Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN
VEHICLE CAMIÓ RECOL·LECTOR COMPACTADOR DE RESIDUS, AMB
SISTEMA DE CARREGA LATERAL, PEL MUNICIPI DE SANT FOST DE
CAMPSENTELLES, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT ( art. 156 a 158 LCSP)
1. Objecte del contracte, Prescripcions Tècniques i divisió en lots
1.1.- el contracte tindrà per objecte la selecció del contractista PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE CAMIÓ RECOL·LECTOR COMPACTADOR
DE RESIDUS, AMB SISTEMA DE CARREGA LATERAL, d’acord amb les especificacions
que es recullen al PPT
Els Codis CPV que corresponen són:
34144511-3 Vehicles de recollida d’escombraries.
34144512-0 Vehicles compactadores d’escombraries.
1.2.- Prescripcions Tècniques: son prescripcions tècniques les que figuren en l’Annex I ( PPT)
del present Plec
1.3.- El contracte no es divideix en lots ja que es tracta d’un únic vehicle
2. Règim jurídic
2.1. La contractació a realitzar es qualifica com contracte de subministrament de caràcter
administratiu, de conformitat amb el que estableix l'art. 25 de la LCSP, i queda sotmesa a la llei,
així com al Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
aprovat per Reial Decret 1098/2001, en tant continuï vigent, o a les normes reglamentàries que
el substitueixin, i a les clàusules contingudes en el present plec de clàusules administratives
particulars.
2.2. El present Plec de clàusules administratives particulars, i la resta de documents annexos
revestiran caràcter contractual. En cas de discòrdia entre el plec i qualsevol altre document
contractual prevaldrà el Plec de clàusules administratives particulars.
2.3. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o dels documents annexos
que formen part del mateix no eximirà el contractista de l'obligació del seu compliment.
3. Responsable del contracte
El seguiment i l’execució ordinària del contracte correspon als Serveis Tècnics Municipals.
Es designa com a responsable del contracte a l’Enginyer Municipal
4. Classificació del contractista. Solvència i requisits
Mitjançant alguna de les següents formes:
a) Solvència econòmica i financera:
- Mitjans:
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis dins l’àmbit al que es refereixi el
contracte, referit al millor exercici dins dels TRES últims que disposi, en funció de les dates de
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per import igual o
superior a l’exigit en el anunci de licitació i en els plecs de clàusules, o en el seu defecte
l’establert reglamentàriament.
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- Acreditació documental:
El volum de negocis s’acreditarà per mitjans de les comptes anuals aprovades i dipositades al
Registre Mercantil, i en cas contrari les dipositades en el registre oficial on hagin d’estar
inscrites. Els empresaris individuals no inscrits al registre mercantil acreditaran el volum de
negocis mitjançant els seus llibres d’inventari i comptes anuals legalitzades pel Registre
Mercantil
b) Solvència professional o tècnica:
- Mitjans:
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats de igual o similar naturalesa que
l’objecte d’aquest contracte dels últims TRES anys que inclogui import, dates i el destinatari,
públic o privat, d'aquests.
- Acreditació documental:
Els mitjans de solvència tècnica abans esmentats s’hauran d’acreditar de la següent manera:
a) Els serveis o els 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
b) Document acreditatius dels títols oficials.
c) Certificats expedients pels organismes independents que acreditin que el licitador compleix
aquestes normes de gestió mediambiental.
d) Llista de serveis i material vinculat a subcontractacions amb els imports relacionats. 2.
Inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic.
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses licitadores del Sector Públic,
acreditarà en base a allò que reculli i excepte prova en contrari, les condicions d’aptitud de
l’empresari en referència a la seva personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació
professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional,
classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència de les prohibicions de
contractar que constin en el mateix.
5. Classificació empresarial:
No es requereix
6. Pressupost base de licitació
El preu màxim del contracte és de 209.000,00 € ( 10% d’IVA inclòs
No s’admetran les proposicions superiors al pressupost de licitació
7. Factura electrònica
Dades per la facturació mensual
8. FORMATS DE DOCUMENTS ELECTRÒNICS ADMISSIBLES (DA SETZENA. 1 J)
Els formats dels documents electrònics que integren l’expedient de contractació són els
següents:
Els admissibles legalment
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DESTINATARI
DENOMINACIÓ

AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

CIF

P0820800A

ADREÇA
POSTAL

Plaça de la Vila, 1 08105 Sant Fost de Campsentelles

UNITAT TRAMITADORA, OFICINA COMPTABLE I ÒRGAN GESTOR
CODI DIR3

L01082093

ADREÇA
POSTAL

Plaça de la Vila, 1 08105 Sant Fost de Campsentelles

9. Durada i pròrroga del contracte
El període de lliurament del vehicle serà de 3 mesos a comptar des de la signatura del contracte
10. PERFIL DE CONTRACTANT (ART. 63.1)
10.1. Tota la informació relativa al present contracte es difondrà exclusivament a través
d’Internet, en el perfil del contractant, accedint a través de la següent pàgina:
http://www.santfost.cat/perfil_de_contractant.html
11. ACCÉS AL PERFIL DEL CONTRACTANT (ART. 138.1)
L’accés al perfil del contractant és lliure, directe, complet i gratuït, i pot efectuar-se des de la
data de publicació de l’anunci de licitació.
12. MESA DE CONTRACTACIÓ (ART. 326.1)
De conformitat amb el que disposa la DA segona. 7 LCSP, la mesa de contractació estarà
formada de la següent manera:
• President: l’alcaldessa de l’Ajuntament
• Vocals: el secretari municipal i l’ aparellador municipal
• Secretari: el tècnic auxiliar de gestió del departament d’obres
13. PROPOSICIONS ECONÒMIQUES (ART. 139.1)
Les proposicions dels interessats s’han d’ajustar al model que figura en l’annex III i la seva
presentació suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut de la totalitat de
les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva.
14. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
Les proposicions es presentaran en dos 2 SOBRES TANCATS en el registre municipal, situat
en Plaça de l’Ajuntament número 1, dintre del termini de 15 dies naturals següents al de la
publicació de la convocatòria de licitació en el perfil de contractant
15. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER PART DELS LICITADORS
La documentació a presentar per prendre part del present procediment s'inclourà en dos sobres
diferents, degudament indexada, d'acord amb les següents instruccions:
- “SOBRE NÚM. 1: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA: procediment obert per a la
contractació del SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE CAMIÓ RECOL·LECTOR
COMPACTADOR DE RESIDUS, AMB SISTEMA DE CARREGA LATERAL, PEL
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MUNICIPI DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES: Haurà d'incloure una declaració
responsable del licitador d’acord amb el model Annex II inclòs en aquest plec, adjuntant així
mateix la documentació requerida en el art. 4 del present plec o aportació del DEUC ( ANNEX
IV), en el benentès que el licitador a favor del qual recaigui proposta d’adjudicació haurà
d’acreditar la possessió d’aquella documentació prèviament a l’adjudicació del contracte
- “SOBRE NÚM. 2 : PROPOSTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ A AVALUAR A
TRAVÉS DE CRITERIS DE PUNTUACIÓ AUTOMÀTICS: SUBMINISTRAMENT D’UN
VEHICLE CAMIÓ RECOL.LECTOR COMPACTADOR DE RESIDUS, AMB SISTEMA DE
CARREGA LATERAL, PEL MUNICIPI DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES Haurà
d'incloure l’oferta econòmica d’acord amb el model d’aquest plec (Annex III) i la resta de
documentació acreditativa dels aspectes a valorar d’acord amb els criteris automàtics expressats
a la clàusula 17 del present plec.
16. EXAMEN DE LES PROPOSICIONS I PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (ART. 157)
16.1. La Mesa de contractació qualificarà la documentació presentada.
Si es constataven defectes esmenables, es donarà un termini de tres dies a l'empresari perquè els
corregeixi (art. 141.2 LCSP).
16.2. Posteriorment, es procedirà a l'obertura i examen de les proposicions, formulant la
corresponent proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació, una vegada ponderats els criteris
que s'hagin d'aplicar per efectuar la selecció de l'adjudicatari.
16.3. L'obertura de les proposicions s'ha d'efectuar en el termini màxim de vint dies comptat des
de la data de finalització del termini per a presentar les mateixes.
16.4. L'obertura de l'oferta econòmica es realitzarà en acte públic, excepte quan es prevegi que
en la licitació puguin emprar-se mitjans electrònics.
16.5. La proposta d'adjudicació no crea cap dret a favor del licitador proposat enfront de
l'Administració.
16.6. Les pliques es lliuraran en el registre d'entrada d'aquest Ajuntament, fins a les 14:00 hores
del dia en què finalitzi el termini de quinze dies indicat en la clàusula 14.1.
També podran presentar-se proposicions per correu, en aquest cas l'interessat haurà d'acreditar,
amb el resguard corresponent, la data d'imposició de la tramesa a l'Oficina de Correus i anunciar
el mateix dia a l'òrgan de contractació, per fax, tèlex o telegrama, la remissió de la proposició.
Sense complir els anteriors requisits no serà admesa la proposició en el cas que es rebés fora del
termini fixat. No obstant, transcorreguts deu dies naturals des de l'acabament del termini, no
serà admesa cap proposició enviada per correu. La presentació de les proposicions presumeix
l'acceptació incondicional per l'interessat de la totalitat del contingut del present plec, sense cap
excepció.
17. Puntuació d`ofertes ( sobre un total de 100 punts):
Criteri preu 80 punts
S’atorgaran 80 punts a la proposició econòmica més avantatjosa, puntuant-se la resta d’ofertes
de manera proporcional, amb un límit de 2 decimals
Ampliació termini garantia 20 punts
S’atorgaran 20 punts a l’oferta que perllongui l’extensió de la garantia legal exigida en major
número de mesos puntuant-se la resta d’ofertes de manera proporcional, amb un límit de 2
decimals
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L’extensió de la garantia haurà de ser-ho sense limitacions ni restriccions, exactament en els
mateixos paràmetres que la garantia legal
18. Variants
No s’admetran variants
19. TERMINI PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE (art. 158)
Serà de quinze dies des de l'obertura de les proposicions. De no produir-se l'adjudicació dins del
termini assenyalat, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposició.
20. PARÀMETRES OBJECTIUS
ANORMAL (art. 149.2)

PER

CONSIDERAR

UNA

OFERTA

COM

Sent l'únic criteri d'adjudicació el del preu, es tindrà en compte per determinar el llindar de les
ofertes anormalment baixes el previst en l'art. 85 i 86 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
En aquest cas s'estarà al que disposa l'art. 149.4 a 7 de la LCSP.
21. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ ESPECÍFICS PER A L'DESEMPAT (ART. 147.2)
L'Empat entre Diverses ofertes després de l'aplicació dels Criteris d'adjudicació del contracte és
resoldrà mitjançant l'aplicació per ordre dels Següents Criteris socials, referits al Moment de
finalitzar el termini de presentació d'ofertes:
a) Menor Percentatge de Contractes temporals a la plantilla de cadascuna de les empreses.
b) Major Percentatge de dones ocupades a la plantilla de cadascuna de les empreses.
c) El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors Criteris no hagués donat lloc a desempat.
22.- Presentació de documentació
El licitador que Hagi Presentat la millor oferta, abans de l'adjudicació i dins del termini de 10
dies hàbils comptadors des de L'endemà de la recepció del requeriment que preveu l'article
150.2 de la LCSP, haurà d'aportar en suport digital la següent documentació:
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que
el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o és tracti de societat o persona jurídica, a més del
seu DNI, haurà d'aportar l'escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per
representar la persona o entitat, i l'escriptura de constitució d'adaptació, si escau, la de la societat
o entitat i / o aquella en què consti el darrer Objecte social Vigent, en què Hauran d'estar
compreses els Prestacions Objecte del contracte. Així MATEIX, a els actes i Acords Continguts
en els Escriptures Abans assenyalades Hauran d'estar Inscrits al corresponent Registre Quan
l'esmentada inscripció a els va seguir exigible. En el cas que no ho fos, la Capacitat d'obrar
s'acreditarà mitjançant l'escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional,
Inscrits, si s'escau, al corresponent registre oficial.
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i els Facultats del licitador va seguir
validada per l'assessoria jurídica de l'Ajuntament.
Les empreses no espanyoles d'Estats Membres de la Unió Europea o dels Estats signataris de
l'acordar sobre l'Espai Econòmic Europeu Hauran d'acreditar la seva capacitat d'obrar, en a els
tèrmits d'Allò que en disposen a els articles 67 i 84 de la LCSP, mitjançant la inscripció a els
registris comercials o professionals que s'estableixen a l'Annex I del RGLCAP.
La Capacitat d'obrar de la resta de les empreses Estrangeres s'acreditarà De conformitat amb el
que en disposen a els articles 68 i 84 de la LCSP.
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b) Els Certificats acreditatius de Trobar-se al Corrent del Compliment de les Seves Obligacions
Tributàries i amb la Seguretat Social.
c) La documentació que acrediti les habilitacions professional, la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la DISPOSICIÓ dels
medis que és va comprometre a adscriure al contracte.
d) La documentació acreditativa de la resta de Circumstàncies consignades a la /les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que va seguir exigible.
e) Certificat emes per la Tresoreria de l'Ajuntament, acreditatiu de la inexistència de Deutes
amb l'Ajuntament (s'incorporarà l'Ajuntament).
f) Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva indicada en AQUEST Plec a la
Tresoreria Municipal. En cas de presentar la garantia definitiva mitjançant aval, haurà d'aportar
l'original del MATEIX, dirigint-ho a la Tresoreria Municipal.
Aquelles empreses que Estiguin inscrites en el Registre de licitadors de la Generalitat de
Catalunya i / o de l'Administració General de l'Estat restaran eximides de presentar la
documentació referida si consta en el Registre de licitadors.
Cas de no presentar-se la documentació al termini previst, s'entendrà que el licitador ha retirat la
seva oferta, se li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en
concepte de penalitat, i és procedirà a els tèrmits assenyalats a l'article 150 de la LCSP.
Al Denúncies assenyalat en el paràgraf anterior és procedirà a recavar la mateixa documentació
al licitador següent, per l'ordre en què hagin Quedat classificades les ofertes. 1.18) Termini per a
l'adjudicació
Rebuda la documentació a la que fa referència l’article 150 de la LCSP, l’òrgan de contractació
haurà d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la
documentació.
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan alguna oferta o proposició sigui admesa
d’acord amb els criteris que figurin als plecs.
L’adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors i haurà de ser
publicada al Perfil del Contractant en el termini de 15 dies.
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura de les
ofertes rebudes.
23. Formalització del contracte
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i es formalitzarà de conformitat amb el
que disposa l’article 153 LCSP.
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirà abans
del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de l’adjudicació.
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari s’obliga a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en un
termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
24. ANUNCI DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (ART. 154)
Un cop formalitzat el contracte, es publicarà, en un termini no superior a quinze dies després de
la seva perfeccionament en el perfil de contractant.25-
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25. GARANTIES
25.1. Garantía provisional (art. 106.2)
De conformitat amb l'art. 106.2 LCSP no s'exigeix la constitució de garantia provisional.
25.2. Garantia definitiva (art. 107.1)
El licitador adjudicatari del contracte haurà de presentar abans de la seva signatura una garantia
per import del 5 per 100 del preu final ofert, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.
26. Modificació del contracte
No es preveuen en aquest plec modificacions de contracte.
27. Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus
28. Cessió del contracte
No s’admet la cessió del contracte
29. Resolució del contracte
A banda de les causes legalment previstes, l’Ajuntament restarà facultat per resoldre en
contracte cas que el contractista incompleixi el període de lliurament del vehicle
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ANNEX I:
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Únic
Característiques del vehicle:
XASSÍS
Xassís (Tn) per a caixa de 25 tones
Càrrega útil respectant el MMA, Mínim 18.000 kg
Potència motor mínima (CV) 290 CV
No cilindres motor mínims: 6,
No velocitats marxa endavant mínim: 6
canvi automàtic
Direcció assistida hidràulica
No d'eixos: 3 eixos.
Suspensió pneumàtica total o parcial
aire condicionat
Tipus de carburant utilitzat (Biodièsel - Gasoil) Gasoil
Compliment EURO 6
Indiqueu emissions segons normativa CE / 595/2009, de CO Cicle WHSC: en g / kWh Cicle
WHTC: 0,029 g / kWh
Indiqueu emissions segons normativa CE / 595/2009, de Cicle WHSC: 0,0009 THC en g / kWh
Cicle WHTC: 0,013 g / kWh
Indiqueu emissions segons normativa CE / 595/2009, de Cicle WHSC: NOx en g / kWh Cicle
WHTC: 0,351 g / kWh
Presa de força En punta de cigonyal
CAIXA
Certificat EN1501. O similar
Indicar Marca i Model CÀRREGA LATERAL Capacitat caixa compactadora (m3) 25 m3
Tara caixa compactadora 9.100 kg
Presa de força contínua Sí, en punta de cigonyal
Cambres i telecàmera dins de la tremuja
Caixa amb una porta d'accés per facilitar la neteja interior
Volum de la tremuja (m3) 5m3
Índex / capacitat de compactació en residu rebuig 6: 1 / Exemple (6: 1)
Indicar marcatge no màxim dB (A) de l'equip, segons Pot. acústica dB (A) norma 2000/14 CE
garantida: Pot. acústica mesura: 95 dB (A)
ELEVADOR
Temps de cicle de l'elevador (Indicar els segons)
33 s (distància mínima) / 50 s (distància màxima)
Possibilitat de càrrega de contenidors sobre la vorera
Càrrega contenidors que pot aixecar: fins a 3.200 litres
Compensació d'error en l'enganxi
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ANNEXOS:
ANNEX II: OFERTA ECONÒMICA
D/D.ª
, veí de
_
, amb domicili a
, núm.
, amb DNI núm.
, en
nom propi (o en representació de
, amb CIF
, conformi acredito amb poder declarat bastant per
_), i amb
adreça de correu electrònic a efectes de notificacions
,
assabentat de la licitació i del Plec de Condicions econòmic- administrativa i de
prescripcions tècniques, per a la contractació del servei de
_, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, en la
modalitat d’obres a tant alçat i amb preu tancat,l contingut que coneix i accepta
la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o cap reserva, Preu
que s'oferta:
IVA:
TOTAL:
Data i signatura del proponent

ANNEX III: DECLARACIÓ RESPONSABLE
D/Dª. __________________amb NIF __________, veí de __________, actuant en nom
propi o representació de __________segons acredito amb __________
DECLARA RESPONSABLEMENT:
1.
2.
3.
4.
5.

Que té la representació de la societat que presenta l'oferta.
Que compta amb l'adequada solvència econòmica, financera i tècnica
Que compta amb les autoritzacions necessàries per a exercir l'activitat.
Que no està incurs en prohibició de contractar alguna.
En el cas que l'oferta es presentés per una unió temporal d'empresaris, haurà
d'acompanyar a aquella el compromís de constitució de la unió.

Lloc, data i signatura

ANNEX IV: DEUC
Les empreses licitadores poden obtenir el Formulari del DEUC a l’enllaç següent:
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electronica/DE
UC-cat.pdf

