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ANTECEDENTS

Els principals edificis municipals compten amb una sala técnica que com a mínim té un armari de comunicacions
destinat a connectar I'edifici amb altres edificis municipals i a donar servei de connexió a la xarxa municipal als equips
ubicats a l'edifici.
Cada armari allotja tots els elements de centralització delsistema de cablejat, i és el lloc on s'ubiquen els servidors,
switches, ordinadors, dispositiu d'alimentació ininterrompuda, sistemes de xarxes o telefonia i altres elements

auxiliars com a suport eléctric, guia, etc.
L'accés tant a sales técniques com a alguns departament es fa mitjangant un control d'accés insta[.[at, connectat a la
nostra xarxa. Aquest control d'accés és, en les principals sales, de la marca sALTo.
Als edificis hi ha instal'lats punts de treball destinats a connectar equips'i teléfons a la xana corresponent.
Fins ara, els serveis de manteniment d'infraestructura de telecomunicacions, es feia en dos contractes independents,
un gestionat per Serveis Generals i l'altre pel Servei d'lnformática iTlC. Aquests dos contractes s'han fusionat en un sol

contracte que contempla el manteniment preventiu i correctiu de la infraestructura de telecomunicacions.

2.

Expos¡cló

DE

tEs NEcEsstrATs DETEcTADEs

¡

JUsnFrcAc¡ó

DE

usoructó ¡scot

¡.¡on

Considerant que [a manipulació dels armaris és freqüent i que els dispositius d'alimentació ininterrompuda, e[ cabtejat

i els punts de treball necessiten manteniment, es fa necessari realitzar un manteniment continu de tota la
infraestructura de comunicacions. Així mateix cal dotar de control d'accés a totes les sales técniques que no tenen i als
departaments que ho requereixin.
Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que I'Ajuntament de l'Hospitalet no disposa de mitjans ni
recurs técnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qualcal procedir a l'auxili mitjangant la contráctació

amb tercers, tot d'acord amb l'objectiu d'estabilitat pressupostária i control de despesa, i amb total respecte als
principis d'eficácia, eficiéncia, publicitat, transparéncia, no discriminació i iguattat de tracte.
D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaE, que assegura la millor resposta a les
necessitats detectades, és la contractació del manteniment de la infraestructura de telecomunicacions a ['Ajuntament
de L'Hospitalet de Llobregat.

Tanmateix, per tal d'assegurar una continuitat óptima del servei suficient per donar resposta a aquestes necessitats,
alhora de fer possible l'aportació de noves millores o solucions més eficients i eficaces en futures licitacions a la
necessitat detectada, es considera una durada mínima del contracte de 2 anys i amb possibilitat de prórroga per
un
termini de 2 anys.

3.

os.r¡cre I MoDAttrAT DE coNTRAcrE quE MrttoR struusrAA L¡s NEcEsstrATs

DETEcTADEs.

L'objecte del present contracte segons s'estableix alt PPT adjunt, és la contractació delservei del manteniment
continu
de [a infraestructura de telecomunicacions i eI subministrament del material necessari relacionats amb les tasques
de
manteniment preventiu i correctiu dels elements passius de la infraestructura de telecomunicacions (sales técniques,
armaris de comunicacions, SAI's, insta['lació cablejat), dels edificis de I'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
Les fases del cicle productiu de I'objecte delcontracte són les següents:
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Les fases

delcicle productiu delsubministrament

i dels serveis de manteniment preventiu i correctiu són:

SERVE¡S

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elaboració de la documentació técnica de referéncia de I'estat de les infraestructures de telecomunicacions
municipals:

a.
b.
c.
d.

Documentaciógeneral.
DocumentacióEdificis.

Documentació Sales técniques.
Documentació llocs de treball.
Reorganització i manteniment de sales técniques.
Reorganització i manteniment d'armaris de comunicacions.
Manteniment i reparació de punts de connexió a xarxa.
Reparació de cablejat estructurat i d'usuari.
Manteniment i reparació de dispositius de controI d'accés a sales técniques i departaments.

Mantenimentdels dispositius d'alimentació ininterrompuda.
Retirada del materialobsolet.

La retirada dels equips obsoletes es far) d'acord amb les mesures establertes en el ReaI Decret 110/2015, de 20 de
febrer sobre residus i aparells eléctrics i electrónics.

SUBMINISTRAMENT

1.
2.
3.
4.

Subministrament i manteniment dels dispositius d'alimentació ininterrompuda.
Instal'lació de punts de connexió a xarxa.
Insta['lació de cablejat estructurat.
Instal.lació, manteniment i reparació de dispositius de control d'accés a sales técniques i departaments.
Actualment disposem d'un sistema de control d'accés a les sales técniques i departaments, de la marca Salto
per la qual cosa els nous dispositius que s'implementin han de ser de la mateixa marca per mantenir la

compatibilitat amb el sistema.
Elsubministrament d'aquest contracte correspon alVocabulari Comú de Contractes Públics
50332000-1 (Serveis de manteniment d'infraestructura de telecomunicacions).

Aquest contracte es qualifica com

a

contracte mixt,

ja que conté prestacions

CPV 2008:

própies d'un contracte de

principal'
subministrament i d'un contracte de serveis. En atenció a qué la prestació del subministrament té carácter
aquest contracte es regirá pelque fa a la seva preparació i adjudicació com un contracte de subministrament, tal i com
preveu t'art. 18.1.a) de la Ltei gl2OI7,de 8 de novembre, de contractes delsector púbtic.
La duració d'aquest contracte será de 2 anys i amb possibititat de prórroga per un

termini de 2 anys.

qualsevol fase en l'execució d'aquest cicle
eualsevol millora social i/o mediambiental vinculant de forma directa amb
que
p-roductiu esdevé una millora qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte per tal
esdevingui una contractació eficag i eficient.
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4.

Jusn¡¡c¡c¡ó

DE

No Dtustó EN Lors

Als efectes del que disposa l'article 99.3 de la Ltei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, en endavant LCSP, es fa constar la
no divisió per lots de I'objecte del present contracte ja que es pretén que hi hagi una coordinació entre les necessitats
de manteniment de la infraestructura i el subministrament dels elements necessaris per realitzar el manteniment.

A més caldria exigir una coordinació i planificació globat dels treballs per a una correcte execució global de les
prestacions, fet pel quaI permet concloure, d'acord amb I'articulo 99.3 de LCSP, que les prestacions no poden ser
executades de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i una correcte assignació dels
recursos públics proporcionals a ta finalitat requerida, i que, per tant, no és possible [a divisió per lots en aquest
contracte.

5.

PRESSUPOST BASE DE TICITACIó

El cátcul del pressupost base de licitació s'ha estab]ert a partir del cálcul dels costos directes i indirectes. Dins dels
costos directes, el cátcul de l'esforg que s'estima necessari per a la prestació objecte del contracte s'ha obtingut
d'acord amb elcost estimat.

El pressupost base de licitació, formulat en termes de preus unitaris i que determina e[ límit máxim de despesa aI qual

es compromet I'Ajuntament, és de 435.600,00 euros, IVA inclós, amb el desglossament següent: 360.000,00 euros,
pressupost net i 75.500,00 euros en concepte d'lmpost sobre elValor Afegit al tipus del 21oó.

Preus unitaris

El pressupost máxim, formulat en termes de preus unitaris, s'ha calculat en base a les estimacions dels serveis
realitzar durant la execució del contracte.

a

Aquest contracte es determina en base a les unitats de servei a adquirir, calculades respecte als preus unitaris dels
elements de la plantitla oferta económica.
No suposa una obligació de despesa per part de I'ajuntament, donat que aquesta es determina en funció de les
necessitats que es produeixin durant la execució del contracte i ['Ajuntament no resta obligat a exhaurir el tímit máxim
de despesa, sinó que ho fará en funció de les unitats de serveis realment adquirides.
Les propostes hauran d'incloure la

totalitat dels preus unitaris, dels elements de la plantilla oferta económica.

L'Ajuntament demanará elements relacionats a la taula d'elements a adquirir (plantilla oferta económica) per un cost
no superior al pressupost base de licitació, durant la totalitat del període contractual.
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El pressupost de[ contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. I comprén la totalitat del contracte. El preu
consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiéncia i porta implícits tots aquells conceptes previstos a
I'art. 100 i concordants de [a LCSP.
Així, el métode de cálcul aplicat per a determinar el pressupost del contracte ha estat elsegüent:

Métode de cálcul dels oreus
El

cálculdel pressupost base de licitació s'ha establert a partir del cálcul de la previsió de subministrament del materiat

necessari i de I'esforE que suposará la realització de les tasques per a la prestació dels serveis objecte del contracte
d'acord amb elconveni col.lectiu delsector de [a siderometal.lúrgica aplicable.

i

Número mínim de personal: Un Cap de projecte amb dedicació (mínim 20 hores mensuals destinats al servei) parcial,
un técnic especialista amb coneixement general dels equips, tecnologies i estructures utilitzats, basats en formació
específica i dedicació parcial (mínim 10 h. setmanals) i l Oficiatamb dedicació parcial (mínim 10 h. setmanals). L'equip
de treball ha de ser el necessari per complir amb les tasques, horaris i SLA's demanats.

El cálcul de les hores dels técnics requerits en e[ plec técnic, s'han calculat en base aI volum d'edificis municipals amb
instal.lacions informátiques i al nombre de sales técniques a mantenir.

La previsió de costos de materials anuals

s'ha calculat en base als preus de mercat dels material

previstos pel

manteniment preventiu i correctiu.

6.

lr,rpur¡c¡ó pREssuposr MUNtctpAt

Aquest contracte, per [a duració de la seva execució, comporta que [a seva despesa s'imputi a diferents exercicis
pressupostaris.
La despesa corresponent a I'exercici 2018 i que només cobreix l'import corresponent al termini d'execució d'aquest

exercici, es fará efectiva amb cárrec a la partida que consta al certificat de retenció de crédit núm. 180048274 de data
d'octubre de 2018, emés per la Intervenció Genera[.

1
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Per als exercicis successius, la despesa corresponent anirá amb cárrec al/als pressupost

partida/es

següent/s:

La despesa corresponent a l'exercic¡ 2019 i 2020 que només cobreix l'import corresponent al termini d'execució
d'aquests exercicis, es fará efectiva amb cárrec del pressupost i partida que consta al certificat de retenció de crédit
d'exercicis posterior núm. 180034484Y; 18003449lJ de data 18 d'octubre de 2018, emés per la Intervenció Genera[.

.Ahtl
2019
2020

üesó$.-1,

ECónófiffi;¡

ffió*rama

l:odnlc

.lmuortnet

96¡VA

Inrbort tVA

I

lmnort total

12

216.00.00

9205

06

180.000,00 €

2T

37.800,00 €

217.B00,00 €

10

216.00.00

9205

06

150.000,00 €

2I

31.500,00 €

181.500,00 €

.ri

lmport total

En els supósits previstos legalment, aquestes anualitats es reajustaran amb la conformitat del contractista o per raons
d'interés públic, només amb eltrámit d'audiéncia, i l'informe de la lntervenció.

Atés que e[ present contracte comporta despeses de carácter plurianual, la seva autorització o realització se subordina
al crédit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos municipals.

7.

VAtoRESTIMATDELcoNTRAcTE.

Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions deI contracte abans esmentades, així com les seves
possibles modificacions i prórrogues, el valor estimat del contracte sense incloure l'lmpost sobre el Valor Afegit, als
efectes de determinar el procediment d'adjudicació i ta publicitat és elsegüent:

-.'.*

2018

Prn**rirrá"r o¡rt

Serveis

Subministrament
2019

Serveis

Subministrament
2020

Serveis

Submínistrament
2020

¡x,rmss;n ,-+.***a

6.000,00 €
24.000.00 €

7.200,00 €

43.200.00 €

28.800.00 €

172.800,00 €

30.000,00 €

6.000,00 €

36.000.00 €

120.000,00 €

24.000,00 €

144.000,00 €

Serveis
Serveis
Serueis

Subministrament

to.uh

7.200,00 €
28.800.00 €

36.000.00 €

Subministrament
2022

1.200,00 €

4.800,00 €

144.000,00 €

Subministrament

202r

ffi

#0er

.

6.000,00 €

6.000,00 €

24.000,00 €

24.000,00 €

36.000.00 €

36.000.00 €

144.000,00 €

144.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

120.000.00 €

120.000,00 €

36S.000.00€

r

,r,.- 7ÍL000r@€

.792,000.0Oi

,
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fi*spitatet

CRlrgnls D'ADJUDtcActó I JusnFrcAcró

DE LA pRopoRcroNALrrAT DE LA

purTuActó AsstcNADA A cADA cRtrERl

RESPECTE DEL TOTAL DE CRITERISACONSIDERAR

Els licitadors hauran d'omplir l'aniu "Plantilla Oferta Económica" en format excel que conté en una pestanya la relació
completa de productes i en una altra pestanya la relació de productes a valorar, per tal que les omplin amb els valors de
l'oferta .

valoració de les ofertes, s'indicará el preu unitari de cadascun dels elements (plantilla oferta económica), que
haurá de ser independent del nombre d'unitats que finalment es demanin. Aquest preu ha d'incloure els següents serveis:

A efectes de

.
e

Transport i entrega en les quantitats, lloc i forma indicats pels serveis técnics municipals.

Qualsevoldespesaderivadadelsubministrament

L'Ajuntament de I'Hospitalet adquirirá a I'empresa adjudicatária els components de la seva oferta en quant¡tats
iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions técniques, fins a un import total, calculat en base al
preus unitaris, no superior al pressupost base de licitació establert en el present plec.

Considerant I'objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, es
considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta, en relació qualitat preu, incorporar els següents criteris i
amb la proporció que tot seguit s'indica ijustifica:

Criteris automitics: máxim 75 punts, que reoresenta un

l.

75

o/o

del total de la ountuació:

Puntuació económica de la relació de material de subministrament: mixim 16 punts, que representa
un 21,3 o/o del total de puntuació dels criteris d'avaluació automitica.
Els licitadors hauran d'omplir la pestanya "Reloció de productes a valoror
oferta económica", indicant el preu unitari ofert.

" de I'aryiu

excel "Plantilla

L'import de l'oferta será igual alsumatori de cada preu unitari multiplicat per la previsió d'adquisició de
cada producte.
Per la millor oferta s'atorgaran 16 punts, i a la resta d'ofertes s'assignará la puntuació que correspongui de
forma proporcional, talicom s'estableix en aquesta fórmula:
*
Puntuoció = (Preu de I'Oferta més económico / Preu de Io oferta avoluodo ) Puntuoció máximo de l'opartat.

Puntuació per I'aportació d'una bossa d'hores, sense cirrec per I'Ajuntament, fins a un máxim de 27
punts, que representa un 36 oó del total de puntuació dels criteris d'avaluació automática.

Per cada bossa de 20 hores anuals de Cap de Projecte,3 punts, fins un máxim de 9 punts.

o

Per cada bossa de 40 hores anuals de Técnic Especialista,

3 punts, fins un máxim de 9

punts.
Per cada bossa de 50 hores anuals d'Oficial, 3 punts, fins un máxim de 9 punts.

Aju*tament de I Hospitatet

3.

Puntuació pel preu / hora, fins a un máxim de 24 punts, gue representa un 32 o/o del total de
puntuació dels criteris d,avaluació automitica.

o
o
o

Preu /hora del Cap de Projecte. Fins a 8 punts.
Preu /hora delTécnic Especialista. Fins a 8 punts.
Preu /hora de I'Oficial. Fins a 8 punts.

Pel millor preu ofertat, en cadascuna de les categories, s'atorgaran 8 punts, i a la resta d'ofertes
s'assignará la puntuació que correspongui de forma proporcional, tal i com s,estableix en
aquesta fórmula:
Puntuació = ( Preu millor oferto

/

Preu de la oferto avoluodo) * (puntuoció máximo de !,oportot).

4. Per incloure totes les peces de recanvi necessiries pel manteniment preventiu (3 punt)
representa un4o/o del total de puntuació dels criteris d'avaluació automática.

que

5'

Millora dels nivells de servei: es valoraran les millores de nivells de servei proposades
fins a 5
punts' que representa un 617 oó del total de puntuació dels criteris
d'avaluació automit¡ca.

o
o

Per millorar eltemps de resolució de les incidéncies urgents. Fins
2,5 punts.
Per millorar eltemps de resolució de les peticiont ,rg"ntr.
Fins 2,5 punts.

Pel millor temps de resolució ofert, per a cada tipus, s'atorgaran2,5
punts, i a la resta d,ofertes
s'assignará la puntuació que correspongui de forma pro-porcional,
tal i com s,estableix en
aquesta fórmula:
Puntuació = (Temps de resolució més baix

l'aportot.

/

Temps

de resolució avaluat) * puntuació mdximo de

puntuació:
Memória técnica. Fins a un mixim de 25 punts.
La memória técnica, s'avaluará d'acord amb els
subcriteris que es desglossen a continuació:

a'

organització del projecte: fins a 15 punts que representa
un 60

valor.

i'
ii.

oó

del total de puntuació dels judicis de

Establiment d'un pla de comunicació. comunicació del projecte
tant als usuaris afectats com als
planificació de reunions.

serveis técnics municipals.

ii¡. Definició de les diferents tasques.
iv. Govern del Servei.
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Recursos assignats: fins a 5 punts que representa un 20

i.
ii.
c.

L

o/o

del total de puntuació delsjudicis de valor.

Nombre de técnics assignats al projecte.
Quatificació iexperiéncia del personal.

Millores de valor afegit relatives a l'objecte del contracte: fins a 5 punts que representa un 20
total de puntuació dels judicis de valor.
Millores relatives a documentació a presentar.
Millores relatives al manteniment correctiu.
Millores relatives al manteniment preventiu.

o/o

del

i.
¡i.
iii.

8.1.
1.
Z.

Causes d'exclusió derivades de la valoració de la memória técnica
Per no complir amb e[ requisits mínims establerts al PPT.
per no assolir un mínim de 10 punts en la valoració de la memória. En aquest cas, es considerará que I'oferta
presentada no és viable, ates que elsistema descrit per la implementació no arriba als mínims requerits.

3.

9.

PRoceolue¡¡T D'ADJUD¡CACIÓ

valor
Considerant [,import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, així com e[
és
adjudicar
que
més
adient
el
estimat de[ contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es considera
aquest contracte mitjangant un procediment obert harmonitzat.

10.

CONDTCIONS D'ApTtTUD I DE SOLVENCn TECNICA, ECONÓMICA I FINANCERA DE LES EMPRESES

i proporcionalitat
considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, aixícom els principis de no discriminació
per a
que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions d'aptitud mínima que s'haurá d'exigir als licitadors
participar en aquest procediment d'adjudicació és la següent:
prestacions que són idéntiques o
Empreses amb plena capacitat d'obrar que incloguin en el seu objecte social
prohibició
de contractar '
similars alcontiacte que es pretén licitar i que no es trobin en supósits de

Aixímateix, per assegurar [a idoneitat de les empreses licitadores s'exigirá la següent solvéncia:

1.

Solvénciaeconómica ifinancera:

.

qué es refereixi e[ contracte, referit al
Els/les ticitadors presentaran elvolum anualde negocis en l'ámbit a

o d'inici
millor exercici dins dels tres últims anys disponibles, "n funció de les dates de constitució
270'000
de
d' un import
d,activitats de ['empresari i de presentació de les ofertes, ha de ser com a mínim
licitadora sigui inferior a
euros. En el cas de qué la data de creació o d'inici de les activitats de I'empresa
tres anys el requeriment es podrá referir al període

d,activitat.

En

proporcional'
elcas de qué aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podri ser

per riscos
adjudicatária aportará el certificat d'asseguranqa d'indemnització
de
venciment
de
data
i
la
assegurats
professionals expedit per I'assegurador on constin els riscos

o A més l,empresa
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I'asseguranga, així com el compromís de la seva renovació o prórroga que garanteixi el manteniment de
la
seva cobertura durant tota I'execució del contracte. per import mínim del valor estimat del contracte, per
import de 792.000,00 euros.

2.

Solvéncia técnica i professiona[:
o Relació de técnics destihats alservei:

o
o

Mínim un Cap de projecte amb dedicació parcial.
Mínim dos técnics amb la titulació de Técnic Auxiliar en Electricitat i electrónica
o titulació grau
mig a l'ámbit de telecomunicacions.

o Inscripció en el Registre d'empreses instal.ladores
de telecomunicacions en eltipus B.
o Acreditació d'homologació certificat d'empresa
integradora de sistemes de cablejat estructurat.

S'admet que els empresaris puguin acreditar la solvéncia necessária mitjangant
la solvéncia i recursos d,altres ent¡tats
que no es trobin amb cap supósit de prohibició per contractar
i amb independéncia dels vincles que tinguin amb elles,
sempre i quan demostri que durant la vigéncia del contracte disposará
efectivament dels mitjans i solvéncia d,aquella
entitat.

11.

Moo¡r¡cectoNs DEr coNTR rcrE

El contracte només es pot modifícar per raons d'interés públic,
en els casos i en la forma que s,especifiquen en aquesta
cláusula i de conformitat amb elque es preveu en els articles 203
a 207 de la LCSp.

Tal i com estableix ['article 204 de la Ltei 9/2017 de 9 de novembre
de 20rr,un cop perfeccionat el contracte, l,órgan de
contractació només podrá modificar er contracte per res causes
següents:

f

increment substancial de les tasques de manteniment de
les sales técniques, dels armaris de

comunicacions,
de la infraestructura de veu i dades o de la infraestructura
de telefonia, ;á sigui per l,increment d,edificis
municipals
no existents a inici d'aquest contracte o per projectes
nous no

.ont"r-ptats en e[ contracte.

En tot cas, l'import máxím de tes modificacions
de contracte enumerades anteriorment no podran
superar a l,alga de
forma acumulada, el20o/o sobre f import inicialdelcontracte,
niestablir nou preus

unitarís.

Les condicions, abast

ilímits d'aquesta/es modificació/ns

ila/es qu.e-hagi.proposat l,adjudicatari en [a seva oferta,
seran obligatóries pel contractista. El procediment per
aquesta modificació requerirá l,audiéncia al contractista
i, si
escau' del redactor del projecte o de les especificacions
técniques, i la seva formalització
en document administratiu.

Les modificacions

delcontracte

es formalitzaran en document administratiu
d,acord amb l,articte 153 de la LCSp.

L'anunci

de modificació del contracte, juntament amb les al.legacions
del contractista i de tots els informes que, si
s'escau' es sol'licitin amb carácter previ a l'aprovació
de la modificació, tant els que aforti l,adjudicatari
com els que
emeti l'órgan de contractació, es publicaran en el perfilde
contractant i en el DouE (quan siguin harmonitzats) en
el
termini de 5 dies des de I'aprovació.

l,2.

DADESDEtcoNTRAcTE

El responsable del contracte és el Responsable

delcentre d,atenció als usuaris.

El correu electrónic de contacte és informaticadireccio@l-h.cat

ll
IT
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PAGAMENT DE FACTURES

El pagament de les factures es realitzará mensualment, d'acord amb el calendari de pagaments previst per
['Ajuntament i prévia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. Sens perjudici de la quantitat a satisfer
que resulti en cas de demora o endarreriment de les prestacions pactades.

14.

TERMTNT

D'ExEcuctÓ

Eltermini de durada delcontracte será de 2 anys, preveient com

d'inici l'1 de novembre de 2018'

a data

per aI cas que els trámits licitatoris i la formalització delcontracte no s' haguessin conclós a la data prevista d'inici del
prevista de
servei prevista en aquests plecs i en els plecs de condicions técniques, es reajustará el termini a la data
I'art. 96 del
I'inici efectiu del contracte, i es procediri al reajustament de la despesa corresponent, de conformitat amb
les Administracions
ReiaI Decret 109g/2001 de 12 d'octubre, pel quaI s'aprova el Reglament de [a Llei de Contract€'s de
Púbtiques.
Es contempla, una prórroga per un
podrá superar els 4 anYs'

15.

termini máxim de dos anys. La durada del contracte incloses les prórrogues no

RevlslÓ DE PREUs

L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques

16.

i

durada del present contracte'

CONDICIONS ESPECIALS I ESSENCIALS D'EXECUCIÓ DEt CONTRACTE

Condicions especials deI contracte:

presentat, el compliment de [a qual, en
El contractista quedará vinculat per I'oferta que hagi

tots els seus

termes, tindrá et carácter d'obligació essencial del contracte.
i a les empreses subministradores per
El compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes
haurá d'aportar, quan se [i sol'liciti'
part de l,empresa contractisti. A aquests efectes, I'empresa contractista
subministradores amb especificació de les
relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses
de presentar et justificant de compliment del
condicions reracionades amb er termini de pagament i haurá
pagament en termini.
contingut del conveni col'lectiu, conveni col'lectiu del
És condició essencial d,execució, el compliment del
sector de [a siderometal'lúrgica aplicable'
la
penalitats que es preveuen en el plec administratiu, responent
El seu incomptiment comporta la imposició de les
garantia defi nitiva d'aquestes penalitats'

L7,

G¡R¡TT¡ES

provisional. No obstant, el contractista que resulti

garantia
Ateses les característiques del contracte no s'exigeix
per
al5o/o del pressupost base de licitació iva exclós'
adjudicatari haurá de dipositar una garantia definiÑa equivalent
un import de 18.000,00 euros.
L2
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TERMINI DEGARANTIA

S'estableíx un termini mínim de garantia de
termini pugui ser millorat per l'adjudicatari.

19.

2 anys,

tant pel subministrament com pel servei, sens perjudici que aquest

SuacoNrRAcrncró

Ateses les característiques i qualitats que han estat objecte de valoració i consideració
determinant per a I'adjudicació
de la millor relació qualitat preu delcontracte, es permet la subcontractació

d,un

30o/o

delservei.

Las empreses subcontractades per I'adjudicatari hauran de complir
tots els requisits establerts en l,article 215 de la
Llei 9/201.7, Llei de contractes delsector públic.

20.

C¡ss¡óDELcoNTRAcrE.

Ateses les característiques del contracte no es permet la
cessió del contracte.

21.

Reso¡.uc¡ó DEr coNTRAcrE

Les possibles causes de resolució del contracte seran
estrictament les especificades en l,article 211, 306 i 313
de ta

LCSP' L'aplicació i els efectes de les mateixes, si
s'escau, es regiran per els articles

També donará lloc

2r2,2r3de l,esmentada llei.

a I'extinció del contracte, aquelles causes imputables al contractista per
qualsevol de les

circumstáncies següents:

El fet d'incórrer el contractista en qualsevol
de les causes de prohibició per a contractar amb l,Administració púbtica
estipulades a I'article 71 LCSp.

22.

REcIU EsPEcfFIc DE PENAIITATs.

El contractista resta subjecte a les responsabilitats
i sancions següents:

a) Incompliments molt greus:
- L' incompliment de les obligacions contractuals essencials
previstes
administratives.

en el plec de cláusules

- L'incompliment o compliment defectuós
de les obligacions i/o condicions d,execució del
contracte establertes en
erprec de condicions técniques, quan produeixi
un perjudicimort greu i no

;::ft:::fffiX?jili:]j|i|||i:]en
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- L'incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en [es prestacions.

- L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa generalsobre prevenció de riscos laborals.

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre e[ medi ambient d'acord amb la legislació
vigent.

-

L' incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveldors.

b) !ncompliments greus
o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del contracte establertes en
greu.
el plec de cláusules administratives i en el plec de condicions técniques, quan no constitueixifalta molt

- L,incompliment

- L'incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.

- L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
quan no
- L,incompliment de les condicions especials d'execució establertes en el plec de c[)usules administratives,
se,ls hi hagi atribuit el carácter d'obligacions contractuals essencials.

c) lncompliments lleus
contracte establertes en
o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del
molt greu o greu'
quan
constitue¡xifalta
no
técniques,
el plec de cláusules administratives i en el plec de condicions

- L,incompliment

prevenció de
- L,incompliment de les obligacions de carácter formaI o documental exigides en la normativa de
riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.

Penalitats:
per la comissió d'aquestes faltes són les següents:
Les penalitats que li seran imposades alcontract¡sta
per incompliments [[eus una penalitat equivalent a un
d'aquesta tiPologia.

5olo

per incompliments greus una penalitat equivalent a un
d'aquesta tiPologia.

com a máxim del preu d'adjudicació per a cada penalitat

60lo

com a máxim del preu d'adjudicació per cada penalitat

com a máxim del preu d'adjudicació' La imposició
d'altres penalitats amb independéncia de la
d,una penalitat d,aquesta tipologia es incompatible amb la imposició
tipologia que sigui.

per incomptiments greus una penatitat equivalent a un

10o/o
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Et termini per a imposar [a corresponent penatitat o sanció contractual será de tres mesos a comptar des

lsabel
Cap det

i de Informática iTecnotogies de [a Informació i ta Comunicació

L'Hospitatet de Ltobregat, a 7 de juny de 2018

La directora de serveis d'Hisenda, Recursos Generals, Programació i Pressupostos gue subscriu, informa que
és procedent I'adopcíó d'aquesta resolució amb el precedent informe de necessitat, i en aquest sentit, així ho
proposa al tinent dAlcaldia d'Hisenda i Serveis Centrats.

t*

Laia Claverol Torres

Directora de serveis d'Hisenda, Recursos Generats,
Programació i Pressupostos
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