CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
D'UN PARC INFANTIL A L'AV. ESCOLES D'ULLDECONA
–PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT (ART. 159.1 LCSP)–
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I. DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecte del contracte
1.1 L’objecte del contracte és el subministrament i instal·lació d'un parc infantil a
l'avinguda Escoles del nucli urbà d'Ulldecona.
El parc estarà format pels següents elements:






Un gronxador amb dos seients, un d'ells pla i l'altre tipus "cuna" amb cadenes.
Seients recoberts de cautxú i tots els caragols coberts amb tapes de plàstic de
colors.
Un rocòdrom. Estructura fabricada amb resina de polièster reforçada amb fibra
de vidre. Tots el caragols i peces metàl·liques en acer inoxidable, amb les
corresponents proteccions. Edat d'ús recomanada de 5 a 12 anys.
Un multijoc, amb dos torres unides, dos tobogans i barra de bombers.
Paviment continu en les àrees al voltant dels jocs, amb materials i dimensions
segons normativa.
Compliment normes UNE 1176 i 1177.

Les dimensions de l'àrea on s'han d'instal·lar els jocs és de: 24,80 m x 8,90 m
Característiques tècniques desitjables:


Temàtica medieval

Admissió de variants
Cada licitador pot presentar oferta amb més d'un model de joc del seu catàleg. La
mesa de contractació valorarà de manera independent cada model de joc proposat
pels licitadors.
1.2 Divisió en lots:
No s'efectua divisió en lots, atès que tots els béns objecte de subministrament s'han
d'instal·lar en un espai relativament reduït i no és viable dividir aquesta instal·lació
entre diferents empreses.
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú
de Contractes (CPV) és la següent:


37535200-9: Equipament per a terrenys de joc.

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat
del contracte

Atès que el parc de l'avinguda Escoles està arribant al final de la seva vida útil, cal
reposar els elements de joc per tal de garantir que mantinguin les condicions de
seguretat per als infants.

Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de
crèdit
3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el de preu a tant alçat.
3.2 El valor estimat del contracte és de 24.793,39 euros, calculat a partir dels preus de
mercat dels diferents béns objecte de subministrament i instal·lació.
3.3 El pressupost base de licitació és de 24.793,39 euros, més 5.206,61 euros d'IVA,
el que fa un total de 30.000,00 euros.
3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent,
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes,
els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que
s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han
de complir durant l’execució del contracte.
3.5 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit
per al pagament del contracte. L'aplicació pressupostària a la qual s’imputa aquest
crèdit és la 1539.60900.

Quarta. Termini d’execució del contracte
4.1 El termini de lliurament i instal·lació dels béns és de tres mesos.

Cinquena. Règim jurídic del contracte
5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules
administratives, el qual es considera part integrant del contracte.
A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda,
principalment, en les disposicions següents:
a) 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.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
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 (d’ara endavant, RD
817/2009).
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni

derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant,
RGLCAP).
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector
públic en l’àmbit de Catalunya, per la normativa en matèria de protecció de dades de
caràcter personal i per la normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en
el seu defecte, les normes de dret privat.
5.2 L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de
les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els
efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte.

Sisena. Admissió de variants
Vore clàusula 1.

Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La forma de tramitació és l'ordinària i el procediment d’adjudicació del contracte és
l'obert simplificat (art. 159.1 LCSP).

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics
8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per
mitjans exclusivament electrònics.
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a
través del sistema de notificació e-NOTUM. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de
la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu
electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte.

Novena. Aptitud per contractar
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el
contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que reuneixin les condicions següents:
-

Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l’article 65 de la LCSP.
No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides
en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans
establerts en l’article 85 de la LCSP.

Disposar de la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena
d’aquest plec.
Estar inscrites en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de
Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del
sector públic (ROLECE) o registre equivalent.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el
moment de perfecció del contracte.
9.2 La capacitat d’obrar s'acredita de la manera prevista en l'article 84 LCSP. La
capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.
9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE).

Desena. Classificació i solvència de les empreses licitadores
10.1 Les empreses han de complir els requisits mínims de solvència que es detallen en
els articles 87.3 i 89.3 LCSP.
10.2 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les
capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles
que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, i
tècnica, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i
que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del
contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació
a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants
en la unió o d'altres entitats.

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ
I LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions
11.1 El termini per presentar ofertes en aquesta licitació és de 20 dies naturals.
11.2 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les
seves ofertes mitjançant la plataforma “eLicita” de tramitació electrònica, accessible a
través d’un enllaç habilitat a l’anunci de licitació publicat al perfil del contractant de
l’Ajuntament.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/Ulldecona

En la mateixa plataforma es faciliten les instruccions de presentació d'ofertes.
Les empreses licitadores hauran de mantenir la seva oferta fins a la finalització del
procediment d’adjudicació.
11.3 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, del plec
de prescripcions tècniques i l’autorització a l’òrgan de contractació per consultar les
dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic.
11.4 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de
cap de les propostes que hagi subscrit.
11.5 Contingut de les ofertes
a) Declaració responsable
Aquesta declaració contindrà el següent text:
(En el cas de societats)
“En/na __________________________________, amb NIF ___________, declaro
que ostento la representació de la societat ____________________________, amb
CIF ____________, amb poder suficient per a signar la present oferta. També declaro
que aquesta societat:



Compleix els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica exigits a la
clàusula desena del plec de clàusules per al subministrament i instal·lació d'un
parc infantil a Ulldecona.
Compta amb les autoritzacions necessàries per a exercir l’activitat.
No es troba incursa en cap de les prohibicions per a contractar enumerades a
l’article 71 de la Llei 9/2017.
Que en cas de recórrer a les capacitats d’altres empreses o entitats, disposa
del compromís per escrit d’aquestes entitats i podrà aportar-lo, a petició de
l’Administració contractant. (INDICAR SI APLICABLE / NO APLICABLE)

Dades de contacte a efecte de notificacions electròniques:



Correu electrònic: _________________________________________
Telèfon mòbil: ____________________________________________”

(En el cas d’empresaris persona física)
“En/na __________________________________, amb NIF ___________, declaro
que:




Compleixo els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica exigits a la
clàusula desena del plec de clàusules per al subministrament i instal·lació d'un
parc infantil a Ulldecona.
Compto amb les autoritzacions necessàries per a exercir l’activitat.
No em trobo incurs en cap de les prohibicions per a contractar enumerades a
l’article 71 de la Llei 9/2017.
Que en cas de recórrer a les capacitats d’altres empreses o entitats, disposo
del compromís per escrit d’aquestes entitats i podré aportar-lo, a petició de
l’Administració contractant. (INDICAR SI APLICABLE / NO APLICABLE)

Dades de contacte a efecte de notificacions electròniques:



Correu electrònic: _________________________________________
Telèfon mòbil: ____________________________________________”

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en
una unió temporal s’haurà de presentar una declaració responsable per cada una de
les empreses incloses en la UTE.

b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del
contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.
c) Fitxa tècnica dels models proposat
Els licitadors hauran d'acreditar que els béns objecte de subministrament
compleixen les normatives exigibles.
IMPORTANT: NO S'HA D'INCLOURE CAP INFORMACIÓ SOBRE PREUS EN
AQUESTA FITXA NI EN LA FITXA TÈCNICA DEL PRODUCTE
d) Proposició econòmica
La proposició econòmica s’ha de formular conforme al següent model:
“MODEL D’OFERTA ECONÒMICA
El/la Sr./Sra. ____________________________________, amb NIF___________, en
relació amb el subministrament i instal·lació d'un parc infantil a Ulldecona, es
compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb
estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, pel següents preus:
Preu IVA exclòs:_____________________________
Preu IVA inclòs:_____________________________
Descompte per pagament immediat:



______ % sobre els preus indicats més amunt.

Termini de garantia (mínim 3 anys): ______________ (indicar període en anys o
mesos)
I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.
(lloc i data)
Signatura"
e) Accessoris opcionals
Els licitadors poden presentar una llista d'accessoris opcionals per als diferents jocs.
Tot i que els accessoris opcionals no formaran part del present contracte, es valorarà
positivament la possibilitat de poder afegir-ne en un futur i amb això millorar les
prestacions dels béns objecte de subministrament.

Dotzena. Mesa de contractació






Sra. Elisabet Itarte Bellés, regidora de Joventut i Infància. Presidenta.
Sra. Rosa Barceló Serrano, secretària accidental. Vocal.
Sr. Ferran Bonanza Querol, arquitecte. Vocal.
Sr. Salvador Vila Pastor, interventor. Vocal.
Sra. Maria Teresa Vidal Ferré, administrativa. Secretària.

Tretzena. Comitè d’experts
En el present contracte no procedeix la constitució de comissió d'experts.

Catorzena. Determinació de la millor oferta
14.1 Criteris d’adjudicació del contracte
A) Característiques tècniques dels béns objecte de subministrament (criteri
avaluable mitjançant judici de valor).
Es valoraran les diferents propostes per comparació de les característiques tècniques
dels diferents models de jocs proposats. Cal que els licitadors indiquin clarament a la
fitxa tècnica del producte quins són els fets diferencials de les seves ofertes que
suposen una major qualitat, per tal que puguin ser avaluats per la mesa de
contractació.
La puntuació màxima que s'atorgarà per aquest criteri és de 25 punts.
B) Ampliació dels terminis de garantia.

La puntuació es calcularà mitjançant l'aplicació de la present fórmula, amb un màxim
de deu punts:

(

P=10∗ 1−e

−n
2

)

On P és la puntuació del criteri, n és el número d'anys d'ampliació de garantia (és a dir,
el número d'anys que sobrepassa de la garantia mínima de 3 anys, a una garantia de 5
anys li correspondria un valor n de 2) i e és el número d'Euler (2,71828...).
C) Preu.
S’atorgarà un punt per cada 400 euros de reducció del preu respecte del pressupost
base de licitació (IVA inclòs).
D) Descompte per pagament immediat:
S’atorgarà un punt per cada 400 euros de reducció del preu respecte del pressupost
base de licitació (IVA inclòs).

14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes
La mesa de contractació, qualificarà la declaració responsable i, en cas d’observar
defectes esmenables, ho comunicarà als licitadors afectats perquè els esmenin en el
termini de tres dies.
Tot seguit, determinarà els licitadors admesos a la licitació i els exclosos, així com, en
el seu cas, les causes de l’exclusió. A continuació, es procedirà a l'obertura de la
documentació tècnica.
Una vegada valorats els criteris dependents d'un judici de valor, segons la
documentació tècnica presentada, es procedirà a l'obertura de l'oferta econòmica.
Realitzada la valoració de l'oferta econòmica, la mesa de contractació classificarà les
proposicions presentades per ordre decreixent de puntuació i proposarà la contractació
del licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.
14.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes dels licitadors,
s’aplicaran els criteris de desempat previstos a la Llei 9/2017.
14.4 No es contempla la realització de subhasta electrònica.

Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de
documentació previ a l’adjudicació
15.1 Abans d'efectuar l'adjudicació del contracte, el licitador que hagi presentat la
millor oferta, dins del termini de set dies hàbils a comptar des del següent a aquell en
què se li requereixi, ha de presentar la documentació justificativa a què es fa esment a
continuació (aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte dels
licitadors a les capacitats de les quals es recorri):

-

En cas que el licitador recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de
disposar dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.
Certificats d’estar al corrent amb l’AEAT i la Seguretat Social.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el
termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a
requerir la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del
pressupost base de licitació com a penalitat i, a més, pot donar lloc a declarar al
licitador en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.

Setzena. Garantia definitiva
No procedeix la constitució de garantia definitiva.

Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i
desistiment
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte,
notificant-t’ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en
què hagin incorregut, amb un màxim de 20 euros.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.

Divuitena. Adjudicació del contracte
18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena,
l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte, dins del termini de cinc
dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.
La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula
vuitena d’aquest plec, i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de
contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a
la formalització del contracte.

Dinovena. Formalització i perfecció del contracte

19.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu.
19.2 La formalització d’aquest contracte, es publicarà en un termini no superior a
quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant. Un cop
formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció. Les dades contractuals
comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic.

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE
Vintena. Condicions especials d’execució
El contractista haurà d'efectuar una estricta observació de les normes i recomanacions
de prevenció dels riscos relacionats amb la COVID-19.

Vint-i-unena. Compliment de terminis i correcta execució del
contracte
21.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.
21.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels
terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà
optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de
la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en
els articles 193 i 194 de la LCSP.
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix
parcialment, per causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions
definides en el contracte.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE
LES PARTS
Vint-i-dosena. Abonaments a l’empresa contractista
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i

les condicions establertes en l’article 198 i 243 de la LCSP. Els codis DIR3 per a
l'emissió de la factura electrònica són:


L01431567 (el mateix codi per als 3 camps)

Vint-i-tresena. Responsabilitat de l’empresa contractista
L’empresa contractista respon de l’execució correcta del subministrament i la
instal·lació d’acord amb les condicions establertes en aquest plec.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una
ordre de l’Administració o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte
elaborat per l’Administració.
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia,
dels defectes que puguin advertir-se en els béns subministrats que no siguin
conseqüència d'una ús inadequat o per causes de força major. Aquesta circumstància
haurà de ser provada pel servei tècnic de l'empresa contractista.

Vint-i-quatrena. Modificació del contracte
No se'n preveuen.

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA
SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL
CONTRACTE

Vint-i-cinquena. Cessió del contracte
No es permet.

Vint-i-sisena. Subcontractació
27.1 El contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’article 215
LCSP.
27.2 El contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i,
com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de

subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l’empresa
subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la, per
referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i
acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.
27.3 El contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la
informació necessària sobre els nous subcontractes.
27.4 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de
la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la
repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents:
a) La imposició al contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import
del subcontracte.
La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix
el segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP.

Vint-i-setena. Revisió de preus
No s'admet.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Vint-i-vuitena. Recepció i liquidació
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els
articles 210 i 243 de la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP.

Vint-i-novena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de
la garantia definitiva
El termini de garantia és de tres anys i començarà a computar a partir de la instal·lació
dels béns.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.

Trentena. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte les que s'enumeren en l'article 211 de la Llei
9/2017, de Contractes del Sector Públic.

