Plec de clàusules administratives

Núm. Referència:
Núm. Expedient

X2018036196
CCS12018000027

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REALITZACIÓ D’UN ESTUDI PER A LA
REHABILITACIÓ, LA CAPTACIÓ I MOBILITZACIÓ D’HABITATGE I LOCALS AL
NUCLI ANTIC D’OLOT, PEL PROCEDIMENT OBERT:

Clàusula 1. Objecte del contracte.
L’objecte del contracte és el servei de realització d’un estudi per a la rehabilitació, la
captació i mobilització d’habitatge i locals al nucli antic d’Olot.
Les característiques del servei s’especifiquen en el plec de prescripcions tècniques
(PPT).
Per la tipologia del contracte no admet el fraccionament i per tant no procedeix la
divisió en lots.
El codi CPV que correspon és
71241000-9
71315200-1
70333000-4

Estudio de viabilidad, servicios de asesoramiento, análisis
Servicios de consultoria en materia de edificios
Servicios relacionados con las viviendas.

Clàusula 2. Qualificació i Règim jurídic del contracte
Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’acord amb el previst als
articles 25 i de prestació de serveis segons definició de l’article 17 de la LCSP i se
sotmet en tot el que no s’indiqui expressament en aquest Plec de Clàusules
Administratives Particulars (PCAP) a la LCSP i normativa de desenvolupament.
Les parts del contacte quedaran sotmeses expressament a allò establert en aquest plec i
en el corresponent plec de prescripcions tècniques. El desconeixement dels termes del
contracte, dels documents annexos que en formin part o de les instruccions, plecs o
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normes aprovades per l’Ajuntament que puguin ser d’aplicació en l’execució d’allò pactat,
no eximirà el contractista de l’obligació del seu compliment.
En tot allò no previst en els plecs regiran les següents normes:
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no estigui
derogat.
- Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del
RGLCAP.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
- El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
- Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE.
- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
I amb caràcter supletori:
- La normativa estatal i autonòmica aplicable al règim local.
- La resta de normes del dret administratiu.
- Les normes del dret privat, si s’escau.

Clàusula 3.- Procediment i forma d’adjudicació
La contractació es tramitarà de forma ordinària i no està subjecte a regulació
harmonitzada.
El procediment d’adjudicació serà l’obert amb intervenció de comitè d’experts, segons
estableix l’article 146,2,a) de la LCSP.
L’adjudicació recaurà sobre la proposició més avantatjosa atenent diversos criteris de
valoració i la ponderació dels criteris que depenen d’un judici de valor és
quantitativament superior a la resta.
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Clàusula 4. Termini i lloc d’entrega
El termini màxim de lliurament per a la totalitat del material objecte del contracte,
s’estableix en 5 mesos, a partir de la formalització del contracte.
A aquests efectes, l’inici dels treballs es comptarà des del dia següent de la signatura
del contracte.
Es fixen tres fases d’execució dels treballs. El detall de cadascuna de les fases es
recull en el plec de prescripcions tècniques.

1ª fase: treball de camp
2ª fase: anàlisi i diagnosi
3ª fase: finalització de la totalitat del treball amb proposicions

Clàusula 5. Pressupost màxim de licitació
El pressupost màxim de licitació del contracte, millorable a la baixa, és de 34.000 €
(IVA inclòs). Aquest pressupost és el sumatori del pressupost net de 28.099,17 euros
més l’import de l'IVA 5.900,83 euros, al tipus del 21%.
L’oferta de preu de l’empresa licitadora no pot superar el pressupost màxim de
licitació. Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base
de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. Si el preu ofert per
l’empresa licitadora supera el pressupost base de licitació, l’oferta serà íntegrament
rebutjada.
Tant la documentació que haurà de lliurar el contractista així com els treballs vinculats
amb l’objecte del contracte seran a càrrec de l’adjudicatari i es consideraran inclosos
dins del preu del contracte.

Clàusula 6. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, als efectes del que disposa l’article 101 i concordants de
la LCSP, és de 28.099 €, IVA exclòs.
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Clàusula 7. Existència de crèdit
La despesa derivada d’aquesta contractació, d’import 34.000 euros IVA inclòs, es farà
efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària, PIAM nucli antic, següent:

Any

Econòmic

Programa

Orgànic

Pressupost

% IVA

net
2018

200

439

227990

Import

Import total

IVA

28.099,17

21

5900,83

34.000

Clàusula 8. Pagament del preu.
El preu definitiu del contracte serà aquell que proposi l’adjudicatari del contracte.

El

contractista

tindrà dret

a

l'abonament

del

preu

del material efectivament

entregats i formalment rebuts.
El pagament es realitzarà prèvia presentació de la factura/es corresponent/s, revisada i
conformada pel responsable del contracte, de conformitat amb el material lliurat
correctament.
De conformitat amb la disposició addicional 32.2 de la LCSP, en les factures s'hauran
d'incloure obligatòriament les següents mencions:
- Destinatari: Oficina d’habitatge de l’Ajuntament d’Olot.
- L’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública:
Intervenció de Fons de l'Ajuntament d’Olot.
En compliment del previst a la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic, els proveïdors
o contractistes de les Entitats Locals, hauran d’emetre factures electròniques en els
termes i condicions previstos a la llei.
El punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament d’Olot i entitats que
en depenen és el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya
( AOC), eFACT, i d’acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre
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l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta
s’adhereix al Punt General d’entrada de factures de l’Estat ( FACe).
Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat
tramitadora i oficina comptable és: L01171143
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC
per la càrrega de factures electròniques
https://efact.eacat.cat/bustia/CommonServlet;jsessionid=3B86286AC73286C9A06BF3AB3D69
BFDF?accion=changeTab&selectedTab=uploadInvoiceTab&portalId=66

En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada de la
prestació.

Clàusula 9. Termini de pagament
Els honoraris professionals de l’encàrrec es pagaran seguint les tres fases de treball,
representant un 30% dels honoraris la primera fase –treball de camp–, un 40% la
segona fase –anàlisi i diagnosi- i un 30% la part final –propositiva–.
En aquest sentit, el pagament dels treballs es portarà a terme de la manera següent:
-

10% a la meitat de la Fase 1: treball de camp.

-

20% a la finalització Fase 1: treball de camp.

-

20% amb el lliurament de les fitxes i documents gràfics definits en el PPT

-

20% amb el lliurament del diagnosi definida al PPT

-

30% al lliurament de la totalitat del treball.

El pagament del preu de contracte s’efectuarà mitjançant transferència bancària en el
termini de 30 dies naturals a comptar de la data del registre d’entrada de la factura al
registre de l’Ajuntament d’Olot, previ informe favorable dels treballs realitzats d’acord
amb les fases corresponents. Aquest informe s’emetrà en el termini de deu dies
naturals des del registre d’entrada de la factura. Altrament, es procedirà al pagament
de la factura sens perjudici de la ulterior avaluació del treball facturat.

Clàusula 10. Responsable del contracte
La persona responsable del contracte serà designada per l’òrgan de contractació, en el
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moment de l’aprovació de l’expedient.
A la persona designada li correspondrà exercir les facultats determinades a l’article 62
de la LCSP que garantirà durant tot el període de durada del contracte, que el
contractista porti a terme l’execució d’acord amb les condicions establertes en el
contracte, i informarà oportunament a l’òrgan de contractació sobre qualsevol
incidència o deficiència detectada.

Clàusula 11. Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats que es pretenen cobrir amb aquesta contractació venen determinades
per la conveniència d’obtenir un document per identificar les eines i estratègies
necessàries per al desenvolupament d’actuacions de rehabilitació, captació i
mobilització d’habitatge al nucli antic d’Olot.
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la
justificació del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments
recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient.

Clàusula 12. Jurisdicció
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts, un cop esgotada la via administrativa, amb
expressa submissió als Tribunals de la Província de Girona, sens perjudici de que, si
es el cas, procedeixi la interposició del recurs especial en matèria de contractació
regulat a l’article 44 de la LCSP.

Clàusula 13. Òrgan de contractació.
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per
l’Alcaldia mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 2 de juliol de 2015.

Clàusula 14. Prerrogatives de l’òrgan de contractació
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Dins dels límits i amb subjecció als requisits i als efectes que assenyala la LCSP,
l’òrgan de contractació té al prerrogativa d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes
que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar-ne la
resolució i determinar els efectes d’aquesta.
De conformitat el que disposa l’article 191 de la LCSP en la instrucció de procediments
per a l’adopció d’acords d’exercici de les prerrogatives de l’òrgan de contractació,
haurà de donar-se audiència al contractista. Els acords que adopti l’òrgan de
contractació en l’exercici de les esmentades prerrogatives exhaureixen la via
administrativa i són immediatament executius

Clàusula 15. Perfil de contractant
1. Per consultar els plecs i la resta de documents relacionats amb la present
contractació, així com la composició de la Mesa de Contractació i el comitè d’experts,
s’ha d’accedir al Perfil de contractant, a través de l’adreça següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/olot
Durant el període de licitació poden adreçar les consultes al correu següent correu
electrònic: judit.reixach@olot.cat

2. L’Ajuntament d’Olot té el seu domicili al Passeig Bisbe Ramon Guillamet, núm. 10,
’Olot, codi postal 17800. La direcció web de l’Ajuntament d’Olot és http://www.olot.cat/

Clàusula 16. Capacitat per contractar.
Capacitat i requisits
1. Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i que no es trobin en cap dels supòsits
d’incapacitat o prohibició de contractar determinats a la legislació vigent, tot d’acord
amb les previsions dels articles 65 i 71 de la LCSP.
2. D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l’activitat de les empreses
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licitadores que siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l’objecte del
contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals.
3. Les empreses licitadores han de disposar d’una organització amb elements
suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb
l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la
realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
4. Aquest contracte pot ser adjudicat a una Unió d'empresaris que es constitueixi
temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. La durada de la UTE ha de
coincidir, almenys, fins a l’extinció del contracte.
5. Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o
dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació
durant la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació
sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència. L’òrgan
de contractació haurà d’adoptar mesures per garantir aquest no falsejament de la
competència.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de
contractar han de concórrer a la data de finalització del termini de presentació d’ofertes
i subsistir en el moment de perfeccionament del contracte.
Acreditació de la capacitat
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita
mitjançant escriptura de constitució o modificació inscrita en el registre mercantil, quan
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui s’acredita mitjançant
escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional en què constin les
normes que regulen la seva activitat, inscrits si s’escau, en el corresponent registre
oficial. També caldrà aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita
mitjançant la presentació del NIF.
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La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió
Europea o signatari de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu estat
membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les
certificacions que s’indiquen en l’Annex XI de la Directiva 2014/24/UE.

Clàusula 17. Solvència de les empreses licitadores
El licitador haurà de complir les condicions següents:
Disposar de la solvència:
a) Solvència econòmica i financera
Tenir contractada una assegurança d’indemnització per riscos professionals, que
cobreixi els riscos tan civils com professionals que es puguin derivar de l’execució
del contracte amb un capital mínim de 34.000 € per sinistre i any.
S’acreditarà mitjançant certificació expedit per l’asseguradora on hi consti l’import
assegurat, els riscos que cobreix i la data de venciment de l’assegurança.
Els licitadors poden substituir aquesta documentació presentant un compromís de
subscripció de la pòlissa requerida en cas de resultar adjudicataris del contracte.
b) Solvència professional o tècnica
Els requisits mínims de solvència tècnica o professional exigits són:
-

Una persona professional amb experiència en estudis similars a l’objecte
d’aquest contracte, amb una experiència mínima de 3 anys i una titulació
d’arquitecte o aquella altra legalment competent. En cas de concórrer
mitjançant un equip, el director del mateix haurà de ser en tots els casos un
arquitecte.

Per la seva acreditació s’haurà de presentar una relació dels treballs similars
realitzats en els darrers 3 anys que inclogui import, dates i destinataris.
Anirà acompanyada d’un certificat de bona execució del destinatari o una
declaració responsable del licitador.
Haurà de presentar també certificació de col·legiació.

Clàusula 18. Informació addicional
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Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació

informació

addicional

sobre

els

plecs

i

demés

documentació

complementària, aquesta es facilitarà sis dies abans de que finalitzi el termini fixat per
la presentació d’ofertes, sempre que s’hagi demanat amb una anticipació mínima de
12 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a
l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments respecte als plecs a través de
l’apartat de preguntes i respostes en el perfil. Aquestes seran públiques.

Clàusula 19. Presentació de proposicions.
- Lloc i termini de presentació.
Les proposicions es presentaran al Departament de Secretaria de l’Ajuntament
d’Olot (Passeig Bisbe Ramon Guillamet, núm. 10), de dilluns a divendres, de 9:00 a
14:00 hores, dins el termini màxim dels 20 dies hàbils a comptar des del següent al
de la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del contractant, per inscriure-les en
el Registre corresponent.
No es podran presentar les proposicions en sobre amb format electrònic perquè
l’Ajuntament d’Olot encara no disposa dels mitjans tècnics adequats, tal com es
justifica a l’informe que consta a l’expedient.
Si el dia del venciment del termini de presentació d’ofertes cau en dissabte o festiu,
aquest es traslladarà al següent dia hàbil.
La data final de presentació d’ofertes serà la detallada en l’anunci de licitació que es
podrà trobar en el Perfil del contractant.
El termini de presentació finalitzarà a les 14:00 hores del darrer dia.
També es poden presentar les proposicions per Correu postal, sempre dins del
termini de presentació d’ofertes establert. En aquest cas, l’empresa haurà de
justificar la data i hora d'imposició de la tramesa a l’Oficina de correus i anunciar a
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l'òrgan de contractació la tramesa de l’oferta mitjançant correu electrònic
(contractacio@olot.cat) com a màxim el darrer dia del termini de presentació
d’ofertes.
No obstant, transcorreguts 10 dies des de la finalització del termini de presentació de
proposicions sense que hagi arribat l’oferta enviada per Correu a l’òrgan de
contractació, aquesta no serà admesa en cap cas.
Una vegada presentada una proposició, no podrà ser retirada.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
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 dóna lloc a la inadmissió
de totes les propostes per ella subscrites.
Les proposicions són secretes i s’aplicaran els mitjans que garanteixin aquest
caràcter fins el moment en què s’hagi de procedir a l’obertura en públic de les
mateixes.
- Formalitats i documentació.
Les proposicions es presentaran en tres sobres tancats
SOBRE 1: Denominat DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA LICITACIÓ
DEL CONTRACTE DE SERVEI DE REALITZACIÓ D’UN ESTUDI PER A LA
REHABILITACIÓ, LA CAPTACIÓ I MOBILITZACIÓ D’HABITATGE I LOCALS AL
NUCLI ANTIC D’OLOT
Document europeu únic de contractació.
Les empreses licitadores han de presentar el DEUC document europeu únic de
contractació, que s’adjunta com a annex a aquest plec i mitjançant el qual declaren
que:
-

La societat està vàlidament constituïda i que de conformitat amb el seu objecte
social es pot presentar a la licitació així com que la persona signatària del DEUC
té la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC.
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-

Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera i tècnica i
professional de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec.

-

Que no està incurs en prohibició de contractar.

-

Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.

S’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de
correu electrònic i addicionalment els números de telèfon mòbil on rebre els avisos
de les notificacions.
SOBRE 2: Denominat DOCUMENTACIÓ TÈCNICA O CRITERIS AVALUABLES A
TRAVÉS DE JUDICI DE VALOR PER AL CONTRACTE DE SERVEI PER A LA
REALITZACIÓ D’UN ESTUDI PER A LA REHABILITACIÓ, LA CAPTACIÓ I
MOBILITZACIÓ D’HABITATGE I LOCALS AL NUCLI ANTIC D’OLOT
Inclouran tota la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a
judici de valor desglossada en tots els conceptes i continguts que n’han de servir de
base per a la valoració.
SOBRE 3: Denominat PROPOSICIÓ ECONÒMICA PER A LA LICITACIÓ DEL
CONTRACTE DE SERVEI PER A LA REALITZACIÓ D’UN ESTUDI PER A LA
REHABILITACIÓ, LA CAPTACIÓ I MOBILITZACIÓ D’HABITATGE I LOCALS AL
NUCLI ANTIC D’OLOT.
Oferta econòmica:
Es presentarà la documentació relativa als criteris quantificables de forma
automàtica (segons model de l’annex 2 d’aquest plec). Es valorarà segons criteris
fixats en aquest plec.
Les ofertes que superin el pressupost màxim de licitació seran excloses
automàticament.
En el cas d’incloure en el sobre B l’oferta econòmica, o qualsevol altra
informació rellevant avaluable de forma automàtica i que s’hauria d’incloure en
el sobre C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora.
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Clàusula 20. Criteris de valoració de les ofertes.
La valoració es farà mitjançant criteris depenents d’un judici de valor amb una
puntuació màxima de 80 punts; i mitjançant fórmula automàtica amb una puntuació
màxim de 10 punts.
La puntuació màxima de valoració a obtenir serà de 90 punts.
A) Valorables depenent d’un judici de valor
1. EQUIP DE TREBALL

puntuació màxima 20 punts

Descripció - Llistat dels diferents components de l’equip, amb descripció de
cadascun d’ells.
Valoració - Es puntuarà l’equilibri i proposta d’equip, la idoneïtat dels perfils
presentats per tal de desenvolupar l’estudi i de forma individual, la capacitat de
cadascun dels components.
Únicament es valoraran aquells components de l’equip que presentin carta de
compromís de participació.
Format - Màxim 1 A4 a una cara per cada currículum i 1 A4 a una cara per a
cada carta de compromís.
Sistema de puntuació
Descripció Punts
Proposta d’equip equilibrada i adient pel tipus de treball amb
components amb un perfil adequat

20

Proposta notable

15

Proposta bàsica

10

No assoleix els objectius: equip desequilibrat o no adequat,
perfils que no escauen pel tipus de treball a realitzar,
components amb perfil escàs.

2. MEMÒRIA

5

puntuació màxima 40 punts

2.1 Aproximació i enfoc del treball: puntuació màxima: 20 punts
Descripció - Es presentarà una memòria descriptiva de l’execució dels treballs
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que demostri el coneixement i la comprensió de l’àmbit on s’actua i de les
tasques a desenvolupar.
Valoració - Es valorarà el coneixement del lloc i de l’àmbit, l’anàlisi del tipus de
treball a desenvolupar.
Format - Màxim 2 A4 a una sola cara.
Sistema de puntuació
Descripció Punts
Proposta exhaustiva, completa, detallada i adequada

20

Proposta correcta, detallada i coherent

15

Proposta poc rellevant

10

No assoleix els objectius: no aporta informació, és massa
genèrica, està incompleta, és incongruent o/i no és realista

2.2 Anàlisi crítica del plec tècnic de la licitació:

5

puntuació màxima 20 punts

Descripció - S’adjuntarà una memòria on s’avaluïn les singularitats i dificultats
del projecte a redactar, identificant els punts crítics del mateix i formulant
propostes i solucions sobre l’enfoc del plec.
Valoració - Es valorarà la capacitat d’anàlisi i diagnosi de l’àmbit i el l’estudi a
desenvolupar, així com el tipus de propostes i solucions presentades.
Format - Màxim 2 A4 a una sola cara
Sistema de puntuació
Descripció Punts
Proposta exhaustiva, completa, detallada i adequada

20

Proposta correcta, detallada i coherent

15

Proposta poc rellevant

10

No assoleix els objectius: no aporta informació, és massa
genèrica, està incompleta, és incongruent o/i no és realista

5
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3. METODOLOGIA I PLA DE TREBALL

puntuació màxima 20 punts

3.1 Cronograma de les diferents tasques a realitzar
puntuació màxima 10 punts
Descripció - Es proposarà el pla de treball que es consideri més adient per a
l’execució dels treballs de redacció on es detallarà de forma desglossada la
planificació temporal dels treballs de redacció en relació als diferents
documents a elaborar, identificant les principals etapes, marcant les fites de
major importància, i especificant tots els aspectes que es considerin crítics.
Valoració - Es puntuarà el programa de treball proposat pel licitador valorant la
coherència en relació a l’oferta del termini d’execució proposat així com la seva
garantia de compliment.
Format - Màxim 1 A4 a una sola cara
Sistema de puntuació
Descripció Punts
Proposta exhaustiva amb terminis clars i realistes i
totalment adaptada a l’objecte de l’encàrrec

10

Proposta notable

7,5

Proposta bàsica

5

No assoleix els objectius: no aporta informació, és massa
genèrica, està incompleta, és incongruent o/i no és realista

2,5

3.2 Relació entre diferents components de l’equip i les funcions assignades
puntuació màxima: 10
Descripció - Es presentarà la metodologia que s’aportarà en la redacció del
projecte amb expressa referència a l’organització de l’equip tècnic que
intervindrà, identificant les àrees de coneixement, les figures, la seva jerarquia,
i indicant el circuit de generació i validació de la documentació produïda en
cada fase del procés.
Valoració - Es puntuarà tenint en compte la composició i organització dels
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equips ofertats i els sistemes de treball amb la finalitat d’assegurar la qualitat
del servei.
Format - Màxim 1 A4 a una sola cara segons cadastre.
Sistema de puntuació
Descripció Punts
Proposta
relacioni

exhaustiva
els

diferents

amb una

metodologia clara que

components

de

l’equip

i

el

cronograma presentat, totalment adaptada a l’objecte de
l’encàrrec i que sigui realista.

10

Proposta notable

7,5

Proposta bàsica

5

No assoleix els objectius: no aporta informació, és massa
genèrica, està incompleta, és incongruent o/i no és realista

2,5

B) Valorable de manera automàtica
OFERTA ECONÒMICA (SOBRE 3)
Puntuació màxima 10 punts
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix,
que no sigui anormal i que no superi el pressupost net de licitació, (pressupost
màxim de licitació IVA exclòs) i, a la resta d’empreses licitadores la distribució es
farà aplicant la següent fòrmul:
Px = (10 x Om) / Ox
Essent:
Px

= la puntuació assignada a cada oferta

Om = valor de l’oferta més econòmica presentada
Ox = valor de l’oferta de cada licitador
En cap cas s’acceptarà cap proposta econòmica que superi el cost de licitació.
Clàusula 21. Ofertes anormalment baixes.
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Es qualificarà una oferta amb valors anormals o desproporcionats quan el preu ofertat
pel licitador pugui considerar-se com a tal en els termes de l’article 85 del RGLCAP.
En aquests casos es seguirà el procediment que preveu l’art.149 LCSP. El termini que
s’atorgarà al licitador perquè justifiqui la seva oferta no podrà superar 5 dies hàbils des
de l’enviament de la comunicació.
L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha
presentat una oferta qualificada d’ anormalment baixa s’evidencia que els preus
unitaris dels salaris de les persones que executaran el contracte considerats en l’oferta
són inferiors al que estableix el conveni d’aplicació.

Clàusula 22. Obertura de les ofertes i proposta d’adjudicació.
22.1. Obertura sobre núm. 1
L’acte d’obertura del sobre relatiu a la documentació administrativa, tindrà lloc a la seu
de l’Ajuntament en el termini de sis dies hàbils a partir de l’últim dia del termini de
presentació de proposicions.
L’acte públic d’obertura de les proposicions el realitzarà la Mesa de Contractació, en la
data i hora que es comunicarà a través del Perfil del Contractant.
El dia assenyalat es constituirà la Mesa de contractació que examinarà i qualificarà la
documentació general requerida. La sessió de la Mesa serà privada i serà preceptiva
la presència de l’Interventor i Secretari.
Si la Mesa observés defectes materials en la documentació presentada pels licitadors,
els ho comunicarà mitjançant correu electrònic i al tauler, podent concedir un termini
no superior als 3 dies hàbils per tal que corregeixin o esmenin la proposició. Si els
defectes fossin substancials o no esmenables, no serà admès a la licitació.
Un cop qualificada la documentació administrativa, la Mesa determinarà les empreses
que s’ajusten als plecs.
La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en
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les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials, i sempre que no
comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi
d’igualtat de tracte entre les empreses licitadores.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses que
presentin proposicions que no concordin amb la documentació examinada i admesa,
que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models
de proposicions establerts en aquests plec, comportin error manifest en l’import de la
proposició i les que l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència
que la faci inviable.

22.2 Obertura sobre núm. 2
En un termini no superior a set (7) dies hàbils a partir de l’endemà de l’acte d’obertura
de la documentació administrativa es reunirà el comitè d’experts per avaluar els criteris
d’adjudicació ponderables a través d’un judici de valor.
No passaran a la fase posterior les empreses que no obtinguin una puntuació mínima
de 40 punts.

22.3 Obertura sobre núm. 3
En un termini no superior a 20 dies a comptar de l’endemà del termini de presentació
de proposicions, la Mesa es tornarà a reunir en un acte públic a fi de procedir a
l’obertura dels sobres que contenen la proposició econòmica.
Prèviament a l’obertura d’aquest sobre, la Mesa donarà a conèixer el resultat emès pel
comitè d’experts sobre la ponderació dels criteris avaluables a través d’un judici de
valors.
Quedaran excloses les empreses que no superin el número de punts fixat en aquesta
clàusula (40 punts)

Clàusula 23. Mesa de contractació.
La mesa de contractació en aquest procediment serà la mesa permanent de
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contractació de l’Ajuntament designada per resolució d’alcaldia en data 23 de juliol de
2015.
A la persona responsable del contracte li correspon la comprovació, la coordinació i la
vigilància de la correcta realització del contracte.

Clàusula 24. Comitè d’experts.
Considerant que els criteris avaluables a través de judici de valor tenen un pes
superior als avaluables a tracés de fórmula, es constitueix el comitè d’experts. El
comitè d’experts estarà format per:
-

la directora tècnica de Dinàmig

-

la tècnica de l’àrea de Promoció de la Ciutat

-

un/una arquitecte municipal

-

un/una tècnic del departament de regeneració del departament d’Urbanisme i
Habitatge

La determinació exacte dels membres del comitè d’experts es publicarà prèviament a
l’inici de la valoració de les proposicions en el perfil del contractant.
La valoració de les ofertes presentades es farà aplicant els criteris d’adjudicació
establerts en el present plec.
Un cop emesos els informes corresponents, si és el cas, la Mesa de contractació
classificarà les ofertes per ordre decreixent de valoració, formularà la proposta
d’adjudicació de forma motivada a favor del licitador que hagués presentat l’oferta més
avantatjosa i comprovarà que el proposat adjudicatari està degudament constituït, que
el signatari de la proposició té poder suficient per formular l’oferta i que no està incurs
en cap prohibició de contractar, de conformitat amb l’article 159.4.f) 3r de la LCSP,
sens perjudici del previst per la normativa per a les empreses no espanyoles d’Estats
membres de la Unió Europea o dels Estats signataris de l’acord sobre l’Espai
Econòmic Europeu.
En cas d’empat de puntuacions de les ofertes que resultin més avantatjoses,
classificades en primer lloc, s’estarà al que disposa l’article 147 de la LCSP. Si encara
així perdura l’empat, l’adjudicació del contracte es decidirà per sorteig i es durà a
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terme en acte públic, prèvia convocatòria de les empreses licitadores que es farà a
través de la seva adreça electrònica.
La proposta d’adjudicació que realitzi la Mesa de contractació no crearà cap dret a
favor de l’adjudicatari proposat davant l’Ajuntament.

Clàusula 25. Adjudicació
- Presentació de la documentació.
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins el termini de 7
dies hàbils, comptats des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu
l’article 159.4 de la LCSP, haurà d’acreditar:
a) Les circumstàncies consignades en la declaració responsable que no estiguin
degudament inscrites o actualitzades en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades.
b) Qualsevol altra documentació que l’empresari hagi de presentar i que no estigui
inscrita en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades.
- Adjudicació.
L’òrgan de contractació, un cop verificada la documentació, adjudicarà el contracte en
el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions.
Transcorregut el termini anterior sense que es notifiqui l’adjudicació, les empreses
licitadores tenen dret a retirar la seva proposta, sense cap mena d’indemnització. No
obstant això, l’òrgan de contractació podrà sol·licitar als licitadors que mantinguin la
seva oferta per un termini superior, prèvia comunicació als licitadors i publicació al
Perfil del Contractant, mantenint-se la licitació amb aquells licitadors que acceptin la
pròrroga.
L’adjudicació es notificarà a tots els licitadors i es publicarà en el Perfil del contractant
de l’òrgan de contractació i haurà d’expressar tots els extrems establerts a l’article 151
de la LCSP.
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L’adjudicació serà notificada a les empreses licitadores i es publicarà el mateix dia en
el Perfil del Contractant juntament amb les ofertes presentades i la documentació
relativa a la seva valoració.
Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense
obrir, seran arxivades. Un cop formalitzat el contracte, la documentació administrativa
presentada quedarà a disposició dels interessats.
Si els licitadors no exerceixen aquest dret, l’òrgan de contractació quedarà autoritzat
per procedir a la destrucció total de dita documentació, transcorregut un any des de
l’adjudicació del contracte.
Les empreses que hagin concorregut a la licitació en Unió Temporal d’Empreses i
resultin adjudicatàries del contracte, hauran de presentar l’escriptura de constitució de
la unió temporal abans de l’acceptació de la formalització del contracte. En l’escriptura
de constitució haurà de constar el nomenament del representant o de l’apoderat únic
de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es
derivin del contracte fins a la seva extinció.

Clàusula 26. Formalització
La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la firma, en el termini màxim de
tres dies, d’acceptació de l’empresa adjudicatària de la resolució d’adjudicació i es
publicarà en el Perfil del Contractant.
En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de constituir
formalment en unió temporal abans de la formalització del contracte.
Si per causes imputables a l’empresa adjudicatària no s’hagués formalitzat el contracte
s’entendrà que retira la seva oferta i l’Ajuntament sol·licitarà la documentació a la
següent empresa licitadora per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, i
podrà reclamar, si s’escau, a l’empresa licitadora que ha retirat l’oferta la indemnització
que correspongui.

Clàusula 27. Notificacions / comunicacions electròniques.
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De conformitat amb el que estableixen la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC) i la
disposició addicional 15 de la LCSP, les notificacions als licitadors (en relació a la
resolució d’al·legacions, al procés de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits
d’adjudicació, formalització, modificació, negociació i extinció normal o anormal del
contracte) es realitzaran per mitjans electrònics.

Clàusula 28. Garanties.
Per participar en la licitació no s’exigeix garantia provisional.
L’empresa que hagi presentat la millor oferta haurà de constituir una garantia definitiva
d’import 600 euros .

Clàusula 29. Revisió de preus
No procedeix.

Clàusula 30. Risc i ventura
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, de conformitat
amb el que disposa l’article 197 de la LCSP.

Clàusula 31. Condicions d’execució i obligacions del contractista.
1. L’empresa contractista queda vinculada a l’oferta que hagi presentat i està obligada
a:
a) Complir les obligacions derivades del compliment d’aquest plec de clàusules
administratives, així com les que es derivin del les normes d’aplicació contingudes en
la vigent legislació de contractes del sector públic.
b) Complir el contracte d’acord amb el contingut d’aquest plec, del plec de
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prescripcions tècniques i, en el seu cas, de les millores presentades a la seva oferta,
acceptades per l’Ajuntament.
c) Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
d) Designar una persona responsable que faci d’enllaç amb els corresponents serveis
municipals i el responsable del contracte.
e) Complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal.
f) Les empreses que es presenten a la licitació hauran de garantir en general el
compliment de les condicions salarials dels treballadors conforme el conveni col·lectiu
objecte d’aplicació.
g) El contractista haurà de complir la normativa vigent en matèria laboral, de seguretat
social, d’integració social de minusvàlids i de prevenció de riscos laborals i qualsevol
altra norma de caràcter general aplicable al personal al seu càrrec.
L’Ajuntament podrà requerir al contractista l’acreditació del compliment de les
obligacions esmentades durant l’execució del contracte.
El personal que intervingui en la prestació del servei dependrà exclusivament del
contractista, sense que de l’eventual incompliment de les seves obligacions legals o
contractuals pugui derivar-se cap responsabilitat per part de l’Ajuntament.
i) El contractista està obligat a lliurar l’estudi i els resultat objecte del contracte en el lloc
i terminis que s’indiquen en aquest plec.
j) Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec i en el Plec de
Prescripcions tècniques.

Clàusula 32. Responsabilitat.
El

contractista

serà

responsable

dels treballs

realitzats

pel

seu

personal,

col·laboradors, si s’escau, si s’escau, i estarà obligat a indemnitzar tots els danys i
Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:

6b9ae61e-a5b8-4010-9b62-d22113fd5a14
Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a
www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

NIF:P1712100E

Ps.. Ramon Guillamet,10
17800 OLOT

Plec de clàusules administratives

perjudicis que es causin a tercers 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’Ajuntament.
També serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions que
desenvolupi, i de les conseqüències que es puguin produir per a l’Ajuntament o per a
tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en
l’execució del contracte.

Clàusula 33. Confidencialitat.
El contractista i el personal encarregat de la realització dels treballs estaran obligats a
guardar silenci respecte de les dades, informacions, documents i assumptes o
antecedents als quals tinguin accés i que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats
amb l’objecte del contracte. En tot cas el contractista quedarà obligat al compliment del
que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades
personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i al que estableix el
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Clàusula 34. Compliment del contracte i penalitzacions.
El contractista haurà de complir el contracte dins el termini fixat per a la seva
realització i si s’escau, els terminis parcials que es puguin fixar en el contracte i
executar-lo d’acord amb els compromisos adquirits.
En cas d’incompliment per part del contractista, l’òrgan de contractació podrà imposar
penalitzacions al contractista i l’import d’aquetes no exclourà la indemnització de danys
i perjudicis a què pugui tenir dret l’Ajuntament.
Si l’Ajuntament opta per la imposició de penalitats, prèvia tramitació de l’expedient
corresponent, els imports de les penalitats es faran efectius mitjançant la deducció dels
mateixos en els documents de pagament.
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S’imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes a
continuació, aplicant el que disposen els articles 192 i 193 de la LCSP:
a) Per compliment defectuós
b) Per demora
c) Per incomplir criteris d’adjudicació.
S’imposaran al contractista penalitats per incomplir els criteris d’adjudicació, en els
següents termes:
-

Si durant l’execució del contracte o al temps de la seva recepció, s’aprecia que, per
causes imputables al contractista, s’ha incomplert algun o alguns dels
compromisos assumits en la seva oferta.

-

Per considerar que l’ incompliment afecta un criteri d’adjudicació caldrà que el
descomptar-se un 25 per 100 de la puntuació obtinguda pel contractista en el criteri
d’adjudicació incomplert, resultés que la seva oferta no hauria estat la millor
valorada.

-

Com a regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, tret
que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt
greu, en aquest cas podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%,
respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar
la gravetat.

Clàusula 35. Cessió del contracte
No s’admet la cessió del contracte atesa la seva naturalesa i segons justificació que
figura en l’expedient.

Clàusula 36. Subcontractació
En aquest contracte, atesa la seva naturalesa i les seves condicions, no es permesa la
subcontractació.
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Clàusula 37. Condició d’execució de caràcter social
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, s’estableix la següent condició especial
d’execució de caràcter social:
-

Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte
durant tot el període contractual.

L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte,
fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni sectorial que sigui
d’aplicació.
Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu
incompliment podrà ser objecte de penalització molt greu o causa d’extinció
contractual.
El responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari
formalment que ha complert l’obligació. Així mateix, el responsable del contracte o
l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones
treballadores que informin al respecte.

Clàusula 38. Modificació del contracte.
D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents i l’article 242 de la LCSP,
perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació el podrà modificar per les causes
imprevistes establertes en l’article 205.2 de la LCSP en les condicions i requisits
establerts legalment.
En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar més del 50% del preu
inicial del contracte IVA exclòs, tot d’acord amb les previsions de l’article 204 LCSP. La
modificació requerirà informe previ del responsable del contracte.
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau,
del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en
document administratiu.
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Clàusula 39. Compliment del contracte
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat
dels treballs d’acord amb les condicions establertes i a plena satisfacció de
l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposen els articles 210, 243 i 244 de la
LCSP i 163 a 169 del RGLCAP i sens perjudici del que disposen els articles 208, 246 i
239 de la LCSP.

Clàusula 40. Resolució del contracte
Per les causes de resolució del contracte, la seva aplicació i els efectes d’aquesta,
s’estarà al que disposen els articles 211, 212, 306 i 307 de la LCSP.
La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a instància
del contractista, en el seu cas, mitjançant procediment tramitat en la forma
reglamentàriament establerta per l’article 109 del RGLCAP.

Clàusula 41. Recursos legals dels licitadors.
Els anuncis de la licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament
o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el
procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims;
els acords d’adjudicació d’aquest contracte són susceptibles de recurs potestatiu de
reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un mes comptat a partir del dia
següent al de la recepció de la notificació, o es pot interposar directament recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenció Administratiu de Girona, en el termini
de dos mesos comptats des del dia següent dal de la recepció d’aquesta notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda
un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense
que s’hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de sis mesos comptats
des del següent al que s’hagi produït la desestimació tàcita.
Olot, novembre de 2018
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ANNEX 1: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
Qui sotasigna el/la senyor/a .....................................................................................,
amb DNI/NIE núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal
de la persona física/jurídica ...................................................................................., amb
NIF núm. ........................................, amb la següent adreça de correu electrònic
.................................. i als efectes de licitar en el procediment d’adjudicació del
subministrament de material elèctric i d’enllumenat per a la instal·lació d’enllumenat
d’abalisament al camí peatonal intervolcànic.

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT (En cas d’unió temporal d’empeses
(UTE) ha d’haver una declaració responsable de cadascuna de les empreses que hi
formen part)

Que l’empresa licitadora que representa: (INDIQUEU AMB UN SENYAL EL QUE
PROCEDEIX)
Que ostenta la representació de l’empresa licitadora que presenta l’oferta
Que està en possessió de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat
Que no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració
establertes a l’article 71 de la LCSP
Que compleix les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals
Que compleix les obligacions legals en matèria d’igualtat efectiva de dones i
homes
Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials:
No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades
delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o
avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l’Estat espanyol-, o fora d’ells i
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
Que accepta rebre les notificacions/comunicacions electròniques que li enviï
l’Ajuntament.
Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori
espanyol
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Què accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta
puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional
estranger que pugui correspondre al licitador.
Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora
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ANNEX 2: MODEL D’OFERTA ECONÒMICA:
Dades del declarant
Nom i cognoms

DNI/NIF

Domicili

Població

Codi postal

Telèfon

Actuant en nom propi
Actuant en representació
Dades de l’empresa (si s’actua en la seva representació)
Nom
NIF

Domicili social

Població

Telèfon

Codi postal

Licitació
Contractació del servei de realització d’un estudi per a la rehabilitació, la captació i
mobilització d’habitatge i locals al nucli antic d’Olot.
EXPOSO
Que estic assabentat/da de la licitació anteriorment referida, convocada per l’Ajuntament
d’Olot; conec i accepto íntegrament les clàusules administratives, econòmiques i
tècniques particulars contingudes en el plecs reguladors d’aquesta contractació; declaro
que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
l’Ajuntament d’Olot i en el cas de resultar adjudicatari/a em comprometo a executar-lo
d’acord amb les clàusules del referit plec:
1. Oferta econòmica. El preu ofertat inclou impostos i qualsevol altra despesa que es
pugui produir, excepte l’Impost sobre el Valor Afegit.

(IVA exclòs)
(en lletres)

€
(en números)

(lloc i data i signatura del sol·licitant)
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ANNEX 3: MODEL D’ACCEPTACIÓ A L’ADJUDICACIÓ:

En/na __________________________ amb domicili a __________________________
____________________________, i amb DNI núm. ______________, en nom propi (o
en representació de ____________________________ com ho acredito per _________
_______________________), assabentat de l’adjudicació a favor meu / (o de l’empresa a
la que represento) del contracte de servei ___________________________________
________________________________________ ( núm. expedient ______________),
accepto plenament la adjudicació als efectes del previst a l’article 159.6.g) de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora
(lloc i data)
(Signatura i segell de l’empresa)

}

[Firma01-01]

GOU CLAVERA, MARIA GLORIA
11/12/2018

[Firma03-01]

[Firma02-01]

SALVADOR CULI, JORDI
12/12/2018

[Firma04-01]
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