Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte d’obres amb motiu de la
l’execució de l’obra civil per a la substitució de la xarxa d’aigua potable (XAP) en l’àmbit del barri de La
Granja del Prat de Llobregat. Número expedient C-2020-13
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I DISPOSICIONS GENERALS
1. Necessitats de la contractació
Pel que fa a les necessitats a satisfer, així com la idoneïtat de l’objecte del contracte, contingut i la no
divisió en lots queda acreditat a l’informe de necessitats que consta a l’expedient i publicat al perfil del
contractant.

2. Objecte i codificació del contracte
Execució dels treballs d’obra civil per a la substitució de la xarxa d’aigua potable existent en l’àmbit del
barri de La Granja.
L’obra civil a realitzar està detallada en la memòria tècnica valorada Obra de substitució de les canonades
de la xarxa d’abastament d’aigua potable en l’àmbit del barri de La Granja al municipi del Prat de
Llobregat (novembre 2020). No sent objecte del contracte la part d’obra mecànica ni la retirada del
fibrociment.
En total es tracta de substituir 573 ml de de canonades, dividides en 9 trams d’execució segons plànols i
detall en la memòria anterior.
La classificació de l’objecte del contracte d’obres en la CPV (Vocabulari Comú de Contractes Públics) és la
corresponent a 45232150-8 Treballs realitzats amb canonades de distribució d’aigua.

3. Naturalesa i règim jurídic del contracte. Documentació amb caràcter contractual
1. Aigües del Prat SA, és una societat municipal de capital íntegrament de l’Ajuntament del Prat de
Llobregat. Té la consideració de poder adjudicador no administració pública, per la qual cosa li és
d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP) segons
allò establert a l’article 3 de l’esmentat text legal.
El contracte té caràcter privat, de conformitat amb els articles 26.1 b) i és d’aplicació l’article 318. b) en
quan a l’adjudicació del contracte. Pel que fa als efectes i extinció, es regirà pel dret privat, llevat les
modificacions del contracte i altres circumstàncies que seran d’aplicació les normes de la LCSP, segons
allò establert a l’article 319 de la LCSP.
La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada per part dels licitadors del contingut
d’aquest plec i de la memòria tècnica valorada sobre els treballs d’obra civil a realitzar.
2. Aquest contracte es regirà per les determinacions que consten a la memòria tècnica valorada de les
obres de substitució de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable en l’àmbit del barri de
La Granja al municipi del Prat de Llobregat (novembre 2020) per aquest plec de clàusules
administratives particulars, per les instruccions que pugui donar la directora d’obres, i per les normes de
dret públic que li siguin d’aplicació així com les normes de dret privat.

4. Protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat de la informació en general
En relació a la documentació que contingui dades de caràcter personal, que presentin els licitadors
abans de l’adjudicació del contracte i posteriorment per part del contractista, aquests garanteixin que
han obtingut prèviament el consentiment de les persones afectades per poder facilitar aquella
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informació a Aigües del Prat SA amb la finalitat primer, de presentar-se en aquesta licitació i si resulta
adjudicatari, per al seguiment del contracte. També garanteix que les persones afectades han estat
informades de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant Aigües
del Prat SA.
La documentació presentada que contingui dades de caràcter personal serà dipositada a les oficines de
la societat municipal, plaça de l’Aigua, número 1 del Prat de Llobregat. Serà tractada per Aigües del Prat
per a la qualificació de les ofertes, si fos el cas i posteriorment per donar compliment al contracte i a les
obligacions establertes en la normativa de contractació pública i altres que siguin d’aplicació. Els
destinataris d’aquesta informació seran Aigües del Prat SA, així com terceres persones que en l’execució
del contracte hagin d’accedir a la mateixa i els que realitzin tasques de fiscalització a la societat
municipal.
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a la qual tingui accés amb
ocasió de l’execució del contracte, tant si conté dades de tipus personals o no.
El contractista no podrà, sense prèvia autorització d’Aigües del Prat SA, publicar notícies, dibuixos ni
fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicació.
Aigües del Prat SA es reserva el dret sobre les obres que s’executin per part del contractista, d’editar,
projectar, i, en qualsevol format, explotar directament o mitjançant acords amb tercers quants
reportatges fotogràfics, cinematogràfics i de tot tipus cregui oportuns.

5. Termini d’execució
El termini d’execució és de 3 mesos (de dilluns a divendres), segons allò establert al punt 4.3 de la
Memòria tècnica valorada de les obres de substitució de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua
potable en l’àmbit del barri de La Granja al municipi del Prat de Llobregat (novembre 2020)

II RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE
6. Sistema de determinació del preu i pressupost de licitació
El pressupost que consta a la memòria tècnica valorada de les obres s’han elaborat en base a les obres
realitzades per la societat municipal, tal com s’ha indicat a l’informe de necessitats.
El pressupost per a l’execució del contracte és de 112.601,38 € més el 21 % d’IVA
Pressupost d’execució material

94.623,01 €

Despeses Generals 13 %

12.300,99 €

Benefici Industrial 6 %
Total Pressupost per contracte
21 % d’IVA
TOTAL

5.677,38 €
112.601,38 €
23.646,29 €
136.247,67 €

En el preu del contracte es consideren incloses totes les despeses que s’originin com a conseqüència de
les obligacions establertes en aquest plec i en la memòria tècnica valorada, així com els tributs que li
siguin d’aplicació segons les disposicions vigents, a excepció de l’IVA, que figura en quantitat apart.
El contractista només té dret a percebre les unitats d’obra dels treballs realment executats.
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7. Valor estimat del contracte i revisió de preus
1. Al preveure modificacions de l’objecte del contracte, tal com es detalla a la clàusula 27 d’aquest plec,
el valor estimat del contracte és de de 135.121,65 € més IVA, segons el detall següent:
Preu de licitació:
Possibles modificacions:

112.601,38 €
22.520,27 €

2. De conformitat amb l’article 103.5 de la LCSP i sent el termini de vigència del contracte inferior a 2
anys, no correspon la revisió de preus.

8. Forma de pagament
1. El contractista presentarà una factura pels treballs realitzats que s’acompanyarà de la certificació
d’obra corresponent. Als efectes del que s’estableix a la disposició addicional 32 de la LCSP, les factures
hauran de fer referència expressa a que l’òrgan de contractació és el Director Gerent d’Aigües del Prat
SA i que el destinatari de les mateixes és l’Àrea Econòmica de la societat. També haurà d’incloure el
número d’expedient C-2020-13.
Juntament amb la factura, el contractista presentarà -a través de la plataforma de gestió de prevenció
de riscos laborals de la societat municipal- la documentació acreditativa d’estar al corrent de les quotes
de la Seguretat Social i del pagament als treballadors.
El pagament de la factura, una vegada conformada la certificació d’obres, es realitzarà de conformitat
amb l’apartat 4 de l’article 198 de la LCSP. L’abonament es realitzarà per transferència bancària al
número de compte que indiqui el contractista.
2. No es faran abonaments a compte en concepte d’operacions preparatòries realitzades per a les obres
ni per acopis de material i equips d’obra.
3. El contractista no adquirirà cap dret de propietat sobre l’obra com a conseqüència del contracte, que
no podrà ser interpretar en el sentit d’atorgar al contractista la possessió sobre el que construeixi o
sobre els materials que no li pertanyin. Es considerarà en tot moment que el construït queda en poder
de la societat municipal, sense perjudici de l’obligació d’aquesta d’abonar el seu valor i els dels restants
drets i obligacions sobre l’obra previst en el contracte.

9. Garantia definitiva
1. El licitador que es proposi com adjudicatari haurà de dipositar una garantia del 5% del preu del
contracte.

Quan com a conseqüència d’una modificació del contracte experimenti una variació en el

preu, s’haurà de reajustar la garantia perquè guardi la deguda proporció amb el nou preu modificat.
Aquesta garantia respon:
-

de l’obligació de formalitzar el contracte en termini

-

de les possibles penalitzacions que es puguin imposar al contractista

-

de la correcta execució del contracte, de les demores en el compliment del contracte i dels danys i
perjudicis causats a la societat municipal, quan no sigui procedent la resolució del contracte

-

de la inexistència de vicis o defectes durant el termini de garantia de les obres

En qualsevol dels supòsits previstos, la societat municipal podrà procedir contra la garantia definitiva i
disposar lliurament del seu import, sense perjudici de les accions que pugui exercitar l’adjudicatari. El
contractista haurà de reposar la garantia en la quantitat que s’hagi descomptat.
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2. La garantia no es retornarà o cancel·larà fins que s’hagin produït el venciment del termini de garantia
de l’obra i complertes per part del contractista totes les obligacions contretes.

III PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
10. Tipus de tramitació i procediment d’adjudicació
Aquesta licitació es tramita de forma ordinària i té caràcter electrònic. El contracte s’adjudicarà pel
procediment obert regulat als articles 156 i següents de la LCSP i, en conseqüència, la seva adjudicació
es realitzarà a favor de la proposició que obtingui una major puntuació, tenint en compte els criteris de
selecció establerts a la clàusula corresponent d’aquest plec.
La participació en la licitació es farà de forma electrònica, tal com es descriu a la cl. 18 d’aquest plec.

11. Òrgan de contractació. Mesa de contractació
1. L’òrgan de contractació de la societat municipal és el Director- Gerent en virtut de les escriptures
atorgades davant el Notari del Prat de Llobregat, Román Torres López, l’11 de novembre de 2014
(Protocol número 1172) i del 24 de febrer de 2015 (Protocol 196).
2. L’òrgan de contractació estarà assistit d’una Mesa de contractació formada per:
Aureliano García Ruz, Director-Gerent d’Aigües del Prat SA, com a president i els vocals:
-

Jordi González Sánchez, Director de l’Àrea Tècnica i de Producció. Podrà ser substituït per Lluís
Argudo Sesmilo, Cap de la Secció de Xarxes.

-

Domingo Virtus López, Tècnic de Compres. Podrà ser substituït per Gilbert Navarro CrepoLópez, Tècnic de Compres.

Actuarà com a secretària Sole Esbrí Solano, adscrita a l’Àrea de Clients. Podrà ser substituïda per Josep
Mateo Marqués, Director de l’Àrea Econòmica i de Recursos Humans.

12. Responsable del contracte
Segons es preveu a l’article 62 de la LCSP, el responsable d’aquest contracte és el Cap de la Secció de
Xarxes de l’Àrea Tècnica i de Producció, Lluís Argudo Sesmilo. Telèfon 93 479 35 30; correu electrònic
oficinatecnica@aiguesdelprat.cat.

13. Perfil del contractant. Informació sobre la licitació
1. La documentació tècnica i els plecs així com tota aquella documentació relacionada amb la tramitació
de l’expedient seran objecte de publicació a la plataforma sobre contractació pública de la Generalitat de
Catalunya,

que

és

accessible

a

través

del

perfil

del

contractant

d’Aigües

del

Prat

SA

(www.aiguesdelprat.cat).
2. Els dubtes o consultes sobre la licitació es podran dirigir per escrit a l’adreça electrònica
compres@aiguesdelprat.cat fins a 5 dies hàbils anteriors a la finalització del termini per presentar
propostes. Les que es formulin posteriors a aquella data no seran resoltes, llevat que es refereixin a la
forma de presentar la documentació en la licitació i hagi temps material per a la seva resolució abans de
la finalització del termini per presentar propostes.
La resposta a les consultes formulades es publicaran al perfil del contractant per a coneixement de totes
les persones interessades en la licitació.
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14. Comunicacions i notificacions
D’acord amb la disposició addicional 15 de la LCSP, les notificacions, comunicacions i requeriments
durant el procediment de contractació es realitzarà per medis electrònics, a través de la plataforma de
contractació. Per aquest motiu les persones interessades s’hauran d’inscriure a la mateixa per tal que
puguin rebre els avisos de la posada a disposició dels mateixos.
Els terminis de les notificacions es computaran des de la data de l’enviament de l’avís de notificació o
comunicació. El termini per considerar rebutjada una notificació és de 10 dies naturals.
Si la notificació no es pot practicar per incorrecció de les dades comunicades per l’empresa en la
plataforma de contractació o per modificació d’aquestes, sense previ avís a Aigües del Prat SA, tindrà els
efectes de notificació rebutjada.

15. Capacitat i solvència de les persones licitadores
1. Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en prohibicions de contractar, de conformitat amb
els articles 65 i següents de la LCSP.
Si el licitador és persona jurídica, les prestacions objecte del contracte hauran de trobar-se compreses
dins dels seus fins, objecte socials o àmbit d’activitat.
2. Solvència econòmica o financera. De conformitat amb l’article 87 de la LCSP es considerarà que la
tenen acreditada aquelles empreses que hagin declarat un volum global de negoci, en l’àmbit del
contracte, de 202.682,47 €, referit a l’any de major volum de negoci dels 3 darrers.
3. Solvència tècnica. De conformitat amb l’article 88.3 de la LCSP la solvència tècnica sol·licitada
s’acreditarà amb l’execució de 3 obres similars a la que es contracta, que hagi realitzat l’empresa en
els darrers 5 anys. Es considera obra similar les de construcció de xarxes de serveis de qualsevol tipus
i les obres d’urbanització i pavimentació de carrers i vials amb un pressupost superior a 19.705,00 €.
Es considera que tenen acreditada la solvència sol·licitada, les empreses que disposin d’una de les
classificacions següents:
Grup
C Edificaciones

Subgrup
2

Estructuras de fábrica u hormigón

C

Edificaciones

4

Albañilería, revocos y revestidos

C

Edificaciones

6

Pavimentos, solados y alicatados

G

Viales y pistas

6

Obras viales sin cualificación específica

Per aquelles empreses que tinguin una antiguitat inferior a 5 anys i no disposin de l’anterior
classificació ni hagin realitzat 3 obres similars a les que es licita, es considera que disposen de
solvència tècnica aquelles empreses que disposin al seu equip tècnic com a mínim
-

un tècnic de grau mig o grau en enginyeria o arquitectura, amb una experiència mínima de 3 anys
en obres similars a la de l’objecte del contracte.

-

un encarregat d’obra, amb una experiència mínima de 3 anys en obres similars a la de l’objecte del
contracte.

Les circumstàncies de capacitat i solvència s’acreditaran una vegada es proposi l’adjudicació del
contracte per part de la mesa de contractació, llevat que Aigües del Prat SA ho sol·liciti amb
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anterioritat als licitadors, de conformitat amb allò establert a la clàusula 18.3 d’aquest plec. Si
adjudicat o no el contracte, no pot acreditar les anteriors circumstàncies serà motiu d’exclusió de la
licitació, poden donar lloc a declarar l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista a
l’article 71.1e) de la LCSP.
La capacitat d’obrar, solvència dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de contractar
s’acreditarà mitjançant la inscripció al ROLECE o al RELI, de les empreses inscrites. Les no inscrites
hauran d’aportar la documentació corresponent indicada a la clàusula 21.1.B.
També podran presentar proposicions les unions d’empresaris (UTE) que es constitueixin temporalment
a l’efecte, de conformitat amb l’article 69 de la LCSP. Cadascun dels empresaris que componen
l’agrupació haurà d’acreditar la seva capacitat d’obrar i solvència sol·licitada. Indicaran en document
privat els noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de cadascun d’ells i la
persona o entitat que, durant la vigència del contracte, ha d’ostentar la plena representació de tots ells
davant Aigües del Prat SA i que assumeix el compromís de constituir-se en UTE. Aquest document haurà
d’estar signat pels representants de cada una de les empreses components de la UTE. Al perfil del
contractat d’Aigües del Prat SA consta un model de document.
La presentació de proposicions pressuposa, per part del licitador, la declaració responsable conforme
reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb Aigües del Prat SA.
La declaració de la situació financera, les capacitats i la idoneïtat per part de les empreses licitadores es
portarà a terme emplenant i signat digitalment el document europeu únic de contractació (DEUC).
Aquest document es pot descarregar de l’aplicació de contractació (sobre A). Constitueix la prova
preliminar del compliment dels requisits exigits en aquest plec per presentar-se a la licitació. Si la
informació continguda al DEUC ha estat falsejada, se’n ha ocultat o no es poden justificar
documentalment les circumstàncies declarades, el licitador podrà ser exclòs del procediment sense
perjudici de les accions legals que per falsejament documental pugin correspondre.
Si el licitador resulta adjudicatari del contracte les circumstàncies declarades les haurà de justificar
documentalment, llevat les que constin actualitzades al RELI o ROLECE.

16. Criteris de valoració de les ofertes. Llindar de qualitat
1. S’estableixen criteris que es poden valorar amb l’aplicació de fórmules i d’altres que depenen d’un
judici de valor.
S’estableix un llindar mínim de puntuació que ha d’obtenir la proposta tècnica, per poder seguir amb el
procediment de licitació. El llindar mínim de qualitat s’estableix en l’obtenció de 12,50 punts
sobre els 25 totals de la puntuació establerta per als criteris que depenen d’un judici de valor.

2.- CRITERIS OBJECTIUS fins a 75 punts
El preu del contracte: L’oferta econòmica amb el preu més baix obtindrà 75 punts, i la resta d’ofertes
es puntuaran linealment fins a 0 punts, que correspondrà a l’import de licitació.
La fórmula a aplicar és: X= 75*(A/B)
X: és la puntuació que obté l’empresa que es valora
A: preu de licitació menys l’oferta de l’empresa que es valora
B: preu de licitació menys l’oferta més econòmica presentada
La puntuació de l’oferta econòmica s’arrodonirà al segon decimal.
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3. CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR: Fins a 25 punts, establint un llindar mínim de
qualitat de 12,50 punts. Aquest llindar mínim es justifica perquè les obres que es contracten implica una
relació molt directa amb els veïns de la zona, ja que a més dels sorolls, pols i altres incidències molestes
que tota obra provoca, s’ha d’afegir que també es deixaran sense subministrament d’aigua els habitatges
i comerços de l’àmbit d’actuació i que aquesta circumstància fa necessari vetllar de forma molt acurada
pels tempos de l’obra i l’organització de la mateixa. Circumstàncies que són les que es valoren de forma
subjectiva.
Es valorarà el coneixement que l’empresa licitadora tingui de les obres que es liciten, la planificació i
rendiments per tal de minimitzar al màxim les molèsties als veïns afectats per les mateixes.
Formarà part del contracte aquelles circumstàncies relacionades a la memòria tècnica que es valora i que
siguin acceptades per Aigües del Prat SA, sense que això suposi un increment del cost del contracte.
Detall de la puntuació que es valora amb criteris subjectius:
25 punts és la puntuació màxima a atorgar en la valoració dels criteris la quantificació dels quals depenen
d’un judici de valor, es farà atorgant les puntuacions indicades en cada apartat que es demana de la
memòria tècnica.
Les empreses que no obtinguin una puntuació mínima de 12,50 punts sobre els 25, es considerarà que
no han analitzat suficientment l’obra a executar i que les solucions aportades per a evitar les mínimes
molèsties als abonats de la zona no son factibles o bé no n’han aportat.
En qualsevol dels apartats que es puntuen, es valorarà amb zero punts aquella proposta que sigui
errònia, no viable o incoherent.

A. Fases i condicionament de les obres. Màxim 3 pàgines A4 a una sola cara. La puntuació
màxima de 8 punts d’aquest apartat, es distribuiran de la forma següent:
Es valorarà amb la màxima puntuació aquella proposta que demostri un coneixement acurat de l’obra
i estigui correctament desenvolupada segons els que es demana a cada apartat.
I.

Anàlisi de l’obra fins a un màxim de 2 punts.
Es demana una descripció de l’anàlisi general de l’obra a executar.

II.

Fases de les obres fins a un màxim de 2 punts.
Es demana una enumeració i explicació de les fases constructives de l’obra.

III.

Condicionants fins a un màxim de 2 punts.
Detallar els condicionats que a priori s’han de tenir en compte durant l’execució de l’obra.

IV.

Delimitació de les zones d’abassegament i de gestió de residus fins a 2 punts.
Es presentarà un plànol en format A3 amb la proposta de les zones d’abassegament i gestió
de residus.

B. Relació d’equips humans i mecànics. Màxim 2 pàgines A4 a una sola cara. Puntuació màxima
de 3 punts. S’atorgarà la màxima puntuació a aquella proposta que ofereixi la relació d’equips
humans i mecànics més adients per al desenvolupament de l’obra. La resta de propostes es valorarà
de forma proporcional.

PCAP contracte obra civil per a la substitució de la XAP àmbit barri La Granja. Exp. C-2020-13
Pàg. 8 de 26

Aquelles propostes que ofereixen equips humans i mecànics per sobre de les necessitats de l’obra es
valoraran amb zero punts, ja que no es tracta d’encarir el cost de l’obra sinó de fer una proposta
factible i que es pugui assumir dins del pressupost de licitació.

C. Programa de treballs. Màxim 6 pàgines A4 a una sola cara. La puntuació màxima de 8 punts
d’aquest apartat, es distribuiran de la forma següent
I.

Coherència del pla de treball. Presentació del diagrama de Gantt fins a 2 punts.
El diagrama de Gantt s’haurà de realitzar tenint en compte el rendiment dels equips de treball
i els dies de treball a l’obra que únicament seran de dilluns a divendres no festius.
Es valorarà amb la màxima puntuació aquella proposta que presenti el diagrama de Gantt de
forma correcta i coherent indicant tots els treballs a realitzar de forma ordenada. Per a cada
actuació s’indicarà el personal i maquinaria assignats, indicant els rendiments previstos que
proporcionaran el temps total de cada actuació.

II.

Camí crític fins a un màxim de 2 punts.
S’hauran d’indicar les 3 tasques més crítiques, explicant cadascuna com afecta a la
finalització de l’obra.
Es valorarà amb la màxima puntuació aquella proposta que millor identifiqui i descrigui
l’afectació a l’obra de les 3 tasques més critiques.

III.

Evolució temporal i percentatge d’assignació pressupostaria mensual fins a 2 punts.
S’indicarà la previsió de certificació mensual utilitzant com a base les partides del pressupost
de licitació, tant en import com en % del total d’obra executada.
Es valorarà amb la màxima puntuació la proposta que sigui coherent amb el pla de treball
aportat.

IV.

Tasques amb dedicació de personal i maquinaria (rendiments) fins a 2 punts.
Per a cada actuació s’indicarà el personal i maquinaria assignats, indicant els rendiments
previstos. Aquest apartat servirà per a la confecció del diagrama de Gantt i justificar la
durada de l’obra.
Es valorarà amb la màxima puntuació aquella que sigui coherent amb el diagrama de Gantt.

D. Desenvolupament específic de l’obra a la Plaça de La Granja Corominas (Tram 7). Fins a un
màxim de 6 punts, distribuïts de la forma següent:
I.

Criteris constructius/executius. Màxim 2 pàgines A4 a una sola cara i 1 plànol A3.
Puntuació total 3 punts.
Es valorarà amb la màxima puntuació aquella proposta que descrigui el desenvolupament real
de l’execució de l’obra a l’indret indicat, detallant l’execució de les feines a realitzar i el
personal i maquinaria necessaris, així com qualsevol possible inconvenient que a priori es
pugui produir.

II.

Criteris de mesures a adoptar a l’obra en relació a la prevenció de riscos laborals i
viaris. Màxim 2 pàgines A4 a una cara i 1 plànol A3) Puntuació total 3 punts.
Es valorarà amb la màxima puntuació aquelles propostes que millor descriguin, des del punt
de vista de la prevenció, totes les mesures col·lectives i viaries necessàries per treballar de
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forma segura i afectant el menys possible a la mobilitat i accés als habitatges i locals de la
zona.

17. Documentació que han de presentar els licitadors per a la valoració dels criteris sotmesos
a judici de valor
1. Per a fer-ne la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor, el contingut de la memòria a
presentar és el que s’indica a l’apartat 2 d’aquesta clàusula, així com el número màxim de pàgines per a
cada apartat. Al tractar-se d’arxius pdf, sempre s’entenen per una cara. Si aquestes se superen, es
descomptarà, del total de la puntuació atorgada en l’apartat corresponent:
−

10% de descompte de la puntuació de l’apartat si supera d’1 a 3 pàgines.

−

20% de descompte si supera en més de 3 pàgines

Per tal que la lectura i estudi de la documentació presentada es faci sense dificultats, la tipologia de
l’escriptura de tots els apartats de la memòria tècnica no serà inferior a arial 10 o similar.
Tots aquells apartats dels que es dificulti la lectura no seran tinguts en compte i també aquella informació
que consti en algun gràfic, quadre, etc que sigui il·legible no es tindrà en compte per a la valoració de
l’apartat corresponent.
A la memòria no es pot incloure cap xifra amb la que es pugui calcular la proposta econòmica
que presenti el licitador. Si això succeís, la proposta quedaria exclosa de la licitació.

2. Contingut de la memòria a presentar i número màxim de pàgines a presentar per a cada apartat de
la memòria.
A.

Fases i condicionants de les obres (màxim 3 pàgines A4 a una sola cara i un plànol A3)
I.
II.

Anàlisi de l’obra
Fases de les obres

III.

Condicionants

IV.

Delimitació de les zones d’abassegament i de gestió de residus.

B.

Relació d’equips humans i mecànics específics (màxim 2 pàgines A4 a una sola cara)

C.

Programa de treballs (màxim sis pàgines A4 a una sola cara)
I.
II.

Coherència del pla de treball. Presentació del diagrama de Gantt
Camí crític

III.

Evolució temporal i percentatge d’assignació pressupostaria mensual

IV.

Tasques amb dedicació de personal i maquinaria (rendiments)

D. Desenvolupament específic de l’obra a la Plaça de la Granja Corominas (Tram núm.7)
I.
II.

Criteris constructius/executius (màxim dos pàgines A4 a una sola cara i un plànol A3)
Criteris de mesures a adoptar a l’obra en relació a la prevenció de riscos laborals i viaris
(màxim dos pàgines A4 a una cara i un plànol A3)

18. Presentació electrònica de les ofertes
1. El termini de presentació de les ofertes serà el publicat a l’anunci de licitació al perfil del contractant i
no podrà ser inferior a 26 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’esmentat anunci.
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2.

Les

proposicions,

juntament

amb

la

documentació

preceptiva

sol·licitada,

es

presentaran

exclusivament de forma electrònica a través de l’eina de Presentació d’ofertes Via Sobre Digital 2.0 de la
Plataforma de contractació del sector públic de la Generalitat de Catalunya (PCSPC).
La utilització d’aquest servei suposa:
−

La preparació i presentació d’ofertes de forma telemàtica per part del licitador.

−

La custòdia electrònica d’ofertes pel sistema.

−

L’obertura i l’avaluació de la documentació a través de la Plataforma.

3. Una vegada seleccionat l’expedient pel qual es vol presentar una oferta, en la part dreta de la pantalla
apareix un requadre eLicita. Al fer clic en l’enllaç Presentar oferta via Sobre Digital s’obre una nova
pestanya amb el formulari d’inscripció d’ofertes per l’expedient.
Es recomana consultar la informació que hi consta en la pestanya de com presentar una oferta, on també
hi consten les qüestions tècniques necessàries que ha de disposar el licitador.
Acabat el registre d’inscripció, es crea l’espai per realitzar l’oferta i s’envia un correu electrònic a tots els
contactes introduïts prèviament al formulari amb l’enllaç per poder activar l’oferta. En accedir a l’enllaç,
s’obre una pàgina amb un botó per poder activar-la. Clicant el botó Activar oferta, aquesta quedarà
activada.
Una vegada activada, s’envia un correu electrònic als contactes informats de l’empresa, amb l’enllaç per
poder accedir a l’espai per a la preparació de la licitació.
Clicant a Preparació de l’oferta, ja s’ha accedit a l’espai de la preparació de la documentació i poder-se
presentar a la licitació.
L’oferta es pot anar complimentant, ja que l’eina informàtica permet preparar les ofertes de manera
progressiva, pas a pas, a mesura que es disposa de la documentació de que conforma cada part de
l’oferta.
Els documents es van desant a l’espai reservat per a la licitació fins el moment que l’empresa decideix fer
la presentació de l’oferta, que com molt tard ha de ser el dia de finalització del termini per presentar-se a
la licitació. Signar per part de l’apoderat de l’empresa correctament el resum de l’oferta, equival a signar
tots els documents que la composen.
És molt important conservar el correu d’activar l’oferta perquè és el que permet accedir a l’espai web del
sobre digital i seguir amb la tramitació de la licitació.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics que continguin l’oferta fins al moment
de la seva obertura, l’eina xifrarà els arxius electrònics enviats amb motiu de presentar-se a la licitació.
Per aquest motiu abans de pujar els arxius electrònics, l’aplicació demana una paraula clau, formada per
lletres, números i signes.
Una vegada incorporada tota la informació i documentació sol·licitada (veure clàusula següent d’aquest
plec) s’ha de validar la paraula clau utilitzada en el xifrat dels documents.
Tot seguit se seguiran les indicacions de l’aplicació per tal de descarregar el resum, signar-lo i presentar
l’oferta. Una vegada realitzada la presentació, l’eina informàtica proporcionarà a l’entitat licitadora un
justificant d’enviament, susceptible d’emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps.
La paraula clau no queda enregistrada en cap moment en la plataforma i només la coneix el licitador. Si
aquest no introdueix la paraula clau en la plataforma de contractació, o ho fa de forma no correcta, serà
impossible procedir a l’obertura de la seva proposta, per la qual cosa quedarà exclòs de la licitació, al ser
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responsabilitat d’aquest la custòdia, durant tot el procediment, de la paraula amb la que ha xifrat els
documents de la licitació.

19. Documentació a incloure en els sobres digitals
1. Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en 3 SOBRES DIGITALS, una vegada
el licitador s’hagi inscrit a la licitació segons s’ha indicat a la clàusula anterior.
La documentació es redactarà en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.
Els formats dels documents electrònics admesos en aquesta licitació són: Pdf;

Word (.docx; .doc) i

Excel .(xlxs; .xls;)
L’oferta ha d’estar lliure de virus i de qualsevol programa o codi nociu. És obligació del licitador passar
els documents per un antivirus. Serà responsabilitat del licitador que es pugui accedir al contingut dels
documents.
En el supòsit que algun document electrònic presentat estigui malmès, en blanc o sigui il·legible, l’òrgan
de contractació, a través dels serveis administratius, en funció de quina sigui la documentació podrà
sol·licitar la seva esmena. No es podrà esmenar la documentació del sobre B ni del sobre C, procedintse en aquest cas l’exclusió de l’empresa licitadora.
En el supòsit de la proposició contingui algun virus informàtic i no hagi estat detectat per la societat
municipal, i aquell malmeti, deteriori, alteri, suprimeixi, faci inaccessible dades informàtiques,
programes informàtics o documents electrònics, es podran reclamar al licitador que ha presentat la
proposició, les indemnitzacions per danys i perjudicis que hagi causat a Aigües del Prat, sense perjudici
de les possibles accions penals, segons es preveu a l’article 264 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de
novembre, del codi penal.

SOBRE A. Documentació administrativa, amb el contingut següent:
1. Document Únic Europeu de Contractació (DEUC). Degudament complimentat i signat digitalment pel
representant de l’empresa. Al sobre digital hi consta un formulari per tal de poder-lo complimentar i
signar.
2. Si es presenten formant UTE, hauran d’adjuntar el document a l’efecte, segons el model que consta
publicat al perfil del contractant d’Aigües del Prat SA.
3. Si l’empresa no és espanyola, haurà de presentar un document conforme se sotmet expressament a la
Llei espanyola i als Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre jurisdiccional del Prat de Llobregat, o en el seu
cas, de Barcelona.
Una vegada signats els documents corresponents per l’apoderat de l’empresa i persona que també signa
la resta de la documentació de la licitació, es pujaran els arxius a l’aplicació de la licitació electrònica.

SOBRE B. Memòria tècnica
La documentació a incloure en aquest sobre és la que servirà de base per a la valoració de l’oferta amb
criteris subjectius, segons allò establert a la clàusula 16.3 d’aquest plec.
El contingut i format de la memòria tècnica a presentar consta indicat al a clàusula 17 d’aquest plec:
Recordar que en aquest sobre no s’ha de presentar cap xifra o altra dada amb la que es pugui calcular
l’oferta econòmica que presenti el licitador. Si això succeís, la proposta quedaria exclosa de la licitació.
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SOBRE C. Oferta econòmica
S’inclourà l’oferta econòmica segons el model normalitzat que consta a l’annex 1 d’aquest plec.
S’adjuntarà a l’oferta econòmica el detall de les partides que consten a la memòria tècnica valorada,
segons l’arxiu excel que es publiqui al perfil del contractant.

2. Sense perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la informació
que hagi de donar-se als licitadors, aquests podran designar com a confidencial part de la informació
que facilitin en les seves propostes, a aquest efectes s’haurà de detallar quina informació consideren
confidencial. En cas que no es digui res o sigui una declaració genèrica, es considerarà que no hi ha cap
dada de la proposició presentada per licitador que tingui caràcter confidencial.
3. En qualsevol moment del procediment es podrà sol·licitar als licitadors que presentin la totalitat o
part dels documents justificatius de les circumstàncies declarades, quan resulti necessari per garantir el
bon desenvolupament del procediment, amb l’excepció relativa a aquelles dades que constin
degudament acreditades per la inscripció de l’empresa al RELI o ROLECE, que es podran consultar en
qualsevol moment del procediment de conformitat amb l’article 139.1 de la LCSP.

20. Obertura de proposicions, qualificació dels documents i proposta d’adjudicació. Motius
d’exclusió.
1. L’obertura de les proposicions es realitzarà a través de la Plataforma de Contractació del Sector
Públic, garantint que no es durà a terme fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació.
Recordar que el licitador haurà d’incorporar la paraula clau a la plataforma de contractació. Sense
aquesta paraula no es podrà fer visible la documentació presentada, per la qual cosa la proposta no
podrà ser admesa a la licitació.

2. Obertura del sobre A i sobre B
Al perfil del contractant es publicarà el dia i hora de l’obertura d’aquests sobres, que es realitzarà en
acte intern de la mesa de contractació.
Si observés defectes esmenables en la documentació del sobre A, s’atorgarà als licitadors un termini de
3 dies hàbils perquè els esmeni. La comunicació es realitzarà per la plataforma de contractació i es
deixarà constància a l’acta de la mesa de contractació.
Si no s’esmena la documentació en el termini requerit, s’entendrà que el licitador desisteix de la seva
oferta, per la qual cosa quedarà exclòs de la licitació.
De conformitat amb l’article 157 la valoració de les proposicions que s’hagi de realitzar amb criteris
subjectius es farà pels serveis tècnics de la societat municipal, d’acord amb els criteris que figuren a la
clàusula 16.3 d’aquest plec.
3. Obertura sobre C amb la proposta econòmica
La sessió serà pública. Es publicarà al perfil del contractant el dia i hora. Durant la situació de pandèmia
de la COVID-19 les empreses que vulguin assistir-hi ho hauran de comunicar amb l’antelació suficient a
l’adreça electrònica compres@aiguesdelprat.cat.
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En la sessió d’aquesta mesa, es procedirà a la lectura de les puntuacions obtingudes en la valoració
realitzada de la proposta tècnica (sobre B), indicant aquelles empreses excloses de la licitació perquè no
han assolit el llindar de puntuació mínim demanat, de conformitat amb la clàusula 15.1 d’aquest plec.
4. Correspondrà a la mesa de contractació avaluar i classificar les propostes, segons les puntuacions
establertes a la clàusula 16 i proposar:
-

L’adjudicació del contracte a l’empresa que hagi obtingut major puntuació, llevat que la seva oferta
es trobi incursa en presumpció d’anormalitat segons s’indica a la clàusula següent. Si es dona
aquesta circumstància, s’haurà de seguir l’establert a la clàusula 21.2 d’aquest plec.

Si valorades les propostes es produeix un empat, s’utilitzaran els criteris de l’article 147.2 de la LCSP
per resoldre la igualtat. La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels
licitadors en el moment què es produeixi l’empat. Els serveis administratius de la societat ho comunicarà
a les empreses afectades per correu electrònic i ho publicarà al perfil del contractant, donant un termini
màxim de 2 dies hàbils per aportar la documentació acreditativa.
5. També correspondrà a la mesa de contractació proposar, l’exclusió de la licitació de les empreses que
es trobin en alguna de les circumstàncies següents:
−

Que no hagin enviat la paraula clau en termini i/o els arxius enviats contingut virus o presentin
altres incidències.

-

Que no compleixen amb els requeriments del plec (solvència, idioma de les propostes, arxius
informàtics defectuosos o que no siguin del format requerit, incompliment dels requeriments, etc.).

−

L’exclusió de les propostes que hagin inclòs en el sobre A i/o B informació relativa al preu ofertat.

−

L’exclusió de les empreses que no hagin superat el llindar mínim de puntuació demanat a la clàusula
16.1 i 16.3 d’aquest plec.

−

L’exclusió de les empreses que hagin presentar l’oferta econòmica superior al preu de licitació.

−

L’adjudicació del contracte a l’empresa que hagi obtingut major puntuació, llevat que la seva oferta
es trobi incursa en presumpció d’anormalitat segons s’indica a la clàusula següent. Si es dona
aquesta circumstància, s’haurà de seguir l’establert a la clàusula 21.2 d’aquest plec.

−

Deixar deserta la licitació quan no existeixi cap oferta que sigui admissible d’acord amb els criteris
d’adjudicació determinats en aquest plec.

21. Proposicions amb valors anormals i/o desproporcionats
1. Per considerar que una oferta pot contenir valors anormals i/o desproporcionats, s’aplicaran els
paràmetres establerts a l’article 85 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP):
–

Si només es presenta un licitador, quan l’oferta presentada sigui un 25% inferior al pressupost de
licitació.

–

Si es presenten 2 licitadors, la que sigui inferior en més del 20% a l’altre oferta.

–

Si es presenten 3 licitadors, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana aritmètica de les
ofertes presentades. No obstant això, s’exclourà pel còmput de la mitjana l’oferta de la quantia més
elevada, quan sigui superior en més del 10% a la mitjana obtinguda de les 3 empreses. En
qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior al 25%.
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–

Si es presenten 4 o més licitadors, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana aritmètica
de les ofertes presentades. No obstant això, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a
aquella mitjana en més d’un 10%, es procedirà a calcular una nova mitjana només amb aquelles
ofertes que no es trobin en aquella situació. En tot cas, si el número de les restant ofertes és
inferior a 3, la nova mitjana es calcularà sobre les 3 ofertes de menor quantia.

Per aquelles empreses que pertanyin un grup empresarial i es presentin diferents proposicions per
societats en les quals concorrin algun dels supòsits establerts a l'article 42.1 del Codi de Comerç respecte
als socis que les integren, que s’haurà indicat al DEUC (Part II. Apartat A, grup respostes sobre Forma de
participació. Pàgines 4 i 5 del document incorporat al sobre A per a la seva complementació) als efectes
del que preveu l’article 86.1 del RGLCAP, en el que s’estableix que únicament es tindrà en compte per
establir la mitjana l’oferta més baixa.
2. Si en aplicació dels anteriors paràmetres s’identifiquen 1 o més ofertes incurses en presumpció
d’anormalitat, seguint l’establert a l’article 149 de la LCSP, es concedirà als licitadors un termini de 4
dies hàbils perquè puguin presentar una justificació adequada de les circumstàncies que les permeten
executar l’obra en aquelles condicions. Es podrà justificar la proposta:
-

Amb la relació de preus descompostos dels materials i altres subministraments, aportant els
certificats originals de compromís del subministrador de materials i/o maquinària.

-

Si està prevista l’execució d’un conjunt de partides per part d’un o varis subcontractistes, haurà
d’aportar el pressupost detallat i justificat, així com el compromís degudament signat.

-

Altres circumstàncies que consideri d’interès el licitador que justifiquen la seva proposta
econòmica.

El requeriment es realitzarà a través de la plataforma de contractació i es publicarà al perfil del
contractant. Si transcorregut el termini de 4 dies hàbils no es rep la informació justificativa sol·licitada,
es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del
procediment.
Rebudes les justificacions, la mesa sol·licitarà un informe tècnic que analitzi la documentació i
motivacions aportades pel licitador per poder mantenir la seva oferta.
En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la
normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental,
social o laboral, nacional o internacional, incloent-hi l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials
vigents.
3. A la vista de les justificacions aportades i de l’informe tècnic, la mesa de contractació proposarà a
l’òrgan de contractació motivadament l’admissió de l’oferta o la seva exclusió.

22. Adjudicació i formalització del contracte
1. L’empresa proposada per la mesa de contractació segons allò establert a la clàusula 20 d’aquest plec,
haurà d’aportar la documentació que tot seguit s’indica, segons estigui inscrita en un Registre Oficial o
no. Aquesta documentació, si s’escau, també s’haurà d’aportar respecte a les empreses a les capacitats
de les quals es recorri.
A. Per a les empreses inscrites al RELI o ROLECE:
La mesa de contractació comprovarà en el Registre Oficials de licitadors (RELI o ROLECE) on estigui
inscrita l’empresa que hagi presentat l’oferta més valorada en el seu conjunt, si aquesta està
degudament constituïda, que el signant de la proposició té poder bastant per formular l’oferta, té la
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solvència econòmica, financera i tècnica i no està incursa en cap prohibició per contractar.
Per tant l’empresa que hagi presentat la millor oferta, a part de dipositar la fiança corresponent,
únicament ha d’aportar la informació que no figuri inscrita en aquells registres, o no consta vigent o
actualitzada.
També haurà d’aportat els noms, titulació i experiència del responsable de l’obra i el de l’encarregat,
segons allò que s’indica a la clàusula 30.1 d’aquest plec.
B. Per a les empreses no inscrites als anteriors Registres:
−

Escriptures de constitució de la societat, degudament inscrites en el Registre corresponent.

−

DNI de l’apoderat de l’empresa.

−

Escriptures on s’acrediti el poder bastant per a contractar en nom i representació de l’empresa

−

NIF de l’empresa.

−

Acreditació de la solvència econòmica o financera sol·licitada a la clàusula 15.2 d’aquest plec:
Presentació dels comptes anuals aprovats i presentats, si fos el cas,

en els corresponents

Registres.
−

Acreditació de la solvència tècnica sol·licitada a la 15.3 d’aquest plec: Certificat de la
classificació. Si no es disposa, certificació d’haver realitzat en les darrers 5 anys, 3 obres de
construcció de xarxes de serveis de qualsevol tipus i les obres d’urbanització i pavimentació de
carrers i vials amb un pressupost superior a 19.705,00 €.

−

Si han licitat constituint una UTE, cada empresa que la formi haurà d’acreditar la seva
personalitat i capacitat.

−

Document conforme ha estat dipositada la fiança corresponent.

−

Document on constin els

noms, titulació i experiència del responsable de l’obra i el de

l’encarregat, segons allò que s’indica a la clàusula 30.1 d’aquest plec

C. Per a les empreses estrangeres, es demanarà aquella documentació establerta legalment per tal
d’acreditar les circumstàncies declarades.
2. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o error de caràcter esmenable, els
hauran d’esmenar en el termini màxim de 3 dies hàbils.

En el cas que no es complementi

adequadament el requeriment, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i s’efectuarà
proposta d’adjudicació a favor de l’empresa licitadora següent en puntuació.
L’anterior fet, comporta l’exigència del 3% del pressupost base de licitació en concepte de penalitat, i, a
més, pot donar lloc a declarar l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista a l’article
71.2a) de la LCSP. Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la
declaració pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar en el sector públic prevista a l’article
71.1e) de la LCSP.
3. Per part de l’òrgan de contractació d’Aigües del Prat SA, es procedirà a adjudicar el contracte a favor
del licitador proposat per la mesa de contractació, una vegada comprovat que reuneix els requeriments
per participar en aquesta licitació i hagi dipositat la garantia definitiva. En cas contrari, l’adjudicació
recaurà en el següent licitador millor classificat.
En el perfil del contractant es publicarà la informació necessària que permeti als interessats interposar
recurs suficientment fonamentat contra la decisió d’adjudicació.
4. En el

termini establert a l’article 153.3 de la LCSP, el contracte es formalitzarà per escrit. En el

supòsit que no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà a l’empresa següent en la
classificació i se seguirà allò establert als apartats 4 i 5 del mateix article.

PCAP contracte obra civil per a la substitució de la XAP àmbit barri La Granja. Exp. C-2020-13
Pàg. 16 de 26

5. No obstant l’exposat, l’òrgan de contractació, sempre que sigui per raons d’interès públic, podrà
acordar la decisió de no adjudicar o subscriure el contracte o desistir del procediment, abans de la
formalització del contracte. En aquests casos es podrà compensar als licitadors per les despeses que
hagin incorregut en la preparació de la licitació, que en cap cas podrà ser superior a 100,00 €.

IV EXECUCIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

23. Comprovació del replanteig. Programa de treball
1. En el termini màxim de 30 dies naturals des de la formalització del contracte, llevat que la societat
municipal i el contractista acordin un altre, es procedirà a efectuar la comprovació i replanteig de l’obra
en presència del contractista.
Si el resultat de la comprovació del replanteig, segons parer del responsable del contracte i director de
les obres i sense reserva per part del contractista, demostra la possessió i disposició real dels terrenys,
la seva idoneïtat i la viabilitat de les obres a realitzar, es donarà l’autorització per iniciar-les sempre i
quan s’hagi aprovat el pla de seguretat i salut de l’obra. El termini d’execució de les obres s’iniciarà a
partir de la data de signatura de l’acta corresponent, o de la data que es faci constar en la mateixa.
2. El programa de treball es realitzarà en funció del presentat pel contractista en la seva proposta i
acceptat per Aigües del Prat SA. Els treballs es realitzaran sense interrupcions, llevat els dissabtes i
dies festius. Els mesos d’estius es consideraran a tots els efectes hàbils per la qual cosa no està prevista
la paralització de les obres per aquest motiu, llevat que Aigües del Prat SA i el contractista acordin un
nou calendari de les obres.

24. Condicions especials d’execució
L’empresa contractista vetllarà perquè en l’execució del contracte tots els productes que s’utilitzin
provinguin d’empreses que compleixin amb les normes, principis i drets fonamentals en el Treball:
llibertat sindical, negociació col·lectiva, abolició del treball forçós, abolició del treball infantil i eliminació
de la discriminació en matèria d’ocupació.

25. Subcontractació
En aquest contracte i seguint l’establert a la LCSP, es permet la subcontractació sempre i quan sigui
autoritzada per part d’Aigües del Prat SA.
Constitueix una obligació essencial del contracte no infringir les normes sobre subcontractació. La
celebració dels subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades a la
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva
normativa de desplegament. A títol enunciatiu:
-

Posseir una organització productiva pròpia

-

Comptar

-

Exercir directament les facultats d’organització i direcció sobre els treballs desenvolupats pels

-

Estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades (REA)

amb

els

mitjans

materials

i

personals

necessaris,

i

desenvolupar-los

per

al

desenvolupament de l’activitat contractada
seus treballadors a l’obra
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-

Comunicació obertura centre de treball, si l’obra té una durada de més de 30 dies

-

Informar els representants dels treballadors de totes les empreses de l’obra, sobre totes les
contractacions o subcontractacions de la mateixa.

De conformitat amb l’article 5.2 f) de la Llei de la subcontractació en el sector de la construcció, resta
prohibida la subcontractació de subcontractistes que aportin fonamentalment mà d’obra, ja que si es
dona aquesta circumstància es pot entendre que l’empresa no disposa amb recursos o maquinàries
apropiades per a dur a terme l’activitat a l’obra que es pugui subcontractar.
Totes les empreses subcontractades hauran de signar un document conforme han assumit el Pla de
seguretat i salut de l’obra objecte del contracte principal.
En el supòsit que es vulgui subcontractar alguna part de l’obra, s’haurà de disposar del Llibre de
subcontractació, habilitat prèviament per la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom,
Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya.
En aquest llibre s’anotaran les dades dels subcontractistes i autònoms que intervinguin a l’obra. En tot
moment s’haurà de reflectir, per ordre cronològic des de l’inici dels treballs, totes les subcontractació
l’objecte del seu contracte, la identificació de la persona que exerceix les facultats d’organització i direcció
de cada subcontractista.
Al llibre de subcontractació han de tenir accés Aigües del Prat, la direcció d’obra, la o el coordinador de
seguretat i salut en fase d’execució, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l’obra, els
tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, l’autoritat laboral i els representants dels treballadors de
les diferents empreses que intervinguin en l’execució de l’obra.
El contractista haurà de comunicar a Aigües del Prat SA, amb una antelació mínima de 10 dies a l’inici
dels treballs, la part de l’obra que subcontractarà, la identitat, dades de contacte i representant del
subcontractista així com la resta de dades que conten a l’article 215, 2.b) de la LCSP. També haurà
d’adjuntar una declaració responsable del subcontractista, on s’acrediti respecte d’aquest:
−

Que disposa d’infraestructura i mitjans adequats per a dur a terme l’activitat.

−

Que no està incurs en cap prohibició de contractar establerta a l’article 71 de la LCSP i en el Plec de
clàusules administratives particulars.

−

Que el seu personal disposa de la formació necessària en matèria de prevenció de riscos laborals.

Per aquest motiu, el contractista principal ha d’exigir al subcontractista:
-

Certificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries

-

Certificació d’estar al corrent amb les obligacions a la Seguretat Social

-

Còpia de l’avaluació de riscos laborals

-

Adhesió al Pla de seguretat de l’obra

-

Comprovant d’haver informat als treballadors

-

Certificat que acrediti la vigilància de la salut dels treballadors on consti la seva aptitud

-

Comprovants de formació i informació dels treballadors en matèria de riscos laborals

-

Comprovant del lliurament dels equips de protecció individual als treballadors

-

Comprovant inscripció al REA

Els subcontractistes únicament queden obligats davant el contractista principal, que assumirà la total
responsabilitat de l’execució del contracte davant Aigües del Prat SA.
Els subcontractistes no tindran acció directa davant d’Aigües del Prat SA, per les obligacions contretes
amb ells per part del contractista principal.
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El contractista està obligat al pagament del preu pactat amb el subcontractista en els termes previstos
a l’article 216 de la LCSP. En cap cas serà imputable a Aigües del Prat SA el retard en el pagament del
contractista al subcontractista.

26. Control de l’execució de l’obra. Certificacions d’obra
1. Aigües del Prat SA, mitjançant el responsable del contracte i directora de les obres, efectuarà la
inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada i podrà dictar
les instruccions oportunes per al correcte funcionament del contracte. En concret les funcions que se li
atribueixen són:
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals.
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció específica no
correspongués a altres persones.
c)

Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de l’obra, així
com ordenar que s’instal·lin senyals complementàries a la senyalització de l’obra o es modifiquin
les ja instal·lades.

d) La resolució d’incidències en relació a la interpretació de la documentació del contracte o bé per la
necessitat de modificar-ne les condicions contractuals segons l’establert al Plec de clàusules
administratives particular que regeixen aquest contracte. Es realitzarà amb audiència del
contractista, en cas que segueixen les diferencies, s’informarà a l’òrgan de contractació per tal que
resolgui sobre l’assumpte. Llevat que per raons d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les
incidències ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
e) Informar a l’òrgan de contractació sobre les incidències que en l’execució del contracte es
produeixin i proposar les mesures a adoptar, incloses les penalitzacions previstes al Plec de
clàusules administratives particular.
2. Les certificacions que s’expedeixin, i conseqüentment les quantitats que s’abonin al contractista,
tindran el caràcter de pagament a compte, subjectes a les rectificacions i a les variacions que resultin de
l’amidament final sense que comporti de cap manera l’aprovació i recepció de les obres que comprengui.
En el transcurs de l’obra, totes les certificacions seran a origen, indicant el nombre d’unitats certificades
de cada partida, en cadascuna de les certificacions mensuals.

27. Modificacions de l’objecte del contracte. Procediment
El contracte es podrà modificar si es produeix alguna de les circumstàncies recollides en aquesta
clàusula ja que no alteren la seva naturalesa. Pel que fa a l’import de les mateixes, no poden superar el
20% del preu del contracte.
a) Derivades de l’existència de serveis de sanejament, telecomunicacions, d’elèctrics, d’aigua i
serveis de gas existents a l’àmbit de l’obra i de la necessària afectació per a l’execució dels
treballs contractats.
b) Derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originats per aparició
de sòls contaminants o terrenys antròpics de naturalesa imprevista que impliquin, entre d’altres,
majors necessitats, baixa de rendiments o aturada de les obres.
No tenen la consideració de modificacions del contracte:
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a) L’excés d’amidaments/mesuraments, entenent per tal la variació que durant la correcta execució
de l’obra es produeixi exclusivament en el número de unitats realment executades sobre les
previstes en la memòria tècnica, sempre que en el global no representin un increment del 10%
del preu inicial del contracte.
b) La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament entre Aigües del Prat i el contractista, sempre
que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que en el
seu conjunt excedeixin del 3% del pressupost primitiu del contracte. Si es dona aquesta
circumstància, entre els preus nous i els majors amidament no es podrà superar del 10% del
preu inicial del contracte.
Tampoc es considerarà modificació del contracte a la baixa. En cas que les modificacions a la baixa
superin el 20% de l’import d’adjudicació, el contractista podrà sol·licitar la resolució del contracte i la
liquidació dels treballs realitzats, sense tenir cap dret a cap altre tipus d’indemnització o pagament en
concepte de benefici deixat d’obtenir.
Pel que fa al procediment, el contracte es modificarà a proposta de la direcció d’obra, prèvia audiència
del contractista. L’òrgan de contractació haurà d’aprovar la modificació i aquesta en el termini de 5 dies
s’haurà de publicar al perfil del contractant. Entre el contractista i Aigües del Prat SA se signarà una
addenda al contracte amb la modificació aprovada per l’òrgan de contractació.
Les modificacions aprovades seran obligatòries per al contractista.
Si fos necessari la incorporació de preus no previstos a la documentació tècnica, s’ajustarà a unitats
semblants d’aquesta. Si això no fos possible, se seguiran les determinacions en rendiments i preus
establerts per l’Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC).
Els preus per majors amidaments estaran afectats per la baixa realitzada per l’empresa a cadascuna de
les partides ofertades. Els preus nous, s’establiran de forma contradictòria entre el contractista i la
direcció de l’obra i responsable del contracte.

28. Modificacions del subjecte del contracte. Cessió del contracte
Poden haver-hi modificacions del subjecte del contracte quan:
a) Hi ha una successió total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuració
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establertes a l’article 98 de la LCSP.
b) Si se substitueix el contractista inicial com a conseqüència de la cessió del contracte a un tercer, en
els termes previstos a l’article 214 de la LCSP. En aquest supòsit caldrà l’autorització prèvia i
expressa de l’òrgan de contractació per a la cessió del contracte i que el cessionari tingui plena
capacitat per contractar amb el sector públic, tingui la solvència exigible i no es trobi en supòsits
d’incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent. El cessionari del
contracte quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que correspongui al cedent.

29. Responsabilitats. Assegurances
1. L’empresa contractista és responsable de la qualitat de l’obra, així com també de les conseqüències
que es puguin deduir per a Aigües del Prat SA o per a terceres persones de les omissions, errors o
mètodes inadequats en l’execució del contracte.
El contractista no solament respon dels actes propis, sinó també dels subcontractistes i altre personal que
li presti serveis.
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El contractista no tindrà dret al rescabalament per causa de pèrdues, avaries o perjudicis causats a l’obra
ni en els béns dipositats a l’indret de la mateixa.
El contractista realitza el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els danys i perjudicis
que es causin a Aigües del Prat SA i a terceres persones com a conseqüència de les operacions que
requereixi l’execució del contracte, excepte que els danys siguin ocasionats com a conseqüència
immediata i directa d’una ordre de l’empresa municipal.
2. Amb motiu de garantir la capacitat de l’empresa per a fer front a les responsabilitats dels danys que
pugui causar, el contractista haurà de presentar un certificat que acrediti la contractació d’una
assegurança de responsabilitat civil, emès per una entitat asseguradora degudament autoritzada, llevat
que consti a la inscripció del RELI o ROLECE que en disposa. La vigència de la pòlissa ha de ser durant el
període de vigència del contracte. La cobertura del risc serà com a mínim d’1.200.000,00 € per sinistre i
de 300.000,00 € per responsabilitat civil patronal per víctima.
En cap cas, s’entendrà que la responsabilitat civil del contractista pels danys produïts a Aigües del Prat
SA o a tercers, resta limitada als imports citats.

30. Altres obligacions
A més de les obligacions establertes normativament i les recollides en el clausurat d’aquest plec i en la
memòria tècnica valorada que regeixen el contracte d’obres que es licita, serà obligació del contractista:
1. Disposar en l’equip de l’obra:
a. Un responsable de la mateixa, que haurà de dedicar com a mínim 5 h setmanals a l’obra i haurà
de tenir una titulació d’enginyer de camins, enginyer tècnic d’obres públiques, arquitecte o
arquitecte tècnic, amb una experiència mínima de 3 anys en obres similars, i
b. Un encarregat de l’obra, amb una dedicació de jornada complerta i haurà de tenir una experiència
mínima de 3 anys en obres similars a la de l’objecte del contracte.
Aquestes persones han de formar part de l’empresa adjudicatària del contracte. Sí aquests no formen
part de la plantilla laboral, la relació contractual haurà de ser directament entre el professional
contractat i l’empresa contractista.

2. Elaborar el Pla de seguretat i salut de l’obra. Aquest s’haurà de lliurar a Aigües del Prat SA en el
termini de 7 dies naturals a partir de la signatura del contracte. En aquest termini també s’haurà
de lliurar el Pla de residus de l’obra.
3. Sol·licitar a les corresponents companyies, la informació sobre els serveis afectats en l’àmbit de
l’obra de conformitat amb el punt 4.2 de la memòria tècnica valorada de les obres.
4. Subministrar i col·locar al seu càrrec, abans de l’inici de les obres, un cartell institucional. Aquest
serà de placa metàl·lica de dimensions aproximades 2 x 1,50 m; suportat sobre dos IPN-80 de 6 m
de longitud aproximat.
5. Subministrar i col·locar al seu càrrec, abans de l’inici de les obres, els senyals necessaris per a
indicar l’accés a l’obra i els punts de possible perill a causa de la mateixa, tant en la zona afectada
com en els límits i rodalies.
6. L’abonament del consum d’aigua que sigui necessari per al desenvolupament de l’obra. Si fos
necessari un punt d’aigua, APSA realitzarà una escomesa provisional equipada amb comptador. Tot
el consum d’aigua que es produeixi durant l’obra li serà facturat al contractista en una única factura
al finalitzar l’obra.
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7. Conservació, manteniment i retirada de la senyalització de l’obra i cartell institucional. També
estarà obligat a reposar la senyalització de forma immediata, sent al seu càrrec les despeses que
es puguin ocasionar.
8. Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial
aplicable.
9. Informar a la plataforma de gestió de prevenció de riscos laborals d’Aigües del Prat SA,

tota la

documentació que li sigui requerida per part del departament de Seguretat i Salut de la societat
municipal.
10. Lliurar, en el termini màxim d’un mes a la finalització de les obres, la documentació de l’obra ( llibre
de contractació, etc) en format paper i digital.
11. Lliurar el projecte final de l’obra o as build amb tota la documentació generada durant l’execució de
l’obra (assajos, homologacions materials, garanties, plànols, certificat de gestió de residus, relació
de proveïdors, els informes i plànols de les xarxes de serveis, etc.) en format paper i digital (pdf i
editable).
12. La col·laboració amb Aigües del Prat SA en el compliment de les obligacions que sobre transparència
i contractació pública.

31. Obligacions amb penalitzacions
Les penalitzacions previstes en aquesta clàusula, als efectes del que disposen els articles 1152 i 1153
del Codi Civil, no substituirà a la indemnització per danys i perjudicis que l’incompliment hagi pogut
causar a Aigües del Prat SA, ni tampoc eximeix al contractista al compliment de les obligacions del
contracte que es regula en aquest plec i a la memòria tècnica valorada. Per la qual cosa, malgrat hagi
estat penalitzat el contractista, a més de satisfer l’import de la penalització haurà de complir les
obligacions per les quals hagi estat penalitzat.
Sense perjudici d’aplicar la facultat resolutòria del contracte que li atribueix aquest plec a Aigües del
Prat SA, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les causes següents:
1. Per defecte de la qualitat de l’obra executada
Els defectes de qualitat de l’obra realitzada, per manca del compliment de la memòria tècnica
valorada o de les instruccions emeses per la directora de l’obra, donaran lloc a realitzar les accions
necessàries per tal de resoldre els defectes detectats, sense que això suposi cap cost per part
d’Aigües del Prat SA.
2. Per infringir les normes de subcontractació
La infracció de les condicions de subcontractació imposades a l’article 215 de la LCSP podrà donar
lloc a la imposició al contractista d’una penalitat fins al 50% de l’import del subcontracte.
3. Per incompliment en el termini de l’obra
En el cas de sobrepassar en més de 15 dies el termini contractual per a la completa execució de
l’obra, el contractista serà objecte de penalització consistent en la deducció del 0,5% de l’import de
contractació de l’obra per cada dia de retard.
4. Per incompliment de les ordres de la direcció d’obra, així com del coordinador de seguretat i salut.
En el cas que l’encarregat o el cap d’obra de l’empresa contractista incompleixi les ordres de la
direcció d’obra o del coordinador de seguretat i salut, de manera que es perjudiqui el correcte
desenvolupament de les obres, es podrà imposar una penalització màxima de 1.000,00 € que es
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farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.

L’aplicació de 3 penalitzacions d’aquest

tipus, comportarà l’obligació del contractista de substituir l’encarregat o el cap d’obra.
5. Per incompliment de les condicions especials d’execució
Llevat que s’opti per resoldre el contracte, es podrà imposar una penalització màxima de 1.000,00€,
que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.

32. Recepció de les obres. Extinció contracte. Termini de garantia
1. Finalitzades les obres, per part del responsable del contracte, de la directora de les obres i el
contractista assistit per personal facultatiu, si ho considera oportú, se signarà l’acta de recepció de les
mateixes.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar així a l’acta, i la direcció d’obra
assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises per a la seva correcció, fixant un
termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini, el contractista no ho hagués efectuat a
satisfacció de la direcció d’obra, es podrà atorgar un altre termini o declarar resolt el contracte, per
causes imputables al contractista.
D’existir repassos en l’acabament de les obres que no impedeixen el seu ús, Aigües del Prat les podrà
rebre, fent-lo constar a l’acta de recepció així com el termini que la direcció d’obra li atorgui per a
corregir-los.
Si l’obra executada no es conforme a les especificacions contractuals, com a conseqüència de vicis o
defectes imputables al contractista, podrà rebutjar-se de manera que Aigües del Prat quedarà exempta
de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a aplicar les penalitats establertes en aquest plec,
que forma part del contracte. També es podrà declarar resolt el contracte, per causes imputables al
contractista, recuperant Aigües del Prat SA el preu indegudament satisfet.
2. Abans de la recepció, el contractista haurà de portar a terme les actuacions que s’indiquen a
continuació:
- Retirada, amb la conformitat del director d’obra, dels cartells d’obra i qualsevol altra senyalització que
no formi part de la senyalització final de l’obra.
- Neteja a les obres executades i de la zona adjacent.
3. En el termini màxim de 3 mesos, a patir de la recepció de l’obra, es procedirà al mesurament de les
obres realitzades, i s’emetrà la certificació final de les obres executades que haurà de ser aprovada per
la direcció d’obra i responsable del contracte.
4. El contracte s’entendrà complert quan s’hagin realitzat la totalitat dels treballs d’obra civil que
consten a la memòria tècnica valorada i s’hagi signar l’acta de recepció de les obres sense cap tipus de
repàs o altres incidències.
5. El termini de garantia és d’1 any. Durant aquest termini el contractista respondrà de la qualitat
tècnica de les obres efectuades i dels materials emprats, quedant obligat a esmenar o reparar les
deficiències que se’n derivin. S’exceptuaran els danys ocasionats en l’obra per força major, que seran
suportats per Aigües del Prat SA, si bé aquesta tindrà la facultat d’exigir al contractista que realitzi les
obres de reparació, aplicant els preus del contracte.
Dins els 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director de l’obra redactarà un
informe sobre l’estat de les obres. Si aquest és favorable, el contractista quedarà rellevat de tota
responsabilitat, excepte els vicis ocults, i es procedirà a la devolució de la garantia dipositada. En cas
contrari, el termini d’un any se suspendrà fins a la reparació que correspongui.
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En el cas que el contractista no faci la reparació, Aigües del Prat l’executarà de forma subsidiària, i es
rescabalarà a costa de la garantia, sense perjudici d’una possible indemnització pels danys i/o perjudicis
ocasionats.
6. Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment, amb posterioritat al termini d’expiració de la garantia,
per vicis ocults de la construcció, degut a incompliment contractual per part del contractista, aquest
respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la recepció de les obres, de
conformitat amb l’article 244 de la LCSP. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de
manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del contractista restarà extingida totalment.

33. Resolució del contracte
El contracte es podrà resoldre per acord d’ambdues parts i per l’extinció de la personalitat jurídica de la
societat contractista, llevat que per aquest motiu es pugui modificar el contracte segons consta a la
clàusula corresponent.
També es podrà resoldre el contracte, sense perjudici de les indemnitzacions que a favor d’una o altra
part del contracte fossin precedents:
-

Per incompliment de l’objecte del contracte, des de no iniciar les obres en la data prevista com
realitzar una mala execució de les mateixes.

-

Per la no presentació del Pla de seguretat i salut o negar-se a esmenar les circumstàncies indicades
pel o per la coordinadora de seguretat i salut.

-

Per la no assumpció per part dels subcontractistes del Pla de seguretat i salut de l’obra.

-

Per la impossibilitat d’executar la prestació en els termes de la memòria tècnica valorada i no es
pogués modificar el contracte.

-

Per l’incompliment greu del Pla de seguretat i salut de l’obra.

-

Per l’incompliment de les normes sobre subcontractació.

-

Per la demora injustificada i per un termini superior a 1/3 del previst per al contracte, en el
compliment del pla de treball que es pugui establir a l’iniciar les obres.

-

Per la demora en el pagament de les factures per part d’Aigües del Prat SA, segons els terminis
establerts a l’apartat 6 de l’article 198 de la LCSP.

-

Per incompliment de les condicions especials d’execució del contracte establertes a la clàusula 24
d’aquest plec.

-

Per la suspensió de les obres per un termini superior a 8 mesos.

-

Per l’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguin treballant a l’obra, o per l’incompliment de les condicions establertes als
convenis col·lectius d’aplicació.

La resolució del contracte s’acordarà de forma motivada per l’òrgan de contractació d’Aigües del Prat
SA. Si és per mutu acord els efectes serà els acordats entre ambdues parts. En la resta de casos, la part
que hagi causat l’incompliment que ha donat lloc a la resolució, haurà d’indemnitzar a l’altra pels danys i
perjudicis causats.
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V RECURSOS, ARBITRATGE I JURISDICCIÓ COMPETENT

34. Recurs especial en matèria de contractació. Recurs en via administrativa
Aquesta licitació no és susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, ja que el valor estimat
del contracte és inferior al que s’estableix a l’article 44.1 de la LCSP. Segons el paràgraf segon de
l’apartat 6 del mateix article, les actuacions dutes a terme per poders adjudicadors que no tinguin la
consideració d’administracions públiques, com és el cas d’Aigües del Prat SA, s’han d’impugnar en via
administrativa de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, davant l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

35. Arbitratge
Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre el contractista i Aigües del Prat SA, es
resoldrà mitjançant l’arbitratge que preveu la Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la
plena efectivitat dels compromisos contractuals que, malgrat això, hauran d’acomodar-se a la decisió de
l’arbitratge.
Aigües del Prat i el contractista se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de
Barcelona, a qui se li encarrega la designació de l’àrbitre o àrbitres i l’administració de l’arbitratge;
obligant-se des de la signatura del contracte al compliment de la decisió arbitral.

36. Jurisdicció competent
De conformitat amb l’article 27.1 d) de la LCSP és competència de la jurisdicció contenciosa
administrativa les qüestions relatives a la preparació i adjudicació contracte.
Sense perjudici de la plena aplicació de la clàusula arbitral, l’ordre jurisdiccional civil serà competent per
a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes, compliment i extinció del contracte
objecte d’aquesta licitació, d’acord amb allò previst a l’article 27.2 de la LCSP.
Les parts del contracte, en cas d’exercir accions judicials, se sotmeten expressament als Jutjats i
Tribunals de qualsevol ordre jurisdiccional del Prat de Llobregat, o en el seu cas, de Barcelona.

El Prat de Llobregat, 21 de juliol de 2021

Jordi González i Sánchez

Sole Esbrí Solano

Director Àrea Tècnica i de Producció

Serveis administratius
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Annex 1
MODEL PRESENTACIÓ OFERTA ECONÒMICA

..........................................................................................................................................., amb
DNI/NIE

número

.........................................................

com

apoderada

de

l’empresa

................................................................................., NIF ..................................................... ,
assabentada de les condicions exigides per optar a la contractació de l’execució dels treballs d’obra civil
per a la substitució de la xarxa d’aigua

potable (XAP) en l’àmbit del barri de La Granja del Prat de

Llobregat (expedient C-2020-13), es compromet a executar les obres amb subjecció al plec de clàusules
administratives que regulen la licitació i el contracte d’obres, així com a la memòria tècnica valorada pel
que fa a l’obra civil, documents que accepta íntegrament, per la quantitat que tot seguit s’indica:
−

Pressupost per contracte ........................................

€

−

21 % d’IVA ...........................................................

€

Total IVA inclòs ..................................

€

S’adjunta a aquest document el detall de les partides del pressupost de l’obra, seguint el que consta a la
memòria tècnica valorada.

Lloc, data i signatura digital de l’apoderat o apoderada de l’empresa
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