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CONTRACTE SUBMINISTRAMENT
Procediment obert harmonitzat (156 LCSP)
CONTRACTE: SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT DE GESPA ARTIFICIAL PELS
CAMPS DE FUTBOL DE CAN ZAM I, CAN ZAM II I NOU MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET, MITJANÇANT ARRENDAMENT OPERATIU, AMB MESURES DE SOSTENIBILITAT
MEDIAMBIENTAL.
Exp. Núm. 2022-SUB-OH-06
Tramitació urgent

QUADRE RESUM DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
A. PODER ADJUDICADOR.
Administració contractant
Servei gestor
Òrgan de contractació
Valoració d’ofertes
Adreça de l’òrgan de contractació
Correu electrònic
TERMINI PRESENTACIÓ D’OFERTES

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Servei de Manteniment d’Edificis
Ple
Mesa de contractació
Plaça de la Vila, 1
serveicontractacio@gramenet.cat
15 dies naturals

B. NECESSITAT I DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE. CL. 1 PCAP
Necessitats: Els actuals camps de futbol de Can Zam es van posar en funcionament l’any 2008 i la gespa del
Nou Municipal al 2013, i donat diversos actes vandàlics, la intensitat d’ús del mateix i el temps transcorregut
des de la seva instal·lació, és necessari la reposició de la gespa per tal de garantir la qualitat de la pràctica
esportiva. Igualment, es contempla també la instal·lació de noves porteries i nous canons de reg, substituint
els actuals de superfície que es troben també en mal estat.
L’Ajuntament no disposa de mitjans propis, ni humans ni materials, per a la realització d’aquest contracte per
tractar-se d’un contracte de subministrament i manteniment, aliè a les seves funcions pròpies que requereix
una especialització tècnica que supera les seves capacitats actuals tant tècniques com materials.
Objecte: L'objecte del contracte és el subministrament, instal·lació, i manteniment durant el
període de durada del contracte, d'un paviment de gespa artificial pels camps municipals CPV:
de futbol Can Zam I, Can Zam II i “Camp Nou Municipal” i l’equipament esportiu corresponent,
mitjançant l’arrendament operatiu, de conformitat amb el PPT.
39293400-6
Aquest contracte es considera un contracte mixt de subministrament (instal·lació i
subministrament de la gespa) i de serveis (manteniment). Les operacions necessàries per a la
retirada de la gespa existent i la instal·lació de la gespa nova en els diferents lots no
constitueixen en sí mateix una obra, sinó d’una instal·lació, atès que consisteixen en
operacions d’escassa entitat consistents principalment en cargolats, ancoratges o simplement
muntatge. Ambdues prestacions estan directament vinculades i mantenen una relació de
complementarietat, no obstant això, la prestació principal del contracte és la de
subministrament.
Complementàriament l’objecte del contracte segueix els criteris de sostenibilitat i medi ambient.

Gespa
artificial
45212290-5
Reparació i
manteniment
d’instal·lacio
ns esportives
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C. LICITACIÓ PER LOTS/SUBLOTS/PARTIDES. CL. 1 PCAP
Aquest contracte és divideix en 3 lots:
LOT
1
2
3

OBJECTE

CPV

Reposició de la gespa artificial i Equipament
esportiu de Can Zam I
Reposició de la gespa artificial i Equipament
esportiu de Can Zam II
Reposició de la gespa artificial del Camp Nou
Municipal

39293400-6
45212290-5
39293400-6,
45212290-5
39293400-6,
45212290-5

No hi ha limitació d’adjudicació de lots, un mateix licitador pot presentar-se als tres lots i resultar adjudicatari.
Si un mateix licitador presenta oferta pels diferents lots aquesta haurà de ser presentada de manera
individual per cadascun d’ells.
D. CONTRACTE RESERVAT. CL. 1 PCAP
NO

E. PRESSUPOST ESTIMAT BASE DE LICITACIÓ. CL. 2 PCAP
El pressupost base de licitació es fixa en 718.691,81 euros, més el 21% d'IVA equivalent a 150.925,28
euros, la qual cosa suposa un import total de 869.617,09 € (IVA inclòs).
Segons el següent detall per lots i import mensual màxim per l’arrendament i manteniment:

LOT

1

2

3

OBJECTE
Renovació de
gespa artificial i
Equipament
esportiu de Can
Zam I
Renovació de
gespa artificial i
Equipament
esportiu de Can
Zam II
Renovació de
gespa artificial i
Equipament
esportiu del
Camp Nou
Municipal

Pressupost base de
licitació

IMPORT
MENSUAL
(IVA
EXCLOS)

IMPORT
MENSUAL
(IVA
INCLOS)

IMPORT TOTAL
PELS 8 ANYS
(IVA EXCLOS)

21% IVA

TOTAL

2.364,46€

496,54€

226.988,45€

47.667,57€

274.656,02€

2.206,64€

463,39€

211.837,37€

44.485,85€

256.323,22€

2.915,27 €

612,21€

279.865,99 €

58.771,86 €

338.637,85 €

7.486,37€

1.512,14€

718.691,81 €

150.925,28 €

869.617,09 €
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El manteniment durant els 8 anys està inclòs en el contracte i s’ha estimat en les següents quantitats:
LOT 1
LOT 2
LOT 3

17.850 € (IVA exclòs)
17.850 € (IVA exclòs)
17.850 € (IVA exclòs)

SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU: PREUS UNITARIS. D’acord amb l’avaluació de necessitats, les
unitats i m2 inicialment previstos son les que es contemplen en el plec de condicions tècniques. No obstant,
l’Ajuntament no té la obligació d’adquirir la totalitat contemplada, que sempre serà sota comanda i segons
necessitats reals, per tant, el preu a pagar serà dels elements realment subministrats i no podran suposar
oscil·lacions a l’alça i el total resultant es dividirà per el total de mensualitats del termini del contracte (96
mesos) per obtenir l’import mensual.
El preu s’entendrà comprensiu de la totalitat del contracte. Els preus consignats son indiscutibles, no
s’admeten prova alguna d’insuficiència i porten implícit de manera expressa:
-

La fabricació, el transport i el muntatge dels elements descrits en el PTT, per tant, és el preu del
producte totalment instal·lat en el lloc de subministrament i posada en servei.
El subministrament i instal·lació de la gespa artificial i de l’equipament esportiu.
El manteniment i arrendament del material subministrat.
La retirada (desmuntatge) del material i ancoratges actuals existents i en el seu cas, la retirada a la
finalització del contracte d’arrendament del material i ancoratges subministrats.
Qualsevol tipus de comissió.

La quantitat indicada en la taula anterior como a pressupost net constitueix la xifra màxima de preu o cost
que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del pressupost net l’oferta serà exclosa.
Les ofertes que es presentin hauran de desglossar el preu total del contracte en preu mensual i preu total
pels 96 mesos tal i com s’especifica a la taula.
F. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (IVA exclòs). CL. 2 PCAP
El VEC és de 793.691,81 euros (IVA exclòs), segons el següent detall per lots:
Lot 1 .Pressupost
licitació
226.988,45 €
Lot 2. Pressupost
licitació
211.837,37 €
Lot 3. Pressupost
licitació
279.865,99 €

Pròrroga

Modificacions

Total

------------

25.000 €

251.988,45 €

Pròrroga

Modificacions

Total

------------

25.000€

236.837,37€

Pròrroga

Modificacions

Total

------------

25.000€

304.865,99€

El valor estimat d'aquest contracte ha estat determinat prenent de referència aquest sector comercial, el cost
de tots els conceptes, inclòs el possible valor residual de zero euros.
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G. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. CL. 3 PCAP
Aplicació pressupostària
7900 34200 2080001

Projecte comptable
--------------------------

Anualitats previstes
2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028,
2029 i 2030

Atès que el contracte de subministrament, instal·lació i manteniment dels treballs a executar durant els
exercicis econòmics de 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 i 2030 comporta despeses de
caràcter plurianual, la seva autorització o realització es subordina al crèdit que per cada exercici autoritzi els
respectius pressupostos municipals, tal com preveu l’article 174 del RD Legislatiu 2/2004, del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que permet adquirir compromisos per a despeses que afectin
exercicis posteriors a aquell en el que s’autoritzen.
H. TERMINI D’EXECUCIÓ I LLOC D’ENTREGA. Cl. 4 PCAP
El contracte tindrà una duració màxima de 8 anys, tenint en compte que aquest és el període de recuperació
de la inversió directament relacionada amb el contracte.
Es preveu necessari realitzar una inversió de 869.617,09 euros, amb un període d’amortització de 8 anys,
coincidint aquest amb la vida útil del material a subministrar. Així mateix, per tal de poder mantenir la garantia que
habitualment ofereixen els proveïdors d’aquests subministraments, el contractista es farà càrrec, tant del material
subministrat com del seu manteniment, no assumint cap tipus de risc per part de l’Ajuntament i centralitzant en
una única empresa la responsabilitat de possibles deficiències derivades de la qualitat del material subministrat o
del manteniment realment efectuat.

Segons el següent detall per cadascun dels 3 lots:
 38 dies pels treballs de subministrament i instal·lació de la gespa artificial. Els treballs s’hauran
d’executar de manera preferent durant el període compresos entre els mesos de juliol i agost de
2022. Finalitzats aquests treballs es farà un acta de recepció.
 A partir de la recepció començarà el termini de manteniment i durarà fins a la finalització del
contracte. L’adjudicatari es farà càrrec del material subministrat i el seu manteniment fins el final del
contracte, per tant, aquest contracte no comporta cap risc per part de l’Ajuntament.
Si els treballs s’han d’iniciar durant la temporada esportiva, el responsable del contracte amb indicacions del
departament d’esports de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, prendran la decisió de quan es pot
iniciar els treballs de subministraments i instal·lacions de cada camp, en qualsevol cas, el termini de cada lot
començarà a comptar des de la signatura de l’acta d’inici i comprovació de replanteig, que es farà dins del
termini màxim de 15 dies des de la formalització del contracte.
En el cas que la mateixa empresa sigui adjudicatària dels tres lots el termini dels treballs a realitzar es la
mateixa per tots tres lots i l’execució es farà de manera simultània sense que es pugui modificar.
Lloc d’entrega: El lloc de subministrament serà:
Lot 1: al camp de futbol Municipal Can Zam I ubicat a l’Avinguda Pallaresa 33-55
Lot 2: al camp de Can Zam II, ubicat a l’Avinguda Pallaresa 33-55
Lot 3: al cam de futbol nou municipal situat a l’Avinguda Generalitat 100 de Santa Coloma de Gramenet el
camp de futbol Nou Municipal
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I. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS. CL. 8 PCAP
Presentació sobre digital. La plataforma del sobre digital no demana el/s document/s justificatiu/s de la
proposta, aquests s’han d’incorporar als annexos preceptius, en cas de presentar-se comprimits el format
preferentment admès és el ZIP.
En el seu cas, és podrà visualitzar la publicació de l’arxiu de la gravació de l’obertura de l’oferta econòmica en
la següent adreça:
https://www.youtube.com/channel/UCDnCMzItQ38sQvuzdshi55Q

J. HABILITACIÓ i SOLVÈNCIA DELS LICITADORS. MITJANS D’ACREDITACIÓ. CL. 10 PCAP
Especial habilitació empresarial o professional NO
Solvència econòmica i financera:
Declaració sobre el volum anual de negocis referit al millor exercici dels 3 últims disponibles, anteriors a la
data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresa. Mínim de solvència: Acreditar una xifra de volum IVA exclòs, igual o superior al pressupost de
licitació per cada lot. En cas que la constitució de l’empresa o l’inici d’activitats sigui inferior a un any comptat
des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional a aquest
període.
Acreditació: Mitjançant certificat o nota simple (amb indicació del núm. de fulles, data i segell) del Registre
Mercantil o mitjançant qualsevol altre document que es consideri apropiat per l’òrgan de contractació.
Solvència tècnica o professional:
1.Relació dels principals subministraments similars realitzats en els últims 3 anys, que inclogui import, data i
destinatari. Mínim de solvència: Haver executat 2 contractes similars, executats entre la data de publicació
de la convocatòria i l’equivalent del 3è. any anterior, per import, cadascú, igual o superior al pressupost de
licitació (IVA exclòs) per cada lot.
Acreditació: Mitjançant certificats de bona execució indicant import, dates i lloc d’execució, expedits o visats
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant una declaració de l’empresari amb les dades expressades.
2. Descripcions, mostres i/o fotografies del producte a subministrar. Els licitadors han de declarar que la
gesta ofertada compleix amb les característiques establertes a l’apartat 1.6 del PPT i amb els criteris de
control de qualitat FIFA.
Acreditació: El primer classificat haurà de presentar el/s corresponent/s certificat/s segons el detall que
consta al PPT.
Els requisits establerts en aquest apartat i en el seu cas els dels apartats K i L, s’han de complir en tot
moment fins a l’adjudicació i formalització del contracte.
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K. SUBCONTRACTACIÓ/CERTIFICATS/ ALTRES DECLARACIONS DELS LICITADORS. CL. 10 PCAP
Subcontractació. No existeix l’obligació d’indicar en l’oferta la part del contracte que tingui previst
subcontractar.
Certificats expedits per instituts o serveis oficials encarregats del control de qualitat de competència
reconeguda, que acreditin la conformitat de productes mitjançant referències a determinades
especificacions o normes.
-

Certificats de compliment de les normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, que fan referència al
disseny, fabricació, instal·lació i manteniment de gespa artificial.

Declaració menors. Es requereix als licitadors la presentació de la declaració responsable de protecció
dels menors Annex 1.A.; en compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de
protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil, per tal de
garantir la protecció dels menors.
Acreditació: El certificat negatiu del registre de delinqüents sexuals s’exigirà al primer classificat per a tot el
personal propi i/o subcontractat que s’adscrigui a l’obra.
Certificació, mitjançant declaració responsable, que la gespa que s’ofereix compleix els criteris de control
de qualitat FIFA Quality.

-

Mesures mediambientals: Gespa amb certificat de reciclabilitat de tots els seus components del
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte.
L’empresa licitadora haurà de presentar un certificat que acrediti la sostenibilitat referent a la salut i
el medi ambient en els productes que dissenya i fabrica, com ara el Cradel to cradel o similar, i
aportar un certificat que constati que tots els seus components son reciclables, aquest serà emès
per un laboratori acreditat oficialment a tal efecte i compleix amb la Norma EN 15343:2007 de
traçabilitat i avaluació en els seus procediments mitjançant la utilització de plàstics reciclats.

L. COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA DE MITJANS PELS LICITADORS. CL. 11 PCAP
SÍ. Segons el següent:
Mitjans PERSONALS
FUNCIÓ/CATEGORIA
Arquitecte Tècnic

TITULACIÓ
Arquitecte tècnic o
equivalent, o enginyer
tècnic o superior

Encarregat
------------

EXPERIÈNCIA (en anys i en la
categoria o funció requerida)
5 anys o més d’experiència com a
CAP D’OBRA o com a CAP DE
PRODUCCIO, havent
realitzat
almenys 2 obres similars
5 anys o més d’experiència EN LA
TASCA
A
DESENVOLUPAR,
havent realitzat al menys 2 obres
similars

DEDICACIÓ
(en %)
50%

100%
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Acreditació: titulació, currículum, detallant l’experiència requerida avalats per almenys 3 certificats de bona
execució o altre mitjà alternatiu. En aquest supòsit l’ajuntament efectuarà les comprovacions que consideri
oportunes.
Els licitadors presentaran amb l’oferta la declaració dels tècnics i el compromís d’adscripció, identificant els
noms i cognoms de l’agent que es farà responsable de cada tasca i l’any d’obtenció de la titulació
universitària (quan es requereixi títol). La documentació acreditativa serà presentada pel primer classificat.
La formació del personal s’acreditarà mitjançat certificats o diplomes expedits per entitats públiques,
col·legis oficials, universitats públiques o privades i altres entitats formadores públiques o privades.
En el cas que l’adjudicatari sigui dels tres lots, o del lot 1 i del lot 3, o del lot 2 i del lot 3, caldrà dos
encarregats amb dedicació del 100% i un arquitecte tècnic al 100%.

Mitjans MATERIALS
El contractista haurà d’adscriure els mitjans materials establerts al PPT.
En cas de resultar contractista, ha d’adscriure els mitjans personals i materials ofertats. El personal a
adscriure al contracte podrà ser substituït per causes imprevistes no resultants de la voluntat del
contractista i sempre i quan el nou personal a adscriure compleixi amb els requisits establerts i tingui de
manera prèvia a la seva adscripció l’aprovació del responsable del contracte.
Aquesta obligació té caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de
penalització i/o resolució contractual.
M. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CL. 12 PCAP
Els criteris pels 3 lots que serviran de base per a l’adjudicació de la present contractació son tots criteris
avaluables amb formules i automàtics, segons el detall següent per lots:

Criteris de valoració automàtics

Punts

Valoració

1 Oferta econòmica

65

Formula

2 Reducció del termini d’execució

35

Automàtic

El detall de distribució dels barems d’aquests criteris és:
1. Oferta econòmica (65 punts)
Es valorarà la baixa econòmica degudament justificada. La formulació per a la valoració d’aquest criteri és la
següent:

On Pmax és la puntuació màxima i són 65 punts.
La Bmax serà la baixa en % que ofereixi el licitador respecte al preu tipus. És a dir, l'oferta més barata
d’entre les acceptades en la licitació.
Bi és la baixa en % que ofereixi el licitador respecte al preu tipus, de l’oferta que es puntua.
n s’estableix en 2.
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Justificació de la fórmula proposada: la fórmula de càlcul que s’estableix per aquest concurs és una de les
utilitzades per concursos per l’IDAE. Amb n=1 seria la utilitzada normalment en les licitacions per
l’Ajuntament. Per tal de garantir una proporcionalitat molt més adequada, s’ha establert n=2. Aquesta fórmula
és molt més proporcional per aquests tipus de concursos, no provocant una diferència excessiva de
puntuació en petites diferències de preu.
Totes les ofertes es presentaran amb un màxim de dos decimals.
Justificació de l’oferta: Declaració de conformitat amb el model de l’annex 2. A efectes de la seva valoració,
la oferta econòmica presentada haurà d’estar degudament justificada mitjançant el detall de preus unitaris.
La quantitat indicada en la taula de l’apartat 4 com a pressupost net constitueix la xifra màxima de preu o
cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del pressupost net l’oferta serà
exclosa.
Les ofertes econòmiques hauran de detallar, per separat, la quantia corresponent al preu del contracte, i la
quantia corresponent a l'IVA.
.
Les ofertes que es presentin hauran de desglossar el preu total del contracte en preu mensual i preu total
pels 96 mesos.
En la part detallada del pressupost s’especificarà el preu unitari de cada element a subministrar. Aquests
preus unitaris no només serviran per validar la bondat de l’oferta presentada sinó que seran contractuals i
serviran de base per a la liquidació dels subministres que finalment es realitzin.
El licitador ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic. Per fer-ho caldrà utilitzar l’arxiu TCQ
adjunt a aquest informe. També haurà de presentar el pressupost en format PDF.
Aquesta documentació permetrà analitzar la justificació del preu unitari de cada equipament i les despeses
associades a la ma d’obra a fi efecte d’analitzar, si s’escau, la seva hipotètica adequació als convenis
existents.
-

Els licitadors hauran de revisar el Plec de Prescripcions Tècniques en la seva totalitat per tal
d’emetre la seva oferta. En conseqüència amb l’oferta presentada s’entendrà que els licitadors
coneixen i accepten el plec, assumint el contingut en totes les seves parts i respecte tots el seus
elements i descripcions, tant de la part gràfica com de la memòria, el pressupost i el annexos.

El pressupost ofert ha de ser compatible 100% amb el pressupost de licitació per tal de garantir la seva
congruència i homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per tant, es valoraran amb 0 punts les ofertes que:
Efectuïn baixa sobre l’import de les partides alçades o xifrades a preu fet a justificar i/o d’abonament íntegre
del projecte següents:
LOT 1
CAPITOL 01.05 VARIS
PPAUX10MC u Partida alçada a justificar durant l’execució destinada a imprevistos

________________________________________________
2.000 1 2.000,00
PPAUX11MC 1 u Seguretat i salut

Partida alçada a justificar per donar compliment a les mesures de Seguretat i Salut en fase d’execució segon estudi basic
i pla de seguretat.
________________________________________________
2.720,27 1,00 2.720,27
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LOT 2
CAPITOL 01.05 VARIS
PPAUX10MB 1 u Seguretat i salut

Partida alçada a justificar per donar compliment a les mesures de Seguretat i Salut en fase d’execució segon estudi basic
i pla de seguretat.
________________________________________________
2.127,10 1,00 2.127,10

LOT 3
PPAUX10MB u Partida alçada a justificar durant l'execució destinada a imprevistos

________________________________________________
5.000,00 1 5.000,00

PPAUX11MB 1 u Seguretat i salut

Partida alçada a justificar per donar compliment a les mesures de Seguretat i Salut en fase d’execució segon estudi basic
i pla de seguretat.
________________________________________________
3.165,00 1,00 3.165,00

2. Reducció termini execució (35 punts)
Es valorarà la reducció del termini màxim d’execució dels treballs de subministrament i d’instal·lació, segons
la següent taula:

Puntuació
35 punts
10 punts

Reducció del termini en dies naturals
10 dies

5 dies

X
X

Justificació: Cal presentar el pla de treball i motivar mitjançant una declaració responsable els motius pels
quals s’entén que l’empresa licitadora pot reduir el termini del contracte (existència d’estoc, recursos propis
que faciliten els terminis, etc..)
IMPORTANT. Les ofertes no justificades, entenent com a tals aquelles que no annexen tots i cadascun
dels documents establerts en aquest apartat, no seran objecte d’esmena i no serà possible incorporarlos posteriorment ja que es consideren elements determinants, integradors i essencials que configuren
l’oferta, per afectat al contingut material d’aquesta.
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N. OFERTES ANORMALMENT BAIXES. CRITERIS DE REBUIG DE LES OFERTES. CL. 13 PCAP
1. Es rebutjaran les ofertes admeses inicialment que presentin valors anormals o desproporcionats,
entenent els límits per aquesta consideració en el supòsits següents:
a)

Si es presenta un licitador, sigui inferior al 25% del pressupost base de licitació.

b)

Si es presenten dos licitadors, I’oferta que sigui inferior en més del 20% a l’altra oferta.

c)

Si es presenten tres o més licitadors, quan les ofertes siguin inferiors al 15% de la mitjana aritmètica de
les ofertes presentades.

L’aplicació d’aquests percentatges es realitzarà sobre les ofertes econòmiques en euros, no sobre el
percentatge de baixa de l’oferta.
2. Altres criteris de rebuig veure la clàusula 13 del PCAP.
O. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ. CL. 18 PCAP
CESSIÓ

NO

SUBCONTRACTACIÓ SÍ. En el supòsit de subcontractar més del 50% a una única empresa, aquesta
empresa haurà de complir amb la solvència o la classificació demanada al contractista principal,
proporcional a l’import subcontractat.
Tasques crítiques que NO admeten subcontractació: SÍ.
Serveis professionals: No es podran subcontractar els treballs relacionats amb les funcions de personal
tècnic requerit com adscripció de mitjans. Aquests professionals formen en nucli de l’empresa en l’execució
de l’obra i són els principals responsables d’aquesta, i per tant, és d’obligat compliment que siguin persones
adscrites a la plantilla de l’empresa.
P. ALTRES OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES PER
ESTABLERTES A LA CL. 21, 22 i 23 DEL PCAP:

AQUEST

CONTRACTE.

A MÉS

DE

LES



Assegurances. El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil per un import
mínim de 500.000€ mínim per accident, durant els 8 anys del contracte.



L’adjudicatari dins del termini màxim de 5 dies a comptats des de la data de formalització del
contracte ha de presentar al responsable del contracte un programa detallat del procés d’instal·lació
i col·locació dels elements a subministrat i declaració responsable o documentació acreditativa
conforme la gespa tindrà una garantia mínima de 8 anys.



Treball en dies festius: El licitador haurà de preveure l’organització dels recursos necessaris per
executar el subministrament i muntatge, la col·locació i el servei de manteniment en el termini
establert. Sempre, amb les necessàries condicions de seguretat i eficiència. Si el termini no permet
l’execució dels treballs, treballant nomes dies laborables, l’adjudicatari preveurà tors els recursos i
adoptarà els torns de treball necessaris per aconseguir arribar al termini establert treballant en dies
festius, sempre que el possible sobrecost per treballar en aquest dies tinguin conferència amb la
legislació laboral existent. Dins del preu ofert estaran incloses totes les despeses corresponent als
majors costos que es puguin derivar amb motiu de la realització d’hores extraordinàries i treballs en
dies festius necessaris per complir el programa de treball i els terminis acordats amb el present
document.

10

Àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència.
Servei de Contractació


Executar els assajos de control de qualitat que escaiguin i garantir la qualitat del material
subministrat i la seva instal·lació, fins a un màxim d’un 1,5% del pressupost de licitació per a cada
lot.



Els materials arrendats a l’ajuntament seran titularitat de l’empresa adjudicatària, essent les
despeses que es derivin per tal concepte a càrrec de l’empresa adjudicatària i haurà d’executar les
tasques de manteniment indicades al PPT.



3 anys abans de la finalització del contracte, l’adjudicatari haurà d’aportar el certificat d’Homologació
conforme encara compleix la norma EN 15330-1 per un laboratori certificat, per tal de continuar amb
el pagament del contracte.
Serà responsabilitat del contractista assumir els treballs necessaris derivats del no compliment de la
norma EN 15330-1, que haurà de realitzar en el menor termini possible acordat amb el responsable
del contracte i el Departament d’Esports de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Aquests
treballs de condicionament de la gespa no representaran cap despesa addicional per a
l’Ajuntament.

 El responsable del contracte requerirà al contractista, amb un mínim de 3 anys abans de la
finalització del mateix, la desinstal·lació dels elements subministrats. En el seu cas, el cost de la
desinstal·lació, que haurà de ser pel total del material subministrat anirà a càrrec exclusivament del
contractista. Si requerit aquest, el contractista no respon en el termini màxim de 15 dies , es podrà
optar, una vegada finalitzat el contracte, entre el constrenyiment o l’apropiació dels elements
existents sense cap cost per l’ajuntament.

Q. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. CL. 24 PCAP
A més de la condició especial d’execució establerta a la clàusula 24 del PCAP, el contracte pels 3 lots, està
subjecte a les següents condicions especials d’execució:
 Garantir una gestió de residus responsable pel medi ambient i estar correctament inscrites com a
productors i generador de residus. Les empreses, un cop hagin realitzat el subministrament, hauran
de presentar declaració responsable conforme la gestió de residus ha estat executada
convenientment.
Les condicions especials d’execució tenen el caràcter d’obligació contractual essencial i el seu incompliment
podrà esser considerat com a causa de resolució del contracte
R. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES. CL. 27 PCAP
SÍ.
A causa de l’ús exhaustiu dels tres camps de futbol, per les grans dimensions d’aquets no és fàcil poder fer
les comprovacions necessàries per saber amb exactitud l’estat de la base asfàltica actual en tot el recinte de
joc fins la retirada de la gespa. Per aquest motiu, fins la retirada de la gespa no es podrà veure amb
exactitud l’estat del paviment i per tant és necessari preveure una modificació si hi ha algun problema de la
base on col·locar la nova gespa artificial.
Segons el següent detall per lots d’import màxim previst a efectes de càlcul del VEC:
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Lot 1 .Pressupost
licitació
226.988,45 €

Percentatge
modificació
11,01%

Modificacions

Total

25.000 €

251.988,45 €

Lot 2. Pressupost
licitació
211.837,37 €

Percentatge
modificació
11,80%

Modificacions

Total

25.000€

236.837,37€

Lot 3. Pressupost
licitació
279.865,99 €

Percentatge
modificació
8,93%

Modificacions

Total

25.000€

304.865,99€

Per tramitar la modificació s’aplicaran els preus establerts al PPT aplicant la baixa ofertada pel contractista.
En cap cas aquesta tramitació podrà suposar la fixació de preus nous.

S. REVISIÓ DE PREUS. PREUS CONTRADICTORIS. CL. 26 I 27 PCAP
REVISIÓ DE PREUS NO
PREUS CONTRADICTORIS

NO

T. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA. CL. 28 PCAP
La facturació d'aquest contracte es realitzarà semestralment, després del lliurament i instal·lació d'aquest i
comprovació per part del responsable del contracte de la correcta instal·lació del material subministrat.
La factura serà revisada i haurà de ser acceptada pel responsable del contracte, que podrà ajornar el
pagament en el cas, refusar el pagament en el cas que no s’hagi executat el manteniment de conformitat al
contracte.
Els pagaments es realitzaran amb la presentació d’una única factura amb els dos conceptes inclosos, la
quota de l’arrendament i la quota del manteniment. Cadascuna de les factures es correspondrà amb la
setzena part del preu ofertat i efectivament executat del corresponent lot.

U. PENALITATS ESPECÍFIQUES. CL. 29 PCAP
Veure cl. 29 PCAP
V. GARANTIA DEFINITIVA I TERMINI DE GARANTIA. CL. 16 i 31 PCAP
Garantia definitiva: NO. Es considera innecessària la garantia definitiva pel tipus de contracte, en el qual el
pagament es realitza mes a mes durant 8 anys previ lliurament i recepció dels bens. Aquesta garantia és
independent del termini de garantia dels elements subministrats.
Termini de garantia: NO
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ANNEXOS

ANNEX 0. DEUC
ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL COMPLIMENT DE NORMATIVA
NACIONAL. DECLARACIONS GENERALS I DE SOLVÈNCIA.
ANNEX 1.1. DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL GRUP EMPRESARIAL.
ANNEX 1.2. MODEL DE DECLARACIÓ CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES (UTE).
ANNEX 1.3. MODEL DE DECLARACIÓ DE MENORS
ANNEX 2. PROPOSICIÓ ECONÒMICA I MILLORES

Santa Coloma de Gramenet, maig 2022
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SOBRE A
ANNEX 1
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL COMPLIMENT DE NORMATIVA NACIONAL.
DECLARACIONS GENERALS I DE SOLVÈNCIA.
CONTRACTE: SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT DE GESPA ARTIFICIAL PELS
CAMPS DE FUTBOL DE CAN ZAM I, CAN ZAM II I NOU MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET, MITJANÇANT ARRENDAMENT OPERATIU, AMB MESURES DE SOSTENIBILITAT
MEDIAMBIENTAL.
El/la Sr./Sra.
amb DNI núm.
En nom propi.
En representació de l’empresa
en qualitat de
segons (especificar les dades de la escriptura pública /document)
amb NIF núm.
domiciliada a
DECLARA RESPONSABLEMENT (1)
1- Que el licitador té capacitat jurídica i d’obrar suficient, que reuneix totes les condicions exigides a la
present contractació, i que tant el licitador com els seus administradors i representants legals no es troben
en cap de les circumstàncies legals de prohibició de contractar amb l’Administració, especialment pel que
fa a la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat, declara que no
es troba incurs en la prohibició de contractar de l’article 71.1,d) de la Llei 9/2017 i que no ha estat
sancionat amb caràcter ferm per una infracció greu en matèria d’integració laboral i d’igualtat
d’oportunitats i no discriminació de les persones amb discapacitat, o d’estrangeria de conformitat amb la
normativa vigent, o per infracció molt greu en matèria laboral o social.
2.1.Que està inscrita en el Registre de licitadors de
tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada.

(RELI/ROLECE) i que

2.2.Que les dades anotades a l’esmentat Registre de licitadors han estat modificades, el que s’indica a
continuació, segons s’acreditarà mitjançant els documents justificatius corresponents; mantenint la resta de
les dades sense cap variació u alteració respecte al contingut anotat en el Registre.


Dades que han variat:

2.3.-

Que en data -

- ha demanat la inscripció al ---------- ((RELI, ROLECE, altres)

2.4.-

Que NO està inscrita en cap registre oficial d’empreses licitadores.

14

Àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència.
Servei de Contractació
3.- Que el perfil d’empresa és el següent:
TIPUS
D’EMPRESA

Microempresa
Petita empresa
Mitjana empresa
Gran empresa

CARACTERÍSTIQUES

MARCAR
AMB UNA
CREU

Menys de 10 persones treballadores, amb un volum de
negocis anual o balanç general anual no superior als 2 milions
d’euros.
Menys de 50 persones treballadores, amb un volum de
negocis anual o balanç general anual no superior als 10
milions d’euros.
Menys de 250 persones treballadores, amb un volum de
negocis anual no superior als 50 milions d’euros o balanç
general anual no superior als 43 milions d’euros.
250 o més persones treballadores, amb un volum de negocis
anual superior als 50 milions d’euros o balanç general anual
superior als 43 milions d’euros.

4.- Que l’activitat que desenvolupa el licitador i que consta com a OBJECTE SOCIAL als seus estatus o
regles fundacionals té relació directa amb l’objecte del contracte. Segons el següent: (copiar únicament
l’objecte social relacionat amb l’objecte del contracte):

5.- Que respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
Està subjecte a l’IVA.
Està no subjecte o exempt de l’IVA o són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la no-subjecció o
l’exempció.
6.- Que respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
Està subjecte a l’IAE i que figura inscrit/a en l’epígraf/s:

Està no subjecte o exempt de l’IAE o són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la no-subjecció o
l’exempció.
7.- QUE el licitador està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents i es compromet en cas de resultar adjudicatari a presentar el
corresponent certificat en el termini que se li indiqui, així mateix que no té deutes pendents de qualsevol tipus
amb l’Ajuntament i, en el seu cas, AUTORITZA a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a sol·licitar
els següents:
A sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), directament o a través
del consorci d’Administració Oberta de Catalunya (consorci AOC), les dades justificatives i/o el
certificat d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries imposades per les
disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatari del procediment de licitació durant tota la
vigència del contracte.
A sol·licitar de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), directament o a través
del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (consorci AOC), les dades justificatives i/o el
certificat d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat social,
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imposades per les disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatari del procediment de
licitació durant tota la vigència del contracte.
8.- Que el licitador no es troba en situació d’insolvència actual o imminent, no està sotmès en cap procés de
fallida, concurs de creditors, procediment concursal o reorganització empresarial similar, de caràcter judicial
o privat relacionat amb la insolvència, ni ha sol·licitat la declaració de concurs, ni té constància de que s’hagi
sol·licitat per cap tercer o que l’esmentada sol·licitud sigui imminent.
9.- Que el licitador en relació al personal, compleix estrictament les de prevenció de riscs laborals, incloses
les obligacions en matèria de formació i vigilància de la salut establertes per la normativa vigent, i,
ASSUMEIX, en el seu cas, el compromís a fer-lo durant tota la vigència del contracte.
10.- Que el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les
administracions públiques supera el 25% del volum general de l’empresa:
SÍ. En aquest cas, en el supòsit de resultar adjudicatari informaré al responsable del contracte de les
retribucions percebudes pels càrrecs directius.
NO
11.- Que no realitza operacions financeres en paradisos fiscals o fora d’ells que siguin considerades
delictives en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la
Hisenda Pública.
12.- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a restringir o falsejar la
competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de
resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc) i que no coneix cap conflicte
d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.
13.- Que compleix amb tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que fa a l’ obertura,
instal·lació i funcionament legal de l’empresa així com amb totes les obligacions relatives a les assegurances
obligatòries i, en el supòsit de resultar adjudicatari em comprometo a estendre la cobertura de les
assegurances que tinc subscrites a fi d’incloure el contracte de referència o bé, a subscriure les
assegurances requerides en el plec de clàusules administratives particulars.
14.- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat
no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a la legislació vigent.
SÍ

NO

NO obligat per normativa

15.- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. (el pla d’igualtat és
obligatori per empreses de més de 101 a 150 persones treballadores. A partir del 7/07/2022 per empreses de 50 a 100 persones
treballadores. Els plans d’igualtat s’han d’adaptar al RD, aquesta adaptació s’ha de fer abans del 14/01/2022):

SÍ. Està adaptat al RD 901/2020 :

SÍ

NO

NO
NO obligat per normativa
16.- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos al PCAP.
SÍ. Detallar quins:
NO

16

Àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència.
Servei de Contractació
17.- Que disposo de la habilitació empresarial o professional necessària, segons el següent (apartat J):
No es requereix
17.1- Que respecte la solvència (apartat J):
 econòmica i financera: Que el volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en
funció de les dates de constitució o inici d’activitats de l’empresa es de: €
 tècnica o professional (apartat J). La relació dels contractes realitzats durant els 3 darrers anys
similars a l’objecte del contracte , és la següent (Màxim de 3 referències):
ENTITAT
PÚBLICA/PRIVADA
(INDICAR)

BREU DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE. CAL DETALLAR
ESPECÍFICAMENT LA PART OBJECTE DEL CONTRACTE

IMPORT (€)
IVA EXCLÒS

 Que respecte al/s producte/s a subministrar compleix els criteris de control de qualitat FIFA.
17.2.- QUE respecte a la ADSCRIPCIÓ de mitjans obligatoris MINIMS els mitjans i equip tècnic que
s’adscriuran a l’execució del contracte, de conformitat amb la dedicació establerta, són els que es
relacionen a continuació, amb el compromís de mantenir-los així com a incorporar a requeriment del
supervisor / responsable del contracte d’altres necessaris per a la correcta execució del contracte (apartat L).
Mitjans personals
FUNCIÓ/
CATEGORIA

INICIALS NOMS I
COGNOMS I 4 PRIMERS
DIGITS DEL DNI

TITULACIÓ

ANYS
D’EXPERIÈNCIA

DETALL CONTRACTES
SIMILARS EXECUTATS EN LA
MATEIXA CATEGORIA

Arquitecte
tècnic
Encarregat

----------------------

(En el supòsit de presentar-se per més d’un lot veure les condicions d’adscripció de personal de l’apartat L)
17.3 .- Que pel que fa a la subcontractació/certificats/ altres declaracions (apartat K):
 Que disposo dels certificats següents (apartat K):
certificats:
 Altres declaracions:
Que, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les
persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades per
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual i aporto l’annex 1.3.
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La documentació acreditativa de les declaracions efectuades s’aportarà en qualsevol moment a requeriment
municipal i en tot cas, pel primer classificat abans de la adjudicació del contracte.
18.- El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza
per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació i designa com a
persones autoritzades (mínim recomanable 2) per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions i
requeriments per mitjans electrònics a:
PERSONES AUTORITZADES

CORREU ELECTRÒNIC PROFESSIONAL

MÒBIL
PROFESSIONAL

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, comunicacions i
requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per escrit per tal de fer la
modificació corresponent.
19.- Que la informació, declaracions, i/o documents aportats són de contingut absolutament cert i, en el seu
cas, que les còpies dels documents aportats en qualsevol format, reprodueixen fidelment el contingut dels
documents originals.
20.- Que en el supòsit de resultar proposat com adjudicatari del contracte em comprometo a aportar, en el
seu cas, els documents que acreditin la capacitat, representació, manca de prohibició de contractar que no
constin al RELI, ROLECE o registre equivalent i en qualsevol cas, els documents que acreditin l’efectiva
disponibilitat per a l’execució del contracte dels mitjans compromesos. En aquest sentit entenc que en cas de
ser proposat com adjudicatari i no aportar la documentació requerida dins del termini establert, la proposta
d’adjudicació es farà al següent licitador millor valorat.
Licitador/a:

(1)

En cas d’UTE es presentarà declaració per cadascuna de les empreses que hi formaran part.
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SOBRE A
ANNEX 1.1
DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL GRUP EMPRESARIAL
CONTRACTE: SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT DE GESPA ARTIFICIAL PELS
CAMPS DE FUTBOL DE CAN ZAM I, CAN ZAM II I NOU MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET, MITJANÇANT ARRENDAMENT OPERATIU, AMB MESURES DE SOSTENIBILITAT
MEDIAMBIENTAL.

El/la Sr./Sra.
amb DNI núm.
En nom propi.
En representació de l’empresa
en qualitat de
a l’objecte de participar en la licitació del contracte / lot de referència.
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
Que l’oferta presentada per l’empresa que represento s’ha redactat de manera autònoma i independent de
qualsevol empresa presentada del mateix grup empresarial.
Que l’empresa
Pertany al grup d’empreses anomenat

:
.

Que les empreses de l’esmentat grup empresarial que es presenten a aquesta licitació són:

Empresa:
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SOBRE A
ANNEX 1.2

DECLARACIÓ CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES (UTE)
CONTRACTE: SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT DE GESPA ARTIFICIAL PELS
CAMPS DE FUTBOL DE CAN ZAM I, CAN ZAM II I NOU MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET, MITJANÇANT ARRENDAMENT OPERATIU, AMB MESURES DE SOSTENIBILITAT
MEDIAMBIENTAL.

El/la Sr./Sra.
amb DNI/NIE núm.
en representació de l’empresa
amb NIF núm.
El/la Sr./Sra.
amb DNI/NIE núm.
en representació de l’empresa
amb NIF núm.

DECLAREN
La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per objecte el contracte / lot
de referència, amb el següent percentatge de participació en l’execució del contracte:
% l’empresa
% l’empresa
Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es comprometen a constituir-se
formalment en una UTE mitjançant escriptura pública.
Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació:
al/la Sr./Sra.
amb DNI núm.
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Que la UTE a constituir és:
Denominació
domicili per a les notificacions
núm. telèfon
adreça de correu electrònic

I com a prova de conformitat signen aquesta declaració,

Empresa:

Empresa:
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SOBRE A
ANNEX 1.3

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PROTECCIÓ DELS MENORS
CONTRACTE: SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT DE GESPA ARTIFICIAL PELS
CAMPS DE FUTBOL DE CAN ZAM I, CAN ZAM II I NOU MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET, MITJANÇANT ARRENDAMENT OPERATIU, AMB MESURES DE SOSTENIBILITAT
MEDIAMBIENTAL.
El/la Sr./Sra.
amb DNI/NIE núm.
En nom propi.
En representació de l’empresa
en qualitat de
segons (especificar les dades de la escriptura pública /document)
amb NIF núm.
domiciliada a

DECLARA RESPONSABLEMENT (1)
1.- Que de conformitat amb l’objecte del contracte l'activitat a executar en virtut de la present licitació,
implica o pot implicar respecte del personal que s’adscrigui al contracte (propi o subcontractat) contacte
habitual amb menors.
2.- Que en compliment de allò establert a l'article 9.3 del Reial decret 1110/2015, d'11 de desembre de 2015
pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals es requerirà a totes les persones que
s’adscriguin al contracte i durant l'execució d’aquest certificació negativa del registre Central de Delinqüents
Sexuals i que, en el seu cas, la documentació acreditativa del compliment d'aquest requisit, estarà a
disposició de l'òrgan de contractació i/o del responsable del contracte, per a quan li sigui requerida.
3.- Que em comprometo a comunicar respecte qualsevol personal que s’adscrigui al contracte, qualsevol
canvi que tingués lloc amb posterioritat a la primera certificació negativa.
4.- Que en compliment de la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, de protecció del dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, em comprometo a respectar i fer respectar per tots els treballadors
que s’adscriguin al contracte aquests principis i principalment el relatiu a no captar imatges dels alumnes per
part de qualsevol personal que s’adscrigui a l’obra inclús si consta el seu consentiment.
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(Localitat, data i signatura electrònica del licitador)

Dades del/de la sota signant de la proposta
CAL DETALLAR LES DADES DE LA PERSONA QUE SIGNA LA PROPOSTA (nom, cognoms, i DNI)
(1)

En cas d’UTE es presentarà declaració per cadascuna de les empreses que hi formaran part.
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ANNEX 2
CONTRACTE: SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT DE GESPA ARTIFICIAL PELS
CAMPS DE FUTBOL DE CAN ZAM I, CAN ZAM II I NOU MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE
GRAMENET, MITJANÇANT ARRENDAMENT OPERATIU, AMB MESURES DE SOSTENIBILITAT
MEDIAMBIENTAL.
LOT
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I MILLORES
El Sr/ la Sra. Sota signant,
En nom propi
En representació de l’empresa :
Domiciliada al c.
NIF
DECLARA:
Que coneix les condicions exigides per optar a la licitació del contracte de referència de conformitat amb la
documentació tècnica, que considera amb suficient definició per ser executat sense noves determinacions i
per tant, es compromet a realitzar el contracte amb subjecció al PPT aprovat així com al PCAP, especialment
pel que fa al termini del contracte establert o l’ofertat en cas que sigui inferior, comprometent-se a executar-lo
dins de l’esmentat termini i efectua la següent proposta:
1.Oferta econòmica total pel LOT.........., exclòs IVA, OFEREIX la quantitat de ....................... € (en lletres i
xifres), incloent les despeses de seguretat i salut, que representa una baixa del .... %, sobre el pressupost de
licitació (IVA exclòs), segons el detall següent:
Preu sense IVA ( inclou despeses generals + benefici industrial)

......... €

Import IVA (... %)
Preu total del contracte

......... €
......... €

En cas de discrepància de les quantitats indicades, prevaldrà l’import en euros indicat en lletres.

Aquesta oferta es distribuirà en 96 quotes mensuals constants segons el següent detall:
Import mensual

Manteniment mensual

IVA 21%

total

NOTA IMPORTANT: Cal aportar tots i cadascun dels documents establerts per tal d’entendre justificada
l’oferta, tenint en compte que el pressupost ofertat ha de ser totalment compatible i congruent amb el
pressupost de licitació i per tant OBTINDRAN 0 PUNTS les ofertes econòmiques que modifiquin qualsevol
dels imports de les partides alçades o a preu fet del projecte , apartat M del QR (Clàusula 12 del PCAP) i
seran EXCLOSES aquelles que modifiquin la descripció de les partides i/o els amidaments del projecte, així
com les ofertes no justificades conforme s’estableix a l’apartat M del QR (Clàusula 13.3 del PCAP)

24

Àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència.
Servei de Contractació
2.Ofereix la reducció del termini d’execució respecte el subministrament i instal·lació de la gespa:
Reducció del termini en dies naturals
10 dies

5 dies

(cal marcar una X on correspongui)

En cas d’ofertar aquesta millora cal justificar els motius i presentar un pla de treball.

(Localitat, data i signatura electrònica del licitador)

Dades del/de la sota signant de la proposta
CAL DETALLAR LES DADES DE LA PERSONA QUE SIGNA LA PROPOSTA (nom, cognoms, i DNI)
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