Aclariments i informació addicional:
Plec de prescripcions tècniques (PPT):

Plec de clàusules administratives
particulars (PCAP):

Maria Moreno Martínez
Cap d’ operacions
Funerària de Terrassa
937869400 Ext. 2051
maria.moreno@terrassa.cat

Isabel Ruz Moreno
Gerent
Funerària de Terrassa
Tel. 93 739 70 00
isabel.ruz@terrassa.cat
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Els licitadors que notifiquin el seu interès en l’anunci de licitació del contracte a l’adreça
contractacio-funeraria@terrassa.cat rebran a les adreces de contacte que designin
qualsevol novetat, publicació o incidència que afecti a aquesta licitació, sens perjudici
de la seva notificació i publicitat pels mitjans que estableixin les disposicions vigents.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP) PER LA
SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR DE L’EDIFICI
TANATORI DE FUNERÀRIA DE TERRASSA.

Modificacions segons l’esmena publicada amb data 28 d’agost
de 2020, que recull les modificacions següents:
 PLEC TÈCNIC (modificacions d’errors de mesures). S’adjunta el nou plec tècnic.
 PCAP Modificació de la Clàusula 8ª.- Pressupost base de licitació.- Aquesta
modificació NO AFECTA al total del pressupost però sí a les diferents partides
dels capítols.
 PCAP Modificació de la Clàusula 10ª.- Modificació del diagrama de Gant.
 ANNEX I.- Model de Proposició econòmica.- Apartat “desglossament d’oferta”.
S’adapta a la modificació feta a la clàusula 8ª del PCAP.

Degut a aquestes modificacions introduïdes el termini de
presentació d’ofertes es prorroga fins el proper 14 de setembre.
VUITENA.- Pressupost base de licitació
El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la
publicitat i la competència de l’òrgan de contractació, d’acord amb el que estableix
l’article 101 de la LCSP, és de 198.250,91€, exclòs l’IVA, i que correspon al contracte
inicial.
Aquest preu es mantindrà invariable fins a la finalització del contracte
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Total Pressupost

Increments previstes

Total

198.250,91

0

198.250,91

El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris segon projecte definit en el
plec de prescripcions tècniques (PPT) i l’annex I, referits a les diferents unitats definides
en el projecte substitució de producció de fred i calor de l’edifici del Tanatori de
Funerària de Terrassa..
La quantia total d’aquest contracte no podrà experimentar disminucions o increments.
La descripció i valoració estan definides en el plec de prescripcions tècniques (PPT) :
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El quadre estimatiu per capítols es el següent :
Capítol
1
Capítol
2
Capítol
3
Capítol
4
Capítol
5
Capítol
6

nº Actuacions prèvies i complementàries

14.091,05

nº Instal·lacions Hidràuliques

23.608,67

nº Sistemes de bombeig

36.835,55

nº Sistemes de Climatització

86.688,04

nº Instal·lacions Elèctriques

11.983,44

nº Instal·lacions de Control

3.806,08

Total pressupost d’execució material
Despeses generals
6% Beneficio industrial

177.012,83
10.617,31
10.620,77

Total pressupost

198.250,91

La quota corresponent actual de l’IVA és el 21 %.
El preu del contracte es formula en preus unitaris per cadascuna dels capítols del
projecte definit en el PPT i annex I, objecte del present contracte.
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DESENA.- Durada del contracte
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El contracte tindrà una durada màxima de 4 mesos comptats des de la data següent a
la formalització del contracte, segons s’especifica al diagrama de Gant adjunt.
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ANNEX I - MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA (sobre 3)
Sr./Sra.

___________________,

___________________,

amb

expedit

Document
a

Nacional

d'Identitat

___________________,

nombre
el

dia

___________________, amb validesa fins ___________________, que actua en
representació legal de l'Empresa ___________________, el codi d'identificació fiscal és
el

___________________

i

el

seu

domicili

social

a

la

localitat

de

___________________, carrer ___________________ núm ___________________
(CP

___________________),

Telèfon

___________________,

Fax

___________________ Correu electrònic: ___________________.
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DADES ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ DE L'EMPRESA:
- Data: ___________________.
- Nom Protocol: ___________________.
- Notari Sr./Sra .: ___________________.
- Localitat Notari: ___________________.
- Localitat Registre Mercantil: ___________________.
- Tom: ___________________. Foli: ___________________. Secció
___________________.
- Full: ___________________. Inscripció: ___________________.
MANIFESTA
PRIMER.- Que per actuar en nom i representació legal de l'esmentada empresa
disposa de poder bastant, suficient i subsistent, atorgat davant el Notari de
___________________, D. ___________________ el dia ___________________, amb
el número ___________________ del seu protocol, entre les facultats figura la de
comparèixer a licitacions d'obres, concessions d'obres públiques, gestió de serveis
públics, de col·laboració entre el sector públic i el sector privat, subministraments i
serveis de l'Administració.
SEGON.- Que ha quedat assabentat de l'anunci de licitació per a l'adjudicació del
contracte que té per objecte ___________________.
TERCER.- Que coneix i accepta incondicionalment el contingut íntegre del present Plec
de Clàusules Administratives Particulars, del Plec de Prescripcions Tècniques i resta de

Página 5|8

documentació que ha de regir el present contracte, que expressament assumeix i acata
en la seva totalitat, sense excepció ni reserva.
QUART: Que ha tingut en compte en la seva oferta les obligacions derivades de les
disposicions vigents en matèria de fiscalitat, protecció del medi ambient, protecció de
l'ocupació, igualtat de gènere, condicions de treball, prevenció de riscos laborals i
inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, amb l'obligació de contractar un
nombre o percentatge específic d’aquestes.
ES COMPROMET
En nom propi o de l'empresa: ___________________ prendre al seu càrrec l'esmentat
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contracte amb estricta subjecció als requisits i condicions exigits en la convocatòria, per
la quantitat de ___________________ euros. En el preu s'han d'entendre inclosos tots
els conceptes incloent les despeses, taxes i arbitris de qualsevol esfera fiscal i el
benefici industrial del contractista, EXCEPTE l'IVA, que serà repercutit com a partida
independent, en la xifra de (s'ha d'expressar en xifra i lletra): ___________________.
DESGLOSSAMENT OFERTA:
Base imposable: ___________________ euros.
IVA: ___________________ euros.
Import total de l'oferta: ___________________ euros.
Les quantitats s'han d'expressar en nombre i lletra. En cas de discrepància entre les
dues, prevaldran sempre les quantitats que es consignen en lletra. En cas de
discrepància entre els desglossaments (base imposable i I.V.A) i el Preu Ofert Total,
prevaldrà aquest últim.
Les ofertes econòmiques que excedeixin el pressupost màxim de licitació
quedaran desqualificades.
Per determinar si hi ha alguna oferta que el seu preu pot ser anormal o desproporcionat,
el càlcul es farà de conformitat amb el que disposa l’article 85 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. No obstant això, únicament és
consideraran com a preu anormal o temerari el d’aquelles ofertes que siguin 15 unitats
(15%) percentuals per sota del preu màxim.
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Funerària de Terrassa podrà no considerar aquesta oferta si, prèvia audiència a
l’empresa que l’hagi formulat, no acredita la solvència de la seva proposta.

Resum
Capítol nº 1
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Capítol nº 2
Capítol nº 3
Capítol nº 4
Capítol nº 5
Capítol nº 6

Descripció
Actuacions prèvies i
complementàries
Instal·lacions Hidràuliques
Sistemes de bombeig
Sistemes de Climatització
Instal·lacions Elèctriques :
Instal·lacions de Control
Total
pressupost
d’execució
material
Despeses Generals
6% Benefici industrial
Total pressupost

Preu màxim
14.091,05

Preu de l’oferta
..€

23.608,67
36.835,55
86.688,04
11.983,44
3.806,08
177.012,83

..€
..€
..€
..€
..€
..€

10.617,31
10.620,77
198.250,91

..€
..€

El desglossament de cadascú dels capítols consta el Plec de Prescripcions Tècniques
(PPT).
(pàg. 322 fins 389 del PPT)
Temps de garantia
Temps de garantia (en mesos)

Oferta
mínima

Oferta

24 meses

... meses

El temps de garantia mínim serà de 24 mesos. La resolució d’incidències critiques i no critiques es
resoldran segon l’oferta de protocol de l’empresa licitadora adjudicatària (13.2.4 del PCAP), durant
el temps de garantia.

La valoració i puntuació es farà de forma individual als licitadors que tinguin la
millor puntuació

(Lloc i data)
Signatura del/de la declarant
Segell de l'empresa
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