N. Expedient

97/2022

Assumpte

CONTRACTE DE SERVEIS. DISSENY I PRODUCCIÓ DE LA
CAMPANYA DE FOMENT I DESPLEGAMENT DE SISTEMES DE
RECOLLIDA PORTA A PORTA DE FRACCIÓ ORGÀNICA
COMERCIAL I DOMÈSTICA DEL COPATE

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTE
DE SERVEIS PER PROCEDIMENT OBERT
CLÀUSULA 1. OBJECTE I QUALIFICACIÓ
1.1. DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE
Objecte del contracte:
L’objecte del contracte consistirà en dur a terme els serveis de disseny i producció d’una
campanya informativa d’introducció de la recollida porta a porta de la fracció orgànica al
sector comercial (bàsicament de restauració) de la zona litoral del Baix Ebre i del
Montsià, així com una campanya de sensibilització per a la implantació dels porta a porta
dels Muntells (Sant Jaume) i consolidació dels porta a porta de Paüls i Benifallet.
L’objecte es detalla al Plec de prescripcions tècniques particulars.

A demanda dels ens locals adherits i que formen part del COPATE, per tal d’assolir els
objectius de recuperació marcats a nivell europeu i desplegar aquests serveis de millora
i foment de la fracció orgànica, es veu necessari contractar externament una empresa
o consultoria ambiental per a dur a terme els serveis de disseny i producció d’una
campanya informativa de foment de la fracció orgànica per a la dinamització i
sensibilització ambiental del sector comercial de la zona litoral del Baix Ebre i del
Montsià, així com una campanya de sensibilització per a la implantació del porta a porta
dels Muntells (Sant Jaume) i consolidació dels porta a porta de Paüls i Benifallet.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d'acord amb
l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
1.2. NO DIVISIÓ EN LOTS DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE
Sobre la base del que es disposa en l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), es considera motiu vàlid, a l'efecte de justificar
la no divisió en lots de l'objecte del contracte, la dificultat de la correcta execució del
contracte des del punt de vista tècnic, justificada pel fet que amb la divisió en lots de
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Necessitat a satisfer:

l’objecte del contracte s’incrementarien els costos d’execució, atès que la similitud de
totes les prestacions permet l’aplicació d’economies d’escala. No es considera adient
fer lots per així poder garantir l’eficiència del servei amb un únic interlocutor i que hi hagi
coherència, concordança i uniformitat amb els missatges i lema de campanya als
municipis beneficiaris de la campanya informativa.
1.3. CODIS D'IDENTIFICACIÓ DE LES PRESTACIONS OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents:
Codi CPV

Descripció

79341400-0

Servei de campanya de comunicació.

90713000-8

Servei d’assessorament en assumptes ambientals

CLÀUSULA 2. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ

La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert, en el qual tot empresari
interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes
del contracte amb els licitadors.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació
sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en
la clàusula novena.

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la
seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat,
aquest Consorci compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés segons les
especificacions que es regulen a la pàgina web següent: www.copate.cat

CLÀUSULA 4. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
4.1 SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU
L’import de licitació ha estat calculat a partir d’un supòsit genèric d’hores de dedicació
per projecte en funció de les activitats i habitatges previstos a la campanya informativa.
Per al càlcul s’han agafat preus i pressupostos mitjans de referència d’empreses i
consultories ambientals, per tant s’estima el pressupost per la campanya descrita en
31.000€ IVA inclòs.
El càlcul es detalla a l’apartat 5 de la Memòria Justificativa del contracte.
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CLÀUSULA 3. PERFIL DE CONTRACTANT

4.2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El Pressuposat Base de Licitació del contracte és de 25.619,83 euros (IVA no inclòs)
i 5.380,17 euros d’IVA (21%), que suma un total de 31.000,00 euros amb l’IVA inclòs.
4.3. VALOR ESTIMAT
El contracte tindrà un valor estimat de 25.619,83 euros (IVA no inclòs). No es preveuen
pròrrogues ni modificacions contractuals.
4.4. REVISIÓ DE PREUS
No s’estableix cap revisió de preus.

CLÀUSULA 5. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT.
Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries, si escau:

Anualitat

Aplicació pressupostària

2022

RESIDUS 1622-22699

Campanya de sensibilització de
la FORM.

El contracte s'abonarà amb càrrec a l'aplicació a dalt indicada del pressupost del
Consorci, en la qual existeix crèdit suficient que es reté.
CLÀUSULA 6. DURADA DEL CONTRACTE.

de 2023.
No es preveu pròrroga.
CLÀUSULA 7. ACREDITACIÓ DE L'APTITUD PER CONTRACTAR.
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de
contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
7.1. CAPACITAT D’OBRAR
La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:
a) Dels empresaris que fossin persones jurídiques mitjançant l'escriptura o document
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La durada del contracte serà des de la formalització del contracte fins al 31 de gener

de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin les normes per les
quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre públic que
correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.
Dels empresaris que fossin persona físiques mitjançant fotocòpia del Document
Nacional d'Identitat i acreditació d'estar donat d'Alta en l'Impost d'activitats Econòmiques
en l'epígraf corresponent.
b) Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la Unió
Europea o d'Estats signataris de l'Acord sobri l'Espai Econòmic Europeu
s'acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació de
l'Estat on estan establerts, 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.
c) Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica
Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit territorial
de la qual radiqui el domicili de l'empresa.

7.2. PROHIBICIONS DE CONTRACTAR
La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les prohibicions
per contractar, podrà realitzar-se mitjançant testimoniatge judicial o certificació
administrativa, segons els casos. Igualment, podrà ser substituït per una declaració
responsable de l’empresari signada electrònicament.

a) La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se mitjançant:
- El volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereixi el contracte, referit al millor
exercici dins dels cinc últims disponibles en funció de les dates de constitució o
d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes. El volum de
negocis mínim anual exigit per admetre el licitador serà de 5.000,00€.
S’amplia el període de 3 a 5 anys per la irrupció de la pandèmia a març de 2020.
b) La solvència tècnica o professional de l’empresa licitadora o empresari
individual haurà d'apreciar-se tenint en compte els seus coneixements tècnics,
eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa haurà d'acreditar-se mitjançant els
documents següents:

-

Una relació dels principals serveis realitzats per l’empresa o empresari individual
dins els últims cinc anys, equivalents a l’objecte del contracte que es licita.
Requisit mínim: que sumin un import igual o superior als 5.000 euros, referent al
millor exercici dins els darrers cinc anys.
S’amplia el període de 3 a 5 anys per la irrupció de la pandèmia a març de 2020.
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7.3. SOLVÈNCIA DE L’EMPRESARI

Els serveis o els treballs efectuats s'acreditaran:
o Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, mitjançant certificats
expedits per l'òrgan competent.
o 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.
Per a empreses de nova creació, podran acreditar la solvència en aquells documents
que considerin oportuns, prèvia acceptació per part de l’òrgan de contractació.

7.4. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL

No s’exigeix classificació però en cas d’acreditar-la, s’entendrà acreditada la
solvència requerida.

7.6. REGISTRE DE LICITADORS

CLÀUSULA 8. PRESENTACIÓ
ADMINISTRATIVA

DE

PROPOSICIONS

I

DOCUMENTACIÓ

8.1 CONDICIONS PRÈVIES
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que
regeixen la licitació, 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 alguna.
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap
proposta en unió temporal amb uns altres si 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 per ell subscrites.
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La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic acreditarà, excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de
l'empresari quant 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 o no concurrència
de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest. El licitador, amb la
participació en el procediment de licitació, autoritza al COPATE a consultar les seves
dades en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic.

8.2 PRESENTACIÓ ELECTRÒNICA
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar
les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i
presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
La utilització d'aquests serveis suposa:
• La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.
• La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.
• L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.
Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del
termini de VINT-I-DOS (22) DIES NATURALS comptats a partir de l'endemà al de
publicació de l'anunci de licitació en el Perfil de contractant, exclusivament de forma
electrònica a través de l'Eina de Preparació i Presentació d'ofertes que la Plataforma de
Contractació del Sector Públic posa a la disposició de candidats i entitats licitadores per
a tal fi.

Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, cal que els licitadors interessats es
registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques.

Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora un
justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de
temps.
8.3. INFORMACIÓ ALS LICITADORS
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix
l'article 138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, SIS
(6) DIES abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que
aquesta petició es presenti amb una antelació mínima de DOTZE (12) DIES respecte
d'aquella data. Aquesta sol·licitud s'efectuarà a l'adreça de correu electrònic previst en
l'anunci de licitació.
Les empreses interessades podran sol·licitar aclariments respecte a la informació
continguda als plecs i demès documentació de l’expedient de contractació, les respostes
tindran caràcter vinculant s’hauran de fer públiques per tal de garantir la igualtat i
concurrència al procediment de licitació. Les consultes es podran realitzar de forma
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Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva
obertura, l'eina xifrarà aquests sobres en l'enviament.

electrònica a través de l’apartat de “preguntes i respostes” habilitat a aquests efectes al
perfil del contractant per a la corresponent licitació.
8.4 CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en TRES ARXIUS
ELECTRÒNICS, signats electrònicament pel licitador.
ARXIU ELECTRÒNIC «A»: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
El model de declaració responsable ha de seguir el formulari de document europeu
únic de contractació aprovat en el si de la Unió Europea. A aquest efecte, el formulari
normalitzat del DEUC es troba a la disposició dels licitadors a l’enllaç de l’Annex 1
d’aquest Plec i també al Perfil de contractant del COPATE.

ARXIU ELECTRÒNIC «B» : DOCUMENTACIÓ LA PONDERACIÓ DE LA QUAL
DEPÈN D'UN JUDICI DE VALOR.
Inclourà aquells documents que siguin precisos per a la valoració dels criteris que
depenguin d'un judici de valor, tal com es descriuen a la clàusula 9a en relació a:
1. Proposta tècnica
ARXIU ELECTRÒNIC «C» : PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ
QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA.

CLÀUSULA 9. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Els criteris de valoració que serviran de base estan elaborats d’acord a l’article 145 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Per determinar l’oferta amb una millor relació qualitat-preu es tindrà en compte varis
criteris de valoració sobre un total de 100 punts, que s’especifiquen a continuació:
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1. Oferta econòmica, conforme al model que s’adjunta a l’Annex 2
2. Detall de tots els amidaments previstos així com els preus unitaris resultants,
que han de concordar amb el preu ofertat.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

PUNTUACIÓ

A. Avaluables de forma automàtica
A.1. Proposició econòmica

55

55

B. Tècnics sotmesos a judicis de valor
B.1. Proposta tècnica

45

45

A. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
A.1. Proposició econòmica (valoració màxima 55 punts)
L’oferta econòmica es valorarà sobre un total de 55 punts, de la següent forma: la
proposta que contingui l’oferta més avantatjosa rebrà 55 punts i, la resta de propostes
rebran una puntuació inversament proporcional a l’oferta de cadascuna d’acord amb la
fórmula següent:
Puntuació= (Oferta econòmica més baixa/ Oferta econòmica valorada) x Puntuació
màxima (55)
B. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ TÈCNICS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR
B.1. Proposta tècnica (valoració màxima 45 punts)

Es valorarà la proposta tècnica tant a nivell d’imatge com dels missatges i actuacions i
materials previstos a la campanya informativa proposada, de forma que els missatges
siguin clars i entenedors per al seu públic objectiu (grans generadors i habitatges).
Les empreses licitadores hauran de presentar una proposta tècnica o memòria de
campanya que haurà d’incloure (d’acord clàusula 13 del PPTP):
- El pla de comunicació de la campanya.
- Imatge i lema de la campanya.
- Accions informatives i de sensibilització de la campanya.
- Materials i elements de suport que seran lliurats als grans productors i
habitatges. Proposta gràfica per als mitjans impresos.
- Materials físics i/o digitals de comunicació previstos. Proposta gràfica per als
mitjans exteriors o internet.
- Calendarització detallada de totes les actuacions previstes.
- Nombre de professionals adscrits a la campanya i hores de dedicació previstes.
Caldrà definir el nom del professional, fase del projecte en que participarà, CV,
descripció de la tasca i percentatge de dedicació.
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La proposta tècnica del servei a presentar es valorarà sobre un total de 45 punts,
desglossats tal i com es detalla a continuació:

La valoració tècnica de les propostes de serveis es farà segons els següents criteris
(Fins a 10 punts):
P.
45
15

Criteris

1

Estratègia del pla de
comunicació de la
campanya.

2

Imatge i lema de la
campanya.

10

3

Accions informatives i
de sensibilització de la
campanya

5

4

Materials i elements
de suport que seran
lliurats als grans
productors i
habitatges.

5

Valoració raonada en base a paràmetres de ponderació (*).
Es valoraran els següents conceptes:
- Integració de tots els materials i elements
(missatges, estètica) de manera que visualment i a
nivell conceptual conformin una campanya
entenedora i global. (fins a 5 punts)

5

Valoració raonada en base a paràmetres de ponderació (*).
Es valoraran els següents conceptes:
- Calendari ajustat als objectius del PPTP. (fins a 5
punts)
Valoració raonada en base a paràmetres de ponderació (*).
Es valoraran els següents conceptes:
- Adequació dels RRHH per executar les actuacions
previstes al PPTP. (fins a 5 punts)

5

6

Materials físics i/o
digitals de
comunicació previstos.
Calendarització de la
campanya.
Recursos humans
previstos per a la
realització de la
campanya.

5

Valoració raonada en base a paràmetres de ponderació (*).
Es valoraran els següents conceptes:
- Coherència de l’estratègia. (fins a 5 punts)
- Detall i concreció. (fins a 5 punts)
- Adequació als objectius descrits al PPTP. (fins a 5
punts)
Valoració raonada en base a paràmetres de ponderació (*).
Es valoraran els següents conceptes:
- Disseny i estètica. (fins a 5 punts)
- Missatge /lema: es valorarà el nivell d’adequació del
missatge als col·lectius que s’adreça la campanya i
la seva adequada comprensió. (fins a 5 punts)
Valoració raonada en base a paràmetres de ponderació (*).
Es valoraran els següents conceptes:
- Adequació a les accions mínimes previstes al PPTP.
(fins a 5 punts)

Paràmetres de ponderació:
- Excel·lent: 100% de la puntuació
- Notable: 75% de la puntuació
- Correcte 50% de la puntuació
- Suficient: 25% de la puntuació
- Insuficient: 0%de la puntuació
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Proposta tècnica

CLÀUSULES I CRITERIS SOCIALS
En cas d’igualtat en les proposicions presentades, tindran preferència a l’adjudicació
d’aquest contracte de conformitat amb l’article 147.2 LCSP:
1r.- L’empresa amb el percentatge més alt de treballadors amb discapacitat o en situació
d’exclusió social en la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de
prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el
nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
2n.- L’empresa amb el percentatge inferior de contractes temporals en plantilla de
cadascuna de les empreses.
3r.- L’empresa amb el percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de
cadascuna de les empreses.
4t.- Per sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no sigui aplicable o no hagi
donat lloc a un desempat.

CLÀUSULA 10. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS
No s'admeten variants.
CLÀUSULA 11. OFERTES ANORMALMENT BAIXES
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior al 80% de la puntuació total.

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que
compleixi el criteri següent:
1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els
criteris d’adjudicació sigui superior en més d’un 20% a la puntuació total més
baixa.
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a. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si
compleix els dos criteris següents:

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que
compleixi un dels dos criteris següents:
1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de
totes les puntuacions:

•

Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la
mitjana aritmètica de totes les puntuacions.

2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes
les puntuacions:

•

Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana
aritmètica de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui
superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions
que no han estat excloses.

Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a
presumptament anormal o desproporcionada, la Mesa de Contractació requerirà als
licitadors afectats per a que en el termini de 5 dies hàbils presentin les justificacions
sobre les condicions de l’oferta que siguin susceptibles de determinar el baix nivell del
preu o dels costos de la mateixa i, en particular, en relació als punts següents:

que disposi per a executar la prestació.
- L’originalitat de les prestacions proposades.
- El respecte de les disposicions relatives a la protecció de l’ocupació i les
condicions de treball vigents en el lloc en que s’hagi de realitzar la prestació, en
especial que l’import de l’oferta permeti respectar els costos salarials mínims per
categoria professional, segons el conveni laboral aplicable.
- La possible obtenció d’ajuts públics, acreditant llur concessió sense contravenir
les disposicions comunitàries.
CLÀUSULA 12. MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes
i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en el Reial decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic, desenvolupant les funcions que en aquests
s'estableixen.
La Mesa de Contractació, d'acord amb l'establert en el punt 7 de la Disposició Addicional
Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estarà
presidida per un membre de la Corporació o un funcionari d'aquesta, i formaran part
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- Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte.
- Solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de

d'ella, com a vocals, el Secretari i l'Interventor, així com aquells altres que es designin
per l'òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al
servei de la Corporació, o membres electes d'aquesta, sense que el seu nombre, en
total, sigui inferior a tres. Els membres electes que, si escau, formin part de la Mesa de
contractació no podran suposar més d'un terç del total de membres d'aquesta. Actuarà
com a Secretari un funcionari de la Corporació.
La seva composició es publicarà a través del perfil de contractant en publicar l'anunci
de licitació o bé es farà pública amb caràcter previ a la seva constitució a través d'un
Anunci específic en el citat perfil.
CLÀUSULA 13. OBERTURA DE PROPOSICIONS
La Mesa de Contractació es constituirà en les dates fixades a l’anunci de licitació,
després de la finalització del termini de presentació de les proposicions i procedirà a
l'obertura de l’ARXIU ELECTRÒNICA «A» i qualificarà la documentació administrativa
continguda en aquests.
Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a TRES DIES NATURALS
perquè el licitador corregeixi els defectes o les omissions esmenables observats en la
documentació presentada.
Posteriorment, en les dates fixades a l’anunci de licitació, procedirà a l’obertura de
l’ARXIU B que contenen els criteris la ponderació dels quals depenen d'un judici de valor.
Reunida de nou la Mesa de Contractació, es donarà a conèixer la ponderació assignada
als criteris dependents d'un judici de valor. A continuació es procedirà a l'obertura dels
sobres «C».

CLÀUSULA 14. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ I GARANTIA DEFINITIVA
14.1 REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè,
dins del termini de DEU DIES HÀBILS, a comptar des del següent a aquell en què
hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa del compliment dels
requisits previs a què fa referència l'article 140.1 de LCSP i que es concreten a la
CLÀUSULA 7 d’aquests plecs, així com de disposar efectivament dels mitjans que
s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article
76.2, i d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
De no emplenar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l'import del 3% del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.
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A la vista de la valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn d'un judici de valor
(«B») i dels criteris la ponderació dels quals és automàtica («C»), la Mesa de
Contractació proposarà a l'adjudicatari del contracte.

En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a recaptar aquesta
documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades
les ofertes.
14.2. GARANTIA DEFINITIVA
El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la
garantia definitiva d'un 5% del preu final ofert, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, dins
del termini fixat a la resolució de proposta d’adjudicació que serà notificada a les
empreses licitadores.
De no constituir-se adequadament la garantia definitiva en el termini assenyalat,
s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l'import del 3%
del pressuposat base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà
efectiu en primer lloc contra la garantia provisional, si s'hagués constituït.
En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a recaptar aquesta
documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les
ofertes.
Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions reglamentàriament establertes, per
algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers
de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que
haurà de dipositar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que
les normes reglamentaries. El certificat de l'assegurança haurà de lliurar-se en els
establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 LCSP.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del
termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte.
Es procedirà a la seva devolució o cancel·lació un cop transcorreguts SIS MESOS des
de la data de terminació del contracte, sense que la recepció formal i la liquidació
haguessin tingut lloc per causes no imputables al contractista i depurades les
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a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions
reglamentaries establertes. L'efectiu i els certificats d'immobilització dels valors
anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en les seves sucursals
enquadrades en les Delegacions d'Economia i Hisenda, o en les Caixes o
establiments públics equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals
contractants davant les quals hagin de fer efecte, en la forma i amb les condicions
que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, sense perjudici del
que es disposa per als contractes que se celebrin a l'estranger.

responsabilitats a què es refereix el citat article 110.
L'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se mitjançant mitjans electrònics.
CLÀUSULA 15. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Presentada la garantia definitiva, es procedirà, en un termini de CINC (5) DIES HABILS,
a adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari.
En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari
no presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent
candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia
definitiva.
L'adjudicació, que haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors, havent
de ser publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.
CLÀUSULA 16. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquest és un requisit
indispensable per iniciar la seva execució.
Si el contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, la
formalització no podrà efectuar-se abans que transcorrin els quinze dies hàbils des de
que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors o des de que es dicti resolució
amb l’aixecament de la suspensió de l’acte d’adjudicació.

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del
termini legal se li exigirà l'import del 3% del pressuposat base de licitació, IVA exclòs, en
concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si
s'hagués constituït.
CLÀUSULA 17. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de foment de la igualtat
entre homes i dones en el treball, s’estableix com a condició especial d’execució la no
utilització de llenguatge sexista en cap document escrit ni visual relacionada amb el
contracte.
Els licitadors i els contractistes assumeixen les següents obligacions de caràcter ètic:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
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El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del
seu càrrec les corresponents despeses.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
g) Complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i,
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en
països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos
fiscals per la Unió Europea.

Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment
serà causa de resolució.
La persona responsable del contracte podrà requerir en tot moment a l’empresa
adjudicatària que declari formalment que ha complert amb aquesta obligació. Així
mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans
de representació de les persones treballadores que informin sobre el compliment
d’aquesta condició.
CLÀUSULA 18. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
18.1 ABONAMENTS AL CONTRACTISTA
El pagament del treball o servei s'efectuarà a la realització d'aquest prèvia presentació
de factura degudament conformada.
La factura haurà de presentar-se en format electrònic en els supòsits que fixa la Llei
25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació del Registre
Comptable de Factures del Sector Públic, en aquests casos la presentació de la factura
en el Punt General d'Accés equival a la presentació en un registre administratiu.
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Els licitadors i els contractistes assumeixen les següents obligacions de caràcter social:
L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les
condicions laborals socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del
contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta. En tot cas, l’empresa contractista
estarà obligada a complir les condicions laborals conforme al Conveni Col·lectiu
Sectorial d’aplicació en cada moment de la vigència del contracte.

18.2. OBLIGACIONS LABORALS, SOCIALS I DE TRANSPARÈNCIA
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de
seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets
de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007,
de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, sobre efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobri
Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per
Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant
l'execució del contracte.
L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del
contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé
en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors
conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació.
Així mateix, de conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del
contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la
informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada norma,
així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit comarcal.

L'objecte d’aquest contracte quedarà subjecte a un termini de garantia de SIS (6)
MESOS a comptar des de la data de recepció o conformitat del treball, termini durant el
qual l'Administració podrà comprovar que el treball realitzat s'ajusta a les prescripcions
establertes per a la seva execució i compliment i a l'estipulat en el present Plec i en el
de Prescripcions Tècniques. Transcorregut el termini de garantia sense que s'hagin
formulat objeccions als treballs executats, quedarà extingida la responsabilitat del
contractista.
Si durant el termini de garantia s'acredités a l'existència de vicis o defectes en els treballs
efectuats l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena
d'aquests.
L’Administració ha de determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, i, si s’escau, ha de
requerir la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats
en ocasió de la seva recepció. Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació
contractada com a conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista,
l’Administració podrà rebutjar-los, de manera que quedarà exempta de l’obligació de
pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en els treballs
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18.3 TERMINI DE GARANTIA

efectuats, l’òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista que els esmeni.
Un cop s’hagin acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no
hi haguessin responsabilitats que haguessin de fer-se efectives sobre la garantia
definitiva, i un cop transcorregut el termini de garantia, es procedirà a dictar l’acord de
devolució o cancel·lació de la garantia definitiva.
CLÀUSULA 19. SUBCONTRACTACIÓ

S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del
contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la LCSP.
La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents:
a) Comunicació prèvia i per escrit al Consorci de l'adjudicatari de les dades següents en
relació amb cada subcontracte que pretengui realitzar:
-Identificació del subcontractista, amb les seves dades de personalitat, capacitat i
solvència.
-Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista.
-Import de les prestacions a subcontractar.
b) No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per contractar
amb l'Administració ni freturoses de la capacitat, solvència i habilitació professional
precisa per executar les prestacions concretes que se subcontracten.

d) El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la
subcontractació, d'acord amb la legislació laboral.
e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que
assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront del Consorci, amb
arranjament estricte als plecs de clàusules administratives particulars i als termes del
contracte, sense que el coneixement per part del Consorci de l'existència de
subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

f) El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions
que realitzin com a mínim en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials. Per garantir tal compliment, amb cada facturació al Consorci deurà el
contractista aportar el justificant del pagament dels treballs realitzats en el mes anterior
per les empreses o autònoms que hagi subcontractat en el marc del contracte actual.
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c) El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici dels
treballs que subcontracti, l'afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors que
realitzin els treballs en qüestió en compliment de l'establert en el Reial decret llei 5/2011,
de 29 d'abril, de mesures per a la regularització i control de l'ocupació submergida i
foment de la rehabilitació d'habitatges.

CLÀUSULA 20. RÈGIM DE PENALITATS
20.1 PENALITATS PER DEMORA
L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels
terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per la
resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60
euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.
Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu
del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució d'aquest
o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució
parcial de les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar,
indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes
anteriorment.
20.2 PENALITATS PER INCOMPLIMENT O COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA
PRESTACIÓ

L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevol altra de les seves obligacions
contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva
d'entre el 5 % i el 10 % del preu del contracte, en funció del seu major o menor gravetat
i reincidència.
Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni al
Consorci o a tercers amb dret a repetir contra el Consorci.
En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la
indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi
existit entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el
contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari.
20.3 IMPOSICIÓ DE PENALITATS
Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments
contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al
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L'incompliment per part del contractista de les obligacions establertes en la clàusula en
matèria de subcontractació, comportarà una penalització del 10% de l'import del
subcontractat, sent la seva reiteració causa de resolució del contracte.

contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la
denúncia. Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe
del responsable comarcal del servei i informe jurídic, per la Presidència, resolució que
posarà fi a la via administrativa.
L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats pel Consorci es realitzarà
al moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant això, si s'estima
que l'incompliment no afectarà a l'execució material dels treballs de manera greu o que
l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de l'execució del
contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment
anterior a la terminació del termini de garantia del contracte.
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es
faran efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que el Consorci
tingui pendents d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de
pagament, es podran fer efectives contra la garantia definitiva i si aquesta no aconseguís
el muntant de la penalització, es podrà reclamar per la via administrativa de
constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic.
CLÀUSULA 21. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i
en els fixats en els articles 211 i 313 de la LCSP, i s'acordarà per l'òrgan de contractació,
d'ofici o a instàncies del contractista.

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia
definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a
l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantia.
CLÀUSULA 22. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
El responsable del contracte és el Cap de l’Àrea de Residus del Consorci, amb les
funcions que es preveuen en l'article 62 de la LCSP, i en concret les següents:
-

Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, para constata que el
contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en
el contracte.

-

Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria
social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi
hagués, així com el compliment de les obligacions establertes en el contracte
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A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del contracte
que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre
que l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats.

suposin l'aportació de documentació o la realització de tràmits de tipus
administratiu.
-

Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol
incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de
la seva resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que
estableix l'article 97 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.

-

Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu
compliment del contracte en els termes pactats, que seran immediatament
executives quan puguin afectar a la seguretat de les persones o quan la demora
en la seva aplicació pugui implicar que reporten inútils posteriorment en funció
del desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres casos, i en cas de
mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a adoptar
l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que
puguin procedir.

-

Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.

-

Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat
l'execució del contracte.

CLÀUSULA 23. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ
De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat encarregada
del seguiment i execució ordinària del contracte serà l’ÀREA DE RESIDUS.
CLÀUSULA 24. CONFIDENCIALITAT I TRACTAMENT DE LES DADES

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal
en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades
personals als quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat adequada
inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua,
destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o
organitzatives apropiades de conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica de Protecció
de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades).
L’adjudicatari signarà un annex al contracte per vincular a l'encarregat (contractista)
respecte del responsable (Consorci) i estableixi l'objecte, la durada, la naturalesa i la
finalitat del tractament, el tipus de dades personals i categories d'interessats i les
obligacions i els drets del responsable; en compliment de l'establert en l'article 28 del

Plaça Lluís Companys s/n · Amposta · 977 70 70 45 · copate@copate.cat · www.copate.cat 20

Codi Validació: 54SHPG5GZNTW6WJDRX477KRA5 | Verificació: https://copate.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 24

24.1 CONFIDENCIALITAT

Reglament general de Protecció de dades
Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà
encara que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades
(Consorci).
24.2 TRACTAMENT DE DADES
En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden
informats de què les dades de caràcter personals que, si escau, siguin recollits a través
de la presentació de la seva oferta i altra documentació necessària per procedir a la
contractació seran tractats per aquest Consorci amb la finalitat de garantir l'adequat
manteniment, compliment i control del desenvolupament del contracte.
CLÀUSULA 25. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i
extinció es regirà per l'establert en aquest Plec, i pel no previst en ell, serà d'aplicació la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el Reial decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre,
pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques i estigui vigent després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009;
supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això,
les normes de dret privat.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat amb el
que es disposa en l'article 27.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.

ANNEX 1
MODEL DEUC

AVÍS: Aquest document ha d’estar signat amb certificat digital

Veure els fitxer adjunts que trobareu als següents enllaços:

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf
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https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/d715fcef-11a8-46c0-99065c82aa411aa2/DOC20171103132926DEUC_esp.pdf?MOD=AJPERES

ANNEX 2
ARXIU ELECTRÒNIC «B». PROPOSICIÓ ECONÒMICA
Proposició econòmica: L’oferta es presentarà conforme al següent model:
« _______________________________________, amb DNI núm. _______________,
en representació de l'Entitat ___________________________________________,
amb NIF núm. _____________________________________, assabentat de
l'expedient per a la contractació del DISSENY I PRODUCCIÓ DE LA CAMPANYA DE
FOMENT I DESPLEGAMENT DE SISTEMES DE RECOLLIDA PORTA A PORTA DE
FRACCIÓ ORGÀNICA COMERCIAL I DOMÈSTICA DEL COPATE per procediment
obert anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que conec els Plecs que serveixen
de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i
comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte per l'import següent:

Preu base

IVA

Preu total IVA
inclòs

A) Campanya introducció
porta a porta de fracció
orgànica als grans
productors zona litoral
B) Campanya d’
Autocompostatge
+introducció porta a porta
de FORM a Els Muntells
C) Campanya de
consolidació del porta a
porta a Paüls
D) Campanya de
consolidació del porta a
porta a Benifallet
TOTAL IVA INCLÒS
*Les empreses hauran d’acompanyar la proposta econòmica amb un detall de tots els
amidaments previstos així com els preus unitaris resultants, que han de concordar amb
el preu ofertat. La xifra consignada a l’escrit de proposició econòmica s’haurà de
correspondre amb la xifra justificada a l’estudi econòmic financer. La incongruència o
l’existència d’omissions, errors, contradiccions o esmenes que dificultin o impedeixin
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Campanya informativa

conèixer en exactitud l’oferta, pot determinar, de forma motivada, l’exclusió de l’oferta
per la Mesa de Contractació.

ACCEPTO la notificació electrònica de tot el procediment, inclòs el correu electrònic, a
l’adreça següent: ___________________________________________________

I, per què així consti i tingui els efectes contractuals oportuns, signo aquesta oferta amb
SIGNATURA ELECTRÒNICA.”
Espai reservat a signatura electrònica
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(*) En cas de produir-se un error en el càlcul per a l’obtenció del preu ofert del contracte
amb l’IVA inclòs, el valor que prevaldrà serà el del preu ofert sense IVA.

