
tècnics i aclariments consideri pertinents.
La Mesa de contractació efectuarà la classificació per ordre decreixent de les ofertes proposades pels
licitadors que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals, atenent als criteris d’adjudicació
assenyalats a la clàusula 15, podent sol·licitar per això quants informes tècnics i aclariments consideri
pertinents;
Així mateix elevarà a l’òrgan de contractació proposta d’adjudicació a favor del licitador que hagi presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa.
18. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PREVI A
L'ADJUDICACIÓ
Efectuada la classificació per ordre decreixent de les proposicions presentades i acceptades, la Mesa de
Contractació, actuant com a òrgan auxiliar de l’òrgan de contractació, requerirà al licitador que hagi
presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa per a què, en el termini de deu dies hàbils, a comptar
des del següent al que hagi rebut el requeriment, presenti la següent documentació:
1. Documents acreditatius de la personalitat jurídica:
1.a. Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), còpia autèntica del DNI o
document que el substitueixi i el núm. d’identificació fiscal (NIF) .
1.b. Per a les persones jurídiques, escriptura de constitució i modificació, en el seu cas, inscrita en el
Registre Mercantil i el NIF. Quan aquesta inscripció no sigui exigida per la legislació mercantil aplicable,
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s’aportarà escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional en què constin
les normes reguladores de l’activitat de l’empresa, inscrits, en el seu cas, en el corresponent Registre
Oficial.
Les empreses d’un Estat membre de la Unió Europea, acreditaran la seva capacitat d’obrar mitjançant la
seva inscripció en el Registre Professional o Comercial que figura en l’annex I, apartat 3 del RD
1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o un certificat, en els
termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació.
Les empreses d’Estats no pertanyents a la Unió Europea acreditaran la seva capacitat d’obrar mitjançant
informe expedit per la Missió Diplomàtica permanent o Oficina Consular d’Espanya del lloc del domicili de
l’empresa, en la que s’ha de fer constar que estan inscrites en el Registre Local Professional o Comercial o
anàleg, o en el seu defecte, que actuen amb habitualitat en el tràfic local en l’àmbit de les activitats a les
que s’estén l’objecte del contracte. A més l’informe haurà de fer constar que l’Estat de procedència de
l’empresa estrangera admet la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració,
en forma substancialment anàloga. En els contractes subjectes a regulació harmonitzada, es prescindirà
d’aquest informe de reciprocitat en relació amb les empreses d’Estats signataris de l’Acord sobre
Contractació Pública de l’Organització Mundial del Comerç.
2. Documents acreditatius de la representació:
Quan la proposició no estigui signada pels licitadors, s’haurà d’incloure el poder atorgat a favor de qui
subscrigui o subscriguin la proposició juntament amb una còpia autèntica del document nacional d’identitat
del o dels apoderats. Si el licitador és persona jurídica, el poder haurà d’estar inscrit en el Registre
Mercantil corresponent. Si es tracta d’un poder per a acte concret no és necessària la inscripció en el
Registre Mercantil.
La documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador que resulti adjudicatari haurà de
ser validada per la Secretaria de la Corporació, prèviament a la formalització del contracte, sens perjudici
de les responsabilitats en què aquell hagi pogut incórrer relatives a la validesa d’aquest document en la
data final del termini per a la presentació de proposicions.
3. Declaració responsable de no estar incurs el licitador en les prohibicions per contractar
Que ni el signant de la declaració, ni l'entitat a la qual representa, ni cap dels seus administradors o
representants, es troben sotmesos a cap supòsit de prohibició de contractar a què es refereix l'article 60
del text refós de la Llei de contractes del sector públic. (Model de l’annex 10)
4. Acreditació de la solvència.
a) Solvència econòmica i financera:
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-CONDICIÓ MÍNIMA: Que el volum anual de negocis del licitador o candidat, referit a l'any de major volum
de negoci dels tres últims conclosos sigui, almenys, de 14.132,59 euros, equivalent al pressupost de
licitació del contracte (sense IVA).
L'esmentat mínim s'haurà d'acreditar pel següent mitjà:
- Declaració responsable del volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el contracte en els tres
últims anys, que haurà de ser igual o superior al mínim exigit en l’any de major volum de negoci. (Annex 8)
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà, a requeriment de l’Ajuntament, per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit a aquest registre, i
en cas contrari pels dipositats al registre oficial al que hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b) Solvència tècnica o professional:
- CONDICIÓ MÍNIMA: Haver executat, com a mínim, dos serveis de similars característiques al de
l’objecte del contracte, en els últims cinc anys i que l’import anual acumulat en l’any de major execució
sigui igual o superior a 14.132,59 euros, equivalent al pressupost de licitació del contracte (sense IVA).
(Model de l'annex 9)
L'esmentat mínim s'haurà d'acreditar pel següent mitjà:
• Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys que inclogui import, dates
i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran 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, mancant aquest
certificat, mitjançant una declaració de l'empresari; si escau, aquests certificats seran comunicats
directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
Els serveis efectuats han de correspondre al mateix tipus o naturalesa al que correspon l'objecte del
contracte. A efectes de determinar aquesta correspondència, quan existeixi classificació aplicable a aquest
últim s’atendrà al grup i subgrup de classificació al que pertanyen uns i altres, i als demés casos a la
coincidència entre els dos primers dígits dels seus respectius codis CPV.
5. Documentació acreditativa d’haver dipositat la fiança definitiva.
6. Certificació expedida per l’Agència Estatal d’Administració Tributària:
• Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions tributàries exigides en els
paràgrafs b), c) i d) de l’article 13.1 del RGLCAP, expedida per l’òrgan competent de l’Administració
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tributària estatal, la data de la qual haurà de ser, en qualsevol cas, inferior als sis mesos respecte a l’últim
dia del termini per presentar les proposicions.
7. Certificació del Ministeri de Treball i Seguretat Social:
•

Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions envers la Seguretat Social
indicades a l’article 14.1 del RGLCAP, expedida per l’òrgan competent i la data de la qual haurà
de ser, en qualsevol cas, inferior als sis mesos respecte a l’últim dia del termini per presentar les
proposicions.

•

-Persones jurídiques: Es requereix la presentació d’aquest certificat, comprensiu de tots els
comptes de cotització donats d’alta del número patronal corresponent, relatius tant al domicili
social, com a tots els centres de treball de la persona jurídica.

•

Empresaris individuals i professionals afiliats al R.E.T.A. (Règim Especial de Treballadors
Autònoms): El certificat es referirà tant a la seva cotització en el R.E.T.A., com als comptes de
cotització relatius al seu número patronal en el Règim General, tant si té, com si no, treballadors al
seu càrrec.

Per tant, la presentació d’aquest certificat resulta obligatòria fins i tot en el supòsit de no comptar
l’empresari o professional amb treballadors al seu càrrec.
Només s’admetran certificats originals o còpies autèntiques.
8. Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte i en relació
amb les activitats que realitzi en la data de presentació de les proposicions: cal acreditant estar al corrent
en el pagament de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, mitjançant l’imprès d'alta a la matrícula d'aquest
impost, referida a l’exercici corrent, o del darrer rebut d’aquest impost completat amb una declaració
responsable de no haver-se donat de baixa, llevat que es trobi exempt d’aquest tribut. En aquest darrer cas,
el proposat com adjudicatari haurà de presentar una declaració responsable expressiva de la causa de
l’exempció i del precepte legal de l’empara (model Annex 6) . En tot cas, les empreses hauran d’estar
donades d’alta a l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte.
9. Declaració relativa a la prevenció de riscos laborals:
Declaració responsable del proponent que, en relació amb els seus treballadors, compleix estrictament les
mesures de prevenció de riscos laborals establerts per la normativa vigent, incloses les obligacions en
matèria de formació i vigilància de la salut amb compromís de presentar la documentació necessària i
suficient que justifiqui la veracitat de la declaració anterior. (model de l'annex 7)
10. Declaració relativa a l’aplicació dels convenis col·lectius:
Declaració responsable del contractista obligant-se a l’aplicació efectiva als treballadors adscrits a
l’execució del contracte, del conveni col·lectiu que correspongui per raó de la seva activitat professional i
categoria laboral, respectant els drets laborals que se’n derivin, i que, en l'aspecte salarial, les seves
retribucions hauran de ser, com a mínim, les establertes als convenis sectorials corresponents, durant tot el
període de vigència d’aquest contracte. (model de l'annex 7)
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En els casos en què diversos empresaris concorrin agrupats en una unió temporal d’empreses (UTE)
hauran d’acreditar, cada un d’ells, que compleixen les condicions exigides als apartats anteriors.
ACREDITACIÓ DOCUMENTAL MITJANÇANT CERTIFICAT D’INSCRIPCIÓ EN REGISTRES DE
LICITADORS:
De conformitat amb el que disposen els articles 83, 84 i 146 del TRLCSP, la inscripció en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
de la Generalitat de Catalunya, permetrà substituir la presentació de la documentació i les dades que al
Registre hi figurin mitjançant una certificació expedida per aquests Registres, acompanyada d’una
declaració responsable formulada pel licitador manifestant que les circumstàncies reflectides en el certificat
no han experimentat variació.
De conformitat amb el què disposa l'art. 83 del TRLCSP, la inscripció als esmentats Registres acreditarà,
segons el que hi estigui reflectit i excepte prova en contra, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la
seva personalitat i capacitat d'obrar, la personalitat jurídica, representació, habilitació professional o
empresarial, solvència econòmica i financera, i classificació; l’alta en l’Impost d’activitats econòmiques, i el
rebut del darrer pagament o, si escau, la declaració d'exempció, així com la concurrència o no concurrència
de les prohibicions de contractar que hagin de constar.
Els certificats de classificació o documents similars que acreditin la inscripció en llistes oficials d’empresaris
autoritzats per a contractar establertes pels Estats membres de la Unió Europea senten una presumpció
d’aptitud dels empresaris inclosos a elles en els termes expressats a l’art. 84 del TRLCSP.
19. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.
Si en el termini anteriorment esmentat el licitador no aporta tota la documentació requerida, o amb
aquesta no acredita tots els requisits de capacitat, aptitud o solvència o qualsevol de les altres condicions
exigides per resultar adjudicatari, s’entendrà que ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a
requerir la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en que hagin quedat classificades les
ofertes.
D’acord amb el que disposa l’art. 8.h) del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte en el termini màxim
de cinc hàbils següents a la recepció de la documentació.
L’adjudicació, que concretarà i fixarà els termes definitius del contracte, haurà de ser motivada i es
notificarà, amb el contingut que s’assenyala a l’article 151 del TRLCSP, als candidats o licitadors i,
simultàniament, es publicarà en el Perfil del Contractant.
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20. NOTIFICACIONS.
Les notificacions, d'acord amb l'article 151 del TRLCSP es realitzaran per qualsevol mitjà que permeti
deixar constància de llur recepció pel destinatari. En particular, podrà ser efectuada per correu electrònic a
l'adreça que els licitadors o candidats haguessin designat al presentar llurs proposicions, en els termes i als
efectes previstos a l'article 41.1 "in fine" en relació amb l'article 43 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Això no obstant, el termini per a
considerar refusada la notificació, amb els efectes previstos a l'article 43.3 de l’esmentada Llei 39/2015,
serà de deu dies naturals des de la posta a disposició de la notificació, sense que s'accedeixi al seu
contingut.
Per a les notificacions no electròniques, tret de manifestació en contrari per part de l’adjudicatari del servei,
formalitzada per escrit de forma fefaent o be mitjançant compareixença, el domicili de notificació i tràmits
en relació a l’expedient de la present contractació, serà el que figuri en el corresponent contracte a
formalitzar.
21. PERFECCIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte es perfecciona amb la seva formalització.
D’acord amb el que disposa l’art. 8.i) del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, el contracte s’haurà de formalitzar en un termini màxim de 5 dies, a
comptar de l’endemà de la notificació de l’adjudicació.
Si per causes imputables al contractista no es pot formalitzar el contracte dintre del termini assenyalat,
aquest es resoldrà amb pèrdua de la fiança i indemnització dels danys i perjudicis ocasionats, podent-se
adjudicar al licitador o licitadors següents a aquell, per ordre de les seves ofertes, comptant amb la
conformitat del nou adjudicatari.
En el cas d’adjudicació a una Unió Temporal d’Empreses aquestes hauran d’acreditar la constitució de la
mateixa, en escriptura pública, dins del termini atorgat per a la formalització del contracte, i NIF assignat a
l’agrupació.
22. TERMINI DE GARANTIA.
Es fixa un termini de garantia del contracte de 3 mesos a comptar de la finalització del contracte,
transcorregut el qual, sense culpa pel contractista i previ informe favorable del responsable del contracte,
es procedirà al retorn de la garantia dipositada.
La devolució i cancel·lació de la garantia definitiva s’efectuarà d’acord amb el que disposen els articles 102
del TRLCSP i 65.2 i 3 del RGLCAP.
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23. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA.
L'adjudicatari tindrà dret a l'abonament del preu del contracte de forma fraccionada en terminis mensuals i
s'efectuarà pels serveis efectivament prestats i d'acord amb els preus convinguts.
El preu resultant es pagarà contra factura degudament conformada i que reuneixi tots i cada un dels
requisits legals i reglamentaris d’aplicació, així com tots aquells altres que per a la seva tramitació determini
o tingui determinats l’Ajuntament de Pineda de Mar.
L'import total de les penalitats en què, si s'escau, hagi incorregut l'adjudicatari en l'esmentat període, se li
descomptarà de la factura o de la garantia dipositada.
24. REVISIÓ DE PREUS.
D’acord amb el que disposa l’art. 89. del TRLCSP, en el present contracte l'adjudicatari no té dret a revisió
de preus.
25. RISC I VENTURA
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura de l’adjudicatari, excepte en els casos de força major
admesos per la legislació aplicable.
26. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ.
Els drets i obligacions dimanants del contracte no podran ser cedits ni subcontractats per l’adjudicatari a
un tercer atès que les raons tècniques del licitador són raó determinant de l’adjudicació del contracte.
27. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE.
1. Aquest contracte no es podrà modificar llevat que, de conformitat amb allò previst a l’article 219
TRLCSP, durant la vigència d’aquest sorgeixin raons d’ interès públic, en els casos i en la forma previstos
en el Títol V del Llibre I de l’esmentat TRLCSP i d’acord amb el procediment regulat en l’article 211. En
aquests casos les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran obligatòries pel/s
contractista/es i s’hauran de formalitzar de conformitat amb el que disposa l’article 156.
2. En el cas que no s’hagin previst expressament en el plec o en l’anunci de licitació les possibles causes de
modificació contractual, si és el cas, serà d’aplicació allò previst a l’article 107 del TRLCSP.
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28. PERSONAL DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
L'adjudicatari haurà de destinar al servei el personal necessari per atendre a les obligacions derivades de la
present contractació. Aquest personal dependrà únicament i exclusivament de l'adjudicatari, el qual tindrà
vers ell tots els drets i obligacions pròpies de la seva qualitat d'empresari havent, per tant, de complir les
disposicions vigents en matèria laboral, fiscal, de seguretat social, de seguretat i higiene en el treball
legalment establertes, així com l’acompliment de la normativa vigent sobre Prevenció de Riscos Laborals,
quedant l'Ajuntament exonerat de responsabilitat en cas d’incompliment.
En cap cas, el personal depenent de l'adjudicatari tindrà relació laboral, mercantil, administrativa o de
qualsevol altra naturalesa amb l’Ajuntament de Pineda de Mar, per tant, en finalitzar aquest contracte, sigui
quina sigui la seva causa, i es procedeixi o no a una nova adjudicació del servei, aquesta Administració no
s'ha de subrogar en cap cas en les relacions d'ocupació amb els treballadors del contractista sortint que
prestaven els seus serveis en els centres objecte del contracte, ja que la titularitat de la dita relació laboral
ve determinada pel principi de dependència respecte d'un determinat empresari, de manera que aquests
treballadors seguiran adscrits a l'empresa que els va contractar, sense que això afecti el que es pot resoldre
en un expedient de regulació d'ocupació, les conseqüències indemnitzatòries, de produir-se, seran a càrrec
exclusivament de l'empresari que ho promogui.
Durant la vigència del contracte, qualsevol canvi que l’empresa adjudicatària realitzi respecte a allò
presentat en l’oferta o al Pla de treball, pel que fa al nombre de la plantilla de personal, la permanència dels
treballadors en el corresponent lloc de treball, i/o l’organització del personal, haurà de ser comunicat a
l’Ajuntament amb antelació suficient.
En qualsevol cas l’adjudicatari substituirà el personal de baixa, malaltia o accident, sent aquesta despesa al
seu càrrec, així com les vacances quan s’escaigui.
El contractista facilitarà, sempre que sigui sol·licitat pels serveis municipals, tota la documentació
necessària que permeti la comprovació de la plantilla i la identificació dels responsables de cada treball.
El contractista resta obligat al compliment de la normativa general sobre la prevenció de riscos laborals,
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, modificada pel RD 54/2003, de 12 de
desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i en particular, de les
disposicions sobre coordinació d’activitats empresarials a que es refereix l’art. 24 de la Llei 31/95 sobre
Prevenció de Riscos Laborals i el RD 171/2004 de 30 de gener que desenvolupa l’article 24.
29. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DE CARÀCTER ESPECÍFIC I DESPESES EXIGIBLES.
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, el contractista quedarà
vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots els seus termes, així com les
següents obligacions, tindran el caràcter d’obligació essencial del contracte.
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•

Seran a càrrec de l’adjudicatari, si és el cas, les despeses d’anuncis de licitació i d’adjudicació en el
BOP, DOGC, DOUE o d’altres diaris, i les despeses de formalització del contracte en el supòsit que
s’elevi a escriptura pública.

•

El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de
Seguretat Social i Seguretat i Higiene en el Treball, d’integració social de les persones amb
discapacitat, d’igualtat efectiva entre dones i homes, fiscal, i en matèria mediambiental essent a
càrrec seu les despeses corresponents.

•

És obligació del contractista la subjecció i aplicació efectiva als treballadors adscrits a l’execució del
contracte, del conveni col·lectiu que correspongui per raó de la seva activitat professional i
categoria laboral, respectant els drets laborals que se’n derivin, i que, en l'aspecte salarial, les seves
retribucions hauran de ser, com a mínim, les establertes als convenis sectorials corresponents,
durant tot el període de vigència d’aquest contracte., L’Ajuntament podrà requerir, en qualsevol
moment, que s’acrediti l’acompliment d’aquesta obligació.

•

L'adjudicatari assumirà plena responsabilitat davant l'Administració i davant de tercers dels danys i
perjudicis que els ocasioni com a conseqüència de la prestació d'aquest servei per si mateix o pels
seus empleats. Referent a això, queda obligat a contractar, amb companyia asseguradora legalment
establerta a Espanya, la corresponent pòlissa d'assegurances que cobreixi la seva responsabilitat
civil i la del personal al seu servei, derivada de l’ús i de l’activitat per la prestació del servei, per una
suma assegurada mínima de 300.000 euros per cada sinistre que es pugui produir, estant obligat a
lliurant una còpia al moment de l'inici de la prestació d'aquests serveis.

•

Complir les determinacions que figurin en la seva documentació tècnica i amb les millores
proposades i disposar, per a l’execució del contracte, dels mitjans personals i/o materials que hi ha
reflectits. Això no obstant, si aquests fossin insuficients o inadequats, el contractista té l’obligació
d’ampliar-los o de modificar-los per assegurar el compliment de les seves obligacions contractuals.

•

Realitzar el servei amb la continuïtat i la regularitat exigibles.

•

El contractista formarà i informarà adequadament el seu personal tant des del punt de vista
professional, com de seguretat i salut, Així com de les característiques del contracte en allò que fa
al tipus de treballs a realitzar, periodicitat, requisits administratius, consums de fluids i energia,
mesures de respecte al medi ambient, etc.

•

El contractista haurà de garantir en tot moment la correcta prestació contractada, disposant, a
aquests efectes, d’un nombre suficient de treballadors/es en plantilla per poder fer front, sense
detriment del servei, a qualsevol situació que pugui originar-se com a conseqüència de vagues
legals, baixes, vacances, permisos del personal o qualsevol altra causa, que intervingui en
l’execució del contracte. Per tant, el contractista ha de prestar el servei contractat en tots els seus
termes i proveir les vacants que es puguin produir per malaltia, absència, vacances o qualsevol altra
causa, així com disposar dels materials adequats i necessaris per la correcta execució del contracte.

•

El canvi de personal del contractista, adscrit al servei, no podrà tenir com a conseqüència el
menysteniment o el desestiment de cap de les obligacions i funcions que li corresponen i ha
assumit l’adjudicatari, ni de les característiques que ha de tenir el personal per prestar el contracte.

•

En cas d’accident o perjudici de qualsevol tipus que patissin els treballadors/es en l’exercici de les
seves tasques, l’adjudicatari complirà el que disposen les normes vigents, sota la seva
responsabilitat, sense que això repercuteixi de cap manera en aquesta Corporació.
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•

El contractista designarà una persona com a representant seu, que serà responsable de la bona
marxa dels serveis i del personal, i que haurà de fer d’enllaç amb el corresponent tècnic/a
d’aquesta Corporació i el responsable del contracte, si escau.

•

Segons la legislació vigent, les empreses que optin al present procediment hauran d'estar legalment
constituïdes i acomplir amb totes les obligacions fiscals i socials que es derivin de l'exercici de
l'activitat, ja siguin de caràcter local, autonòmic o estatal.

•

El licitador que resulti adjudicatari quedarà obligat a efectuar el servei en les condicions previstes
en els plecs, seguint en tot cas les indicacions que siguin cursades pel responsable del contracte.

•

La resta d’obligacions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques.

30. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
L’empresa adjudicatària estarà obligada al compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, molt especialment, allò que preceptuen els seus art. 12
(accés a dades per compte de tercers) i 10 (secret professional). Igualment està obligada a l’aplicació de
les disposicions que figuren al Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 (Reial Decret
1720/2007, de 21 de desembre).L'empresa adjudicatària, el seu personal i col·laboradors externs
guardaran secret professional sobre les dades, informacions, documents i assumptes als quals tinguin accés
o coneguin en aplicació del contracte. No es faran públiques ni seran comunicades a tercers excepte en els
casos estrictament necessaris per al compliment de les obligacions contractuals. L'obligació de secret
subsistirà un cop finalitzat l’encàrrec. No guardarà còpia de les dades ni de la documentació de suport
resultant de l'execució de l’encàrrec un cop aquest hagi finalitzat. Ho lliurarà a l’Ajuntament de Pineda de
Mar o ho destruirà segons aquest acordi. En qualsevol cas, l'adjudicatari no podrà accedir als documents,
arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l'òrgan
competent de l'Ajuntament de Pineda de Mar. En el cas que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària
tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el
compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en
el desenvolupament de l'activitat o servei prestat.
31. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
L’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i de resoldre els
dubtes que plantegi el seu compliment. Igualment podrà modificar per raons d’interès públic els contractes,
i acordar la seva resolució i determinar els efectes de la mateixa, dins dels límits i amb subjecció als
requisits i efectes que preveu el TRLCSP i la resta de normativa d’aplicació. Els acords que dicti l’òrgan de
contractació en l’exercici de les seves prerrogatives d’interpretació, modificació i resolució posaran fi a la
via administrativa i seran immediatament executius –art. 210 i 211 TRLCSP-.
32. PENALITATS.
Amb caràcter general, seran causes i supòsits de penalització les que preveu el Plec de Clàusules
Administratives Generals.
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Podran imposar-se també a l'adjudicatari, pels retards o incompliments totals o parcials en l'execució del
contracte, penalitzacions fins a un 5% del preu del contracte, prèvia audiència de l'interessat i en virtut de la
resolució de l'òrgan de contractació competent, de conformitat amb el que disposa l’article 212 del TR
LCSP.
A més, l'Ajuntament podrà imposar-ne per les causes següents, sense perjudici de la facultat de resolució
del contracte per incompliment reiterat:
•

No aportar durant el termini d’execució o de pròrroga que, en el seu cas, pugui acordar-se, la
documentació acreditativa del compliment de les obligacions laborals i amb la Seguretat Social
corresponent als treballadors adscrits al present contracte, així com de la normativa vigent en
matèria de protecció i prevenció de riscos laborals, incloses les obligacions en matèria de formació,
vigilància de la salut i coordinació d’activitats empresarials, i a l’aportació de la documentació
justificativa de fer-ho íntegrament

•

L’incompliment de l’obligació d’adscriure en la execució del contracte els mitjans personals i
materials que hagi especificat en la seva oferta, de forma prèvia a l’adjudicació.

•

L’incompliment de les obligacions exigibles en funció de les condicions especials d’execució
establertes al contracte.

Els imports de les penalitzacions o multes que es puguin imposar, segons l'esmentat en l'apartat anterior, es
faran efectius mitjançant deducció dels mateixos en les factures i/o certificacions que es produeixin. En tot
cas la garantia definitiva respondrà de l'efectivitat d'aquelles d'acord amb el que s'estableix al respecte en
l'article 110 del TRLCSP.
La imposició de penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis ni la possible resolució del
contracte.
33. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes establertes al Plec de clàusules
administratives generals, amb els efectes assenyalats.
2. A part de les establertes a l’esmentat Plec, constitueixen causes específiques de resolució:
a) La demora en l’inici de la prestació del servei.
b) L’incompliment de l’obligació d’adscriure en la execució del contracte els mitjans personals i materials
que hagi especificat en la seva oferta, de forma prèvia a l’adjudicació.
c) La no presentació i manteniment de la pòlissa de responsabilitat civil segons les indicacions d’aquests
plecs.
d) L’incompliment de les condicions essencials i especials d’execució d’aquest contracte.
e) L'incompliment de les altres obligacions contractuals essencials.
En cas de resolució del contracte, i per tal de garantir la continuïtat del servei, el contractista queda obligat
a seguir prestant el servei fins que hi hagi un nou adjudicatari que assumeixi la seva prestació.
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34. RETORN DE LA DOCUMENTACIÓ ORIGINAL
El retorn de la documentació administrativa original presentada pels licitadors a les ofertes es realitzarà un
cop transcorreguts tres mesos des de l'acord d'adjudicació, sempre i quan el contracte s'hagi pogut
formalitzar normalment.
Durant el termini d'un any des de l'adjudicació del contracte les empreses licitadores podran demanar, per
escrit, la devolució de la documentació mitjançant instància presentada al registre municipal.
En el cas que el licitador no exerceixi aquest dret es procedirà a la destrucció total de la documentació un
cop transcorregut aquest termini d'un any des de l’adjudicació, sempre i quan aquesta sigui ferma.
35. JURISDICCIÓ COMPETENT.
1. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes dels contractes,
seran resoltes pels òrgans de contractació. Les esmentades resolucions exhauriran la via administrativa i
obriran la via contenciosa administrativa a tenor de la llei de l'esmentada jurisdicció.
2. L'adjudicatari es sotmetrà, amb renúncia expressa a qualsevol fur o privilegi, als jutjats o tribunals
d'aquesta jurisdicció, als que per raó de territori s'hagi de sotmetre l'Ajuntament de Pineda de Mar.
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ANNEX 1
MODEL D’AVAL PER A LA GARANTIA DEFINITIVA
(HAURÀ D’ESTAR INTERVINGUT PER NOTARI)
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
AVALA
Solidàriament .................................................. davant l’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR, fins la quantia
màxima de ..................................... euros (quantitat amb lletres), en concepte de garantia definitiva per a
garantir les obligacions derivades del contracte del “SERVEI DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I
DESINFECCIÓ (DDD) DE PINEDA DE MAR.- Expedient núm. 237/2017".
El present aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal, amb renúncia expressa als beneficis
d’excussió, ordre i divisió, i amb compromís de pagament al primer requeriment de l’Ajuntament de Pineda
de Mar.
Aquest aval tindrà validesa mentre l’Ajuntament de Pineda de Mar no autoritzi la seva cancel·lació.
El present aval s’ha inscrit en data .................. en el Registre Especial d’Avals amb el
número ...............................
__________________________, a __________ de _________ de dos mil ______.
(signatura/es)
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ANNEX 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE
En/Na ................................., amb DNI núm. ......................, en nom propi o, si escau, en nom propi i de
………………………….(la persona física o jurídica que representa), als efectes de prendre part en el procediment
iniciat per contractar el "SERVEI DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ (DDD) DE
PINEDA DE MAR. Expedient núm. 237/2017".

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT :
Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per representació) i que
reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides a aquests plecs, incloses la capacitat d’obrar i jurídica
així com la classificació empresarial o la solvència econòmica- financera i tècnica-professional requerides.
Que l’objecte social de l’empresa licitadora (quan es tracta de persones jurídiques) compren l’activitat
objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es recull a l’art. ..................... dels seus estatuts socials, que
es troben correctament inscrits als Registres corresponents.
Que disposa d'una organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte i que
compta amb l’habilitació empresarial o professional exigible i amb les llicències i /o permisos preceptius
per a la realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte, ja siguin de caràcter
local, autonòmic o estatal.
Que ni el signant de la declaració, ni l'entitat a la qual representa, ni cap dels seus administradors o
representants, es troben sotmesos a cap supòsit de prohibició de contractar a què es refereix l'article 60
del text refós de la Llei de contractes del sector públic i es compromet, en prova d'això, en el cas de ser
proposat o declarat adjudicatari, a atorgar la declaració expressa i responsable a què fa referència el Plec
de Clàusules Administratives Particulars.
Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no té
deutes vençuts amb l’Ajuntament de Pineda de Mar, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i
14 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Aportarà, si és proposat adjudicatari, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars, els
certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com document
acreditatiu d’estar donat d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent a l’objecte
del contracte, referit a l’exercici actual, o de l’últim rebut de l’IAE completat amb una declaració
responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’esmentat Impost, llevat que es trobi exempt
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d’aquest tribut. En aquest darrer cas, presentarà una declaració responsable expressiva de la causa de
l’exempció i del precepte legal de l’empara.
Que l'oferta que presenta garanteix, respecte dels treballadors i processos productius empleats en
l'elaboració dels productes i/o serveis, així com en l'execució del contracte, el compliment de les
obligacions mediambientals, socials i laborals derivades dels convenis col·lectius aplicables, el Dret
espanyol i de la UE, així com de les disposicions de Dret internacional sobre aquestes matèries subscrites
per la Unió Europea.
Que s’obliga a l’aplicació efectiva als treballadors adscrits a l’execució del contracte, del conveni col·lectiu
que correspongui per raó de la seva activitat professional i categoria laboral, respectant els drets laborals
que se’n derivin, i que, en l'aspecte salarial, les seves retribucions hauran de ser, com a mínim, les
establertes als convenis sectorials corresponents, durant tot el període de vigència d’aquest contracte.
__________________________, a __________ de _________ de dos mil ______.
(signatura/es)
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ANNEX 3
OFERTA ECONÒMICA
"En/Na ................... domiciliat a ......... carrer .........núm. ......., amb DNI núm. ........., major d'edat, en nom propi
(o en representació de l'empresa ........ amb domicili a .............. carrer .......... núm. .........., NIF ..............), una
vegada assabentat de les condicions exigides per a optar a l'adjudicació del “SERVEI DE DESRATITZACIÓ,
DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ (DDD) DE PINEDA DE MAR. - Expedient núm. 237/2017" les
característiques del qual es detallen al Plec de prescripcions tècniques, es compromet a realitzar-lo amb
subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, pel preu que s’indica a continuació:
I - OFERTA ECONÒMICA:
Proposta econòmica pel contracte :
Pressupost del contracte:.............................euros, sense IVA (en lletres i xifres)
IVA del 21%: ............................... euros
Preu total del contracte:............................euros.
Lloc, data i signatura del licitador."
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ANNEX 4
Model de declaració d’acceptació de mitjans electrònics de comunicació.
En/Na ................................., amb DNI núm. ......................, en nom propi o, si escau, en nom propi i de
………………………….(la persona física o jurídica que representa), als efectes de prendre part en la licitació, per
procediment obert, del contracte del “SERVEI DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ
(DDD) DE PINEDA DE MAR.- Expedient núm. 237/2017"
DECLARA :
Que accepta com a mitjà perquè s’efectuïn les comunicacions, notificacions i intercanvi d’informació,
necessaris per a la resolució del procediment de contractació, inclosos els tràmits i actes de licitació i
d’adjudicació d’aquesta contractació, el correu electrònic que s’indica a continuació, sense perjudici que
aquestes comunicacions també es puguin fer per altres mitjans que estableixin les disposicions vigents.,
indicant així mateix, una persona de contacte i un número de telèfon i de fax.
Correu electrònic: ...........................@.................................
Persona de contacte: ...........................................................
Telèfon: ............................................. .....................................
Fax: .................................................... .....................................
Adreça postal: .......................................................................
Codi postal: ............... Població: ........................................

__________________________, a __________ de _________ de dos mil ______.
(signatura/es)
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ANNEX 5
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PERTINENÇA A UN GRUP EMPRESARIAL
El/la Sr/a ..........................., amb DNI número ....................., en nom propi o, si escau, en nom de
…………………………. (la persona física o jurídica que representa), als efectes de prendre part en el procediment
obert per contractar el “SERVEI DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ (DDD) DE
PINEDA DE MAR.- Expedient núm. 237/2017"
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT :
□ Que no presenta oferta cap altre empresa pertanyent al mateix grup empresarial, (en els termes dels
supòsits que assenyala l'article 42.1 del Codi de comerç).
□ Que també presenten oferta la/les següent/s empreses pertanyents al mateix grup empresarial:
.................................................................... , amb un percentatge de participació del ......... %
.................................................................... , amb un percentatge de participació del ......... %
.................................................................... , amb un percentatge de participació del ......... %

__________________________, a __________ de _________ de dos mil ______.
(signatura/es)
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ANNEX 6
( A presentar únicament pel licitador proposat com adjudicatari)
MODEL DE DECLARACIÓ RELATIVA A L’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
En/Na ................................., amb DNI núm. ......................, en nom propi o, si escau, en nom propi i de
………………………….( la persona física o jurídica que representa), havent estat proposat com adjudicatari en el
procediment obert per la contractació del “SERVEI DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I
DESINFECCIÓ (DDD) DE PINEDA DE MAR.- Expedient núm. 237/2017"
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT :
Que està donat d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent a l’objecte del
contracte i en relació amb les activitats que realitza en la data de presentació de les proposicions:
Epígraf ............................; concepte: ..............................................................., el que acredita mitjançant l’imprès
d'alta a la matrícula d'aquest impost.
Que està al corrent en el pagament de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, la qual cosa acredita
mitjançant:
Imprès d'alta a la matrícula d'aquest impost, referida a l’exercici corrent, o
Darrer rebut d’aquest impost, o
Que està exempt de pagament de l’IAE perquè ...................... (cal indicar la causa de l'exempció i del
precepte legal de l’empara)
Així mateix declara que no s’ha donat de baixa de l’IAE en l’epígraf esmentat.
__________________________, a __________ de _________ de dos mil ______.
(signatura/es)
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ANNEX 7
( A presentar únicament pel licitador proposat com adjudicatari)
MODEL DE DECLARACIÓ RELATIVA A LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I A L’APLICACIÓ DELS
CONVENIS COL·LECTIUS:
En/Na ................................., amb DNI núm. ......................, en nom propi o, si escau, en nom propi i de
………………………….( la persona física o jurídica que representa), havent estat proposat com adjudicatari en el
procediment obert per la contractació del “SERVEI DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I
DESINFECCIÓ (DDD) DE PINEDA DE MAR.- Expedient núm. 237/2017"
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT :
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Que, en relació amb els seus treballadors, compleix estrictament les mesures de prevenció de riscos
laborals establerts per la normativa vigent, incloses les obligacions en matèria de formació i vigilància de la
salut amb compromís de presentar la documentació necessària i suficient que justifiqui la veracitat de la
declaració anterior.
APLICACIÓ DELS CONVENIS COL·LECTIUS
Que s’obliga, respecte als treballadors adscrits a l’execució del contracte, a l’aplicació efectiva del conveni
col·lectiu que correspongui per raó de la seva activitat professional i categoria laboral, respectant els drets
laborals que se’n derivin, i que, en l'aspecte salarial, les seves retribucions hauran de ser, com a mínim, les
establertes als convenis sectorials corresponents, durant tot el període de vigència d’aquest contracte.

__________________________, a __________ de _________ de dos mil ______.
(signatura/es)
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ANNEX 8
ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:
( A presentar únicament pel licitador proposat com adjudicatari)
MODEL DE DECLARACIÓ DEL VOLUM ANUAL DE NEGOCIS:

En/Na ................................., amb DNI núm. ......................, en nom propi o, si escau, en nom propi i de
………………………….( la persona física o jurídica que representa), havent estat proposat com adjudicatari en el
procediment obert per la contractació del “SERVEI DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I
DESINFECCIÓ (DDD) DE PINEDA DE MAR.- Expedient núm. 237/2017

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT :
Que el volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el contracte, referit com a màxim als tres últims
exercicis disponibles (en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa) és el següent:
ANY ....................: .............................. Euros.
ANY ....................: .............................. Euros.
ANY ....................: .............................. Euros.

__________________________, a __________ de _________ de dos mil ______.
(signatura/es)

OBSERVACIÓ: Cal adjuntar a aquesta declaració els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil, si l’empresari estigués inscrit a aquest registre, i en cas contrari pels dipositats al registre oficial
al que hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu
volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
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ANNEX 9
ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
( A presentar únicament pel licitador proposat com adjudicatari)
MODEL DE DECLARACIÓ DE TREBALLS REALITZATS:

En/Na ................................., amb DNI núm. ......................, en nom propi o, si escau, en nom propi i de
………………………….( la persona física o jurídica que representa), havent estat proposat com adjudicatari en el
procediment obert per la contractació del “SERVEI DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I
DESINFECCIÓ (DDD) DE PINEDA DE MAR.- Expedient núm. 237/2017"

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT :
Que els principals treballs, de similars característiques al de l’objecte del contracte, realitzats en els últims
cinc anys (en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa) son els següents:
Servei

Import

Any d’execució

Destinatari

__________________________, a __________ de _________ de dos mil ______.
(signatura/es)

OBSERVACIÓ: Cal adjuntar a aquesta declaració els certificats de bona execució dels serveis realitzats,
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 (a manca d’aquest certificat
sortirà efectes la present declaració pel que fa als serveis privats); si escau, els certificats corresponents a
serveis de caràcter públic seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent
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ANNEX 10
( A presentar únicament pel licitador proposat com adjudicatari)
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS EN LES PROHIBICIONS PER
CONTRACTAR:
En/Na ................................., amb DNI núm. ......................, en nom propi o, si escau, en nom propi i de
………………………….(la persona física o jurídica que representa), havent estat proposat com adjudicatari en el
procediment obert per la contractació del “SERVEI DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I
DESINFECCIÓ (DDD) DE PINEDA DE MAR.- Expedient núm. 237/2017"

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT :
Que ni el signant de la declaració, ni l'entitat a la qual representa, ni cap dels seus administradors o
representants, es troben sotmesos a cap supòsit de prohibició de contractar a què es refereix l'article 60
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic.

__________________________, a __________ de _________ de dos mil ______.
(signatura/es)
F_GRPFIRMA_TECNICS
Signat electrònicament per:
Cap de Contractació i Compres
Fernando Francisco Sierra Siliceo
28-11-2017 09:44
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