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1.-Model de proposició econòmica
SIGLES QUE S’UTILITZEN EN AQUEST PLEC

- LCSP

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE. De 26 de febrer de 2014.

- PCAP

Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del subministrament de
60 unitat de membranes d’osmosis inversa. C-2019-05.

- PPT

Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del subministrament de 60 unitats de
membranes d’osmosis inversa C-2019-05.

- DEUC

Document europeu únic de contractació.

- OCDE

Organització per a la cooperació i el desenvolupament econòmic
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I. DISPOSICIONS GENERALS

1.

Objecte, règim jurídic i codificació del contracte

1.1

L’objecte del contracte és el subministrament de 60 unitats de membranes d’osmosis

inversa de marca “DOW CHEMICAL”, model BW30HRLE-440i humides (wet) o equivalents
amb destí a l’estació de tractament d’aigua potable de Mas Blau amb les característiques
tècniques que s’indiquen al Plec de Prescripcions Tècniques que forma part de la present
licitació.
Es consideren membranes equivalents les que compleixen les mateixes característiques
tècniques de la membrana que es licita DOW CHEMICAL, model BW30HRLE-440i (wet), les
quals figuren a la fitxa del fabricant que es facilitat en el Plec de Prescripcions Tècniques.
L’ ETAP de Mas Blau està composada per dos línies de producció formada cadascuna per dos
etapes anomenades primera i segona etapa.
Durant l’any 2018 ja s’ha fet la renovació de membranes a la segona etapa de la línia A, i
amb aquesta licitació es volen renovar les membranes de la segona etapa de la línia B. Per
tant les noves membranes hauran de treballar conjuntament amb membranes ja en servei
(en tubs diferents) pel que per evitar problemes de funcionament, les membranes han de ser
de la mateixa marca i model que les instal·lades actualment que s’indiquen a l’objecte del
contracte o equivalents.
Els paràmetres de funcionament de les línies de producció on s’instal·laran les membranes
son els següents: cabal entrada: 150 mH/h, cabal permeat: 115 mH/h, cabal rebuig: 35
mH/h, pressió alimentació: 10 bars i pressió rebuig: 9 bars.
Properament està previst augmentar la producció de les línies fins a un cabal d’entrada de
200mH/h, un cabal de permeat de 150mH/h i un cabal de rebuig de 50mH/h. Es preveuen
unes pressions d’alimentació de 13,1 bars i la pressió de rebuig d’uns 13 bars.

1.2

Aigües del Prat, SA és una societat municipal de capital íntegrament de l’Ajuntament

del Prat de Llobregat. Forma part del sector públic definit a l’article 3 de LCSP, tenint la
consideració de poder adjudicador no administració pública. El contracte objecte d’aquesta
licitació no està sotmès a regulació harmonitzada, per la qual cosa és d’aplicació l’article
318.b de la LCSP.
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També és d’aplicació l’acord plenari del 8/11/2017 de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, pel
que es va aprovar la Guia pera a una contractació pública social i èticament responsable de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat, per la qual cosa es convoca la licitació amb obligacions de
caràcter ètic, social i mediambiental.
El contracte té caràcter privat, de conformitat amb l’article 26.1 b) i 26.3 de la LCSP. Es
regeix en la seva preparació i adjudicació per aquest plec de clàusules administratives
particulars (PCAP), pel plec de prescripcions tècniques (PPT) i per la LCSP. En quan als seus
efectes i extincions es regeix pel dret privat de conformitat amb l’article 319 de la LCSP.
La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada dels licitadors del
contingut d’aquest plec i de la totalitat de documentació que conforma la present licitació,
sense cap excepció o reserva.
Aquest plec, el de PPT i les instruccions que pugui donar la persona responsable del
contracte segons es descriu a la clàusula 20 d’aquest plec, revestiran caràcter contractual
considerant-se com annexes al contracte. Aquest s’ajustarà a les clàusules i prescripcions
d’aquests plecs i a l’oferta presentada pel licitador que resulti adjudicatari, sempre i quan
hagin estat acceptades per l’òrgan de contractació.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en forment part, no eximeix a l’empresa adjudicatària de
complir-les.
La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es faran tenint en
compte aquest plec i el de PPT. Si en la documentació hi haguessin contradiccions, prevaldrà
la del plec de prescripcions tècniques, llevat que s’indiqui el contrari. La interpretació del
contracte, de les clàusules d’aquest plec i del PPT correspondrà a Aigües del Prat SA. En el
supòsit que aquest plec i el de PTT sigui traduït al castellà, en cas de discrepància prevaldrà
la versió en llengua catalana.
1.3

La classificació del contracte en la CPV és la corresponent a “Maquinaria y aparells

para filtrar o depurar agua”, núm.: 44163160-9
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2.

Òrgan de contractació. Mesa de contractació

L’òrgan de contractació de la societat municipal és del 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 1.172) i del 24 de febrer de 2015 (protocol 196).
L’òrgan de contractació estarà assistit d’una Mesa de contractació formada per:
President:

Aureliano García Ruz, Director-Gerent d’Aigües del Prat SA

Vocals:

- Jordi González Sánchez, Director de l’Àrea tècnica que podrà ser substituït pel
Cap de la secció de distribució de l’Area Tècnica.
- El tècnic adscrit a la secció de producció Oliver Triano Gómez que podrà ser
substituït per un altre tècnic.
- Gilbert Navarro Crespo-López

Actuarà com a Secretari Josep Mateo Marqués, Director de l’Àrea econòmica i de recursos
humans que podrà ser substituït per la Cap de la Secció de l’Area d’Economia i de RRHH
secretari de la Mesa
Tots els membres de la Mesa tindran veu i vot, menys el secretari que solament tindrà veu.
3.

Informació sobre la licitació

3.1

Atesa la naturalesa del contracte aquest no es pot licitar en lots atès que s’adquireix

un únic subministrament.
3.2

Els plecs de la licitació com la resta de documentació relacionada amb la mateixa es

publica a la plataforma sobre contractació publica de la Generalitat de Catalunya, que és
accessible a través del perfil del contractant d’Aigües del Prat SA (www.aiguesdelprat.cat).
3.3

Els dubtes o consultes sobre la licitació es podran dirigir per escrit a l’adreça

electrònica compres@aiguesdelprat.cat fins a 3 dies hàbils anteriors a la finalització del
termini per presentar propostes. Les que es formulin posterior a aquella data no seran
resoltes, llevat que es refereixen a la forma de presentar la documentació en la licitació.
La resposta a les consultes formulades es publicaran al perfil del contractant per a
coneixement de totes les persones interessades.
4.

Dades econòmiques del contracte. Revisió de preus. Garanties

4.1

Preu de licitació.

a)

La determinació del preu del contracte esta basat en el preu unitari del producte a

subministrar.
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El preu unitari del producte que es licita és de 580,00 €/unitat, per la qual cosa, el preu de
licitació màxim que s’estableix pel producte a subministrar és de 34.800 €, iva no inclòs.
(42.108 € iva inclòs al 21%)
b)

El preu licitat compren totes les despeses directes, corresponents a la fabricació del

subministrament i les indirectes, com el transport que es produeix fins el seu lliurament a
Aigües del Prat, SA. Per aquest motiu no s‘admetrà cap altre concepte que representi una
despesa per a Aigües del Prat, SA i s’entén que a les ofertes que presentin els licitadors han
inclòs totes les despeses que els representi el subministrament.
4.2

Preu estimat del contracte

Atès que no es contempla cap modificació del contracte, el preu estimat, d’acord amb l’article
101 de la LCSP és de 34.800 €, iva no inclòs. (42.108 € iva inclòs al 21%)
4.3

Garanties

No s’estableix garantia provisional. L’import de la garantia definitiva és del 5% del preu
d’adjudicació. La garantia es podrà dipositar a Aigües del Prat SA, o es podrà retenir del preu
a satisfer a la primera factura o si és insuficient en la o les següents factures.
La garantia definitiva 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 i dels
danys i perjudicis causats a la societat municipal, quan no sigui procedent la
resolució del contracte

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 el l’adjudicatari. El contractista haurà de reposar la garantia en la quantitat que s’hagi
descomptat. En el supòsit de modificació del contracte, s’haurà de reajustar la garantia.
4.4

El pagament del contracte es realitzarà a càrrec del pressupost d’Aigües del Prat, SA

segons informe de disponibilitat financera que figura a l’expedient.
5.

Termini del lliurament.

El termini del lliurament serà com a màxim de 3 mesos, comptats a partir del dia següent a
la signatura del contracte.
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6.

Obligacions de caràcter ètic, social i mediambiental

Als efectes de donar compliment a l’estipulat a l’art. 202 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, els licitadors hauran de tenir en consideració les estipulacions següents a l’hora
de presentar les seves propostes:
- Assegurar que les tasques relacionades amb els subministraments i/o serveis objecte
del contracte es desenvolupin respectant les normes sociolaborals vigents a Catalunya,
Espanya i la Unió Europea, o de l'Organització Internacional del Treball.
- S’obliga a facilitar a Aigües del Prat, SA la informació establerta a la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, referent a les activitats
directament relacionades amb el sector públic.
- Adoptaran una conducta èticament exemplar i han d’actuar per evitar la corrupció en
qualsevol de les seves possibles formes. En aquest sentit –i al marge d'aquells altres
deures vinculats al principi d'actuació esmentat en el punt anterior, derivats dels
principis ètics i de les regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han
d'adequar la seva activitat- assumeixen particularment les obligacions següents:
-

Comunicar immediatament a l'òrgan de contractació les possibles situacions de

conflicte d'interessos.
-

No sol·licitar directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic

influeixi en l'adjudicació del contracte.
-

No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o

materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn
familiar o social.
-

No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

-

Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-

se de realitzar conductes que tinguin com a objectiu restringir o falsejar la
competència, o que puguin produir l'efecte d'impedir-la, com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.).
-

Denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats

amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.
-

Aplicar la màxima diligència en el coneixement, el foment i el compliment de la

legalitat vigent.
-

Garantir el principi d'indemnitat als denunciants d'irregularitats.

- Clàusules de transparència fiscal o activitats il·lícites de les empreses: Clàusula sobre
l'activitat financera de les empreses.- L'empresa contractada declara que ni ella ni les
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empreses subcontractistes o empreses filials o interposades efectuen operacions
financeres contràries a la normativa tributària, en paradisos fiscals o en països que no
tinguin normes sobre control de capitals (segons la llista de països elaborada per
l’Organització per a la Cooperació i el desenvolupament econòmic (en endavant OCDE) o
la Comissió Europea o avalada per aquestes institucions o, si no n’hi ha, per l'Estat
espanyol).
- Clàusules de transparència fiscal.- Els contractistes i els subcontractistes, incloses les
filials o empreses vinculades que executin el contracte, es comprometen a executar el
contracte amb criteris d’equitat i transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos o
beneficis procedents d’aquest contracte públic han de ser íntegrament declarats i
tributats d’acord amb la legislació fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar
domicilis fiscals inclosos en algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per
l’OCDE o la Comissió Europea, bé sigui de forma directa o a través de les empreses
filials.
7.

Notificacions electròniques

D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electrònics.
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de
notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP.
A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin
facilitat a aquest efecte en el DEUC.
Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons
mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’eNOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà
a aquest efecte.
En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb
certificat digital o amb contrasenya d’un sol ús.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació.
En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de
l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb
motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot
cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació.
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D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses
que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades
en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de
licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant d’aigües
del Prat SA, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat.
Les empreses que activin l’oferta amb l’eina de Sobre Digital s’inscriuran a la licitació
automàticament. Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les
adreces electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís
relacionat amb aquesta licitació. Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer
amb ocasió o com a conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present
contracte es realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació
d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler
d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i
hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a
la licitació, com al contracte.
II. CAPACITAT PER CONTRACTAR, SOLVÈNCIA I PROCEDIMENT I PROCEDIMENT
8.

Aptitud per contractar. Inscripció ROLECE o RELI.

8.1

Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte

corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, a títol individual o
en unió temporal d’empresaris, que:
a.

Tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que es

preveu a l’article 65 de la LCSP.
Les prestacions objecte del contracte han d’estar compreses dins de les finalitats,
objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts
o de les seves fundacionals.
b.

No estiguin incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar

recollides a l’article 71 de la LCSP.
c.

Acreditar la solvència requerida en els termes establerts a la clàusula següent

d’aquest plec.
d.

A l’adjudicar-se el contracte per un procediment obert simplificat regulat a

l’article 159 de la LCSP tots els licitadors han d’estar inscrits en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic o el de la comunitat autònoma
(ROLECE o RELI) en la data final de presentació d’ofertes, sempre que la concurrència
no es vegi afectada. Per aquest darrer motiu i a la vista de la recomanació de la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado de 24/09/2018, quan es pugui acreditar
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que hi ha una sol·licitud d’inscripció en tràmit (tant al ROLECE com al RELI), abans de la
finalització de presentació de proposicions, podrà participar l’empresa afectada.
No podrà participar a la licitació, aquella empresa que consta al Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o al Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores (RELI) però la seva inscripció consta com no actualitzada i no ha
presentat la documentació per a mantenir la seva vigència, llevat que ho hagi fet abans
de finalitzar el termini de presentació d’ofertes.

Aigües del Prat SA podrà demanar a les empreses licitadores, en qualsevol moment
anterior a l’adopció de la proposta d’adjudicació, que aportin la documentació acreditativa
de les condicions establertes per ser empresa adjudicatària del contracte
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. Per aquelles empreses
que hagin fet la inscripció però encara no la tinguin resolta, hauran de presentar la
documentació acreditativa de les circumstàncies declarades.

8.2

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.
8.3

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:
a) Que l’empresa està facultada per contractar amb l’Aigües del Prat SA, ja que té
capacitat jurídica i d’obrar i no es troba en cap de les circumstàncies que es fixen a
l’article 71 de la LCSP.
b) Que l’empresa compta amb les autoritzacions legals necessàries per exercir l’activitat.
c)

Que les dades i circumstàncies de l’empresa licitadora que consten a la inscripció del
Registre públic de licitadors (RELI i/o ROLECE) no han estat alterades. En el supòsit que
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hagin estat alterades, s’haurà de presentar una declaració responsable amb quines
circumstàncies han estat alterades.
d) Que l’empresa no té amb Aigües del Prat SA ni amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat
deutes de naturalesa tributària o en via de constrenyiment, ni, en el seu cas, deutes no
atesos en període voluntari.
8.4

Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o

dels documents preparatòries del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació
durant la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre
que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència.
9.

Solvència de les empreses licitadores

Les empreses licitadores hauran d’acreditar la solvència mitjançant els medis següents:
9.1

Solvència econòmica i financera.

-

Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el

contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació d’ofertes, per import de 1,5
vegades al valor estimat del contracte (volum de negocis igual o superior a 52.200 €/any).
9.2

Solvència tècnica.

-

Fitxa tècnica de les membranes que es liciten.

9.3

En el supòsit de persones jurídiques dominants d'un grup de societats, es podrà tenir

en compte a les societats pertanyents al grup, a efectes d'acreditació de la solvència
econòmica, financera i tècnica o professional, o de la corresponent classificació, en el seu
cas, de la persona jurídica dominant, sempre que aquesta acrediti que efectivament disposa
dels mitjans de les esmentades societats necessaris per a l'execució dels contractes.
10.

Procediment d’adjudicació i criteris d’adjudicació

Aquesta licitació es tramita de forma ordinària i te caràcter electrònic. El contracte
s’adjudicarà pel procediment obert simplificat previst i regulat a l’article 159 apartats 1 a 5
de la LCSP.
Per a l’adjudicació s’utilitza el criteri dels costos. Per tant, s’entén que la millor oferta és la
que presenta uns costos més baixos, sense perjudici de l’aplicació dels criteris per a la
determinació d’ofertes anormalment baixes.
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La participació de la licitació es farà de forma electrònica, tal com es descriu a la clàusula 11
d’aquest Plec
III. LICITACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
11.

Presentació electrònica de les ofertes

1. El termini de presentació de les ofertes és com a mínim de 15 dies naturals a partir de la
publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant.

Publicant-se al perfil del

contractant la data límit de presentació d’ofertes.
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.

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.

12

Plec de clàusules administratives particulars C-2019-05

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.
És molt important conservar el correu d’activar l’oferta perquè és el que permet
accedir a l’espai web de 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
de més de 8 caràcters, 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. L’aplicació permet exportar-la.
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.
Signar el resum de l’oferta equival a signar tots els documents que la composen.
La paraula clau no queda enregistrada en cap moment en la plataforma i només la
coneix el licitador, si el licitador no introdueix la paraula clau en la plataforma quan el
sistema la sol·licita serà impossible procedir a l’obertura de la seva proposta.
L’enviament de paraules clau té un màxim de 10 reintents. Una vegada superat aquest
número no es podrà tornar a intentar enviar la paraula clau de la documentació.
Si no es pot introduir correctament la paraula clau a l’aplicació quan sigui requerida, no es
podrà accedir als contingut dels documents presentats, per la qual cosa el licitador quedarà
exclòs de la licitació, al ser responsabilitat d’aquest la custòdia, durant tot el procediment, de
la paraula amb la que ha xifrat els documents de la licitació.
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Abans de la celebració de la mesa corresponent a l’obertura d’un sobre amb documentació
xifrada, el licitador haurà d’introduir al sistema la paraula clau i d’aquesta forma l’oferta ja
serà visible per Aigües del Prat SA.
Sense aquesta paraula clau o si s’introdueix una paraula errònia, no es podrà obrir la
documentació per la qual cosa quedarà l’oferta exclosa de la licitació.
Les empreses licitadores presentaran les seves ofertes en 2 sobres segons s’indica a la
clàusula següent.
La documentació es presentarà en català o castellà, la fitxa tècnica pot presentar-se en
anglès en cas que no estigui disponible ni en català ni en castellà. Qualsevol informació
presentada en un altra llengua sense la corresponent traducció, implicarà l’exclusió de
l’empresa de la licitació. Si es tracta de documentació no substancial es tindrà com no
presentada, per la qual cosa no es procedirà a la seva valoració.
Un mateix licitador no pot subscriure cap proposta en unió temporal amb d'altres si ho ha fet
individualment, ni figurar en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes dóna
lloc a la in-admissió de totes les propostes que hagi subscrit.
Sens 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 hagin facilitat en formular les ofertes, en especial pel que fa als
secrets tècnics o comercials. Els òrgans de contractació no podran divulgar aquesta
informació sense el seu consentiment.
A aquest efecte, els licitadors hauran d'incorporar una relació amb la documentació a la qual
hagin donat aquest caràcter confidencial. En el cas que no consti aquesta relació i/o sigui
genèrica, s'entendrà que no hi ha cap dada de la proposició presentada pel licitador que
tingui caràcter confidencial.
El termini per presentar-se a la licitació és el que s’indica en el perfil del contractant.
12.

Documentació a incloure en l’oferta

12.1 Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en 2 SOBRES
DIGITALS, una vegada el licitador s’hagi inscrit a la licitació segons s’ha indicat a la clàusula
anterior.

14

Plec de clàusules administratives particulars C-2019-05

SOBRE A, amb el contingut següent:
1. El Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)

Aquest es descarregarà de l’aplicació de contractació i es complimentaran aquelles dades
relacionades amb l’empresa. En aquesta fase del procediment no és necessari
complimentar la informació relativa als subcontractistes (apartat D de la part II). Es farà
constar la inscripció al RELI o ROLECE. Mitjançant el DEUC el representant o representants
de l’empresa declaren:
- Que la societat esta vàlidament constituïda i que de conformitat amb el seu objecte
social es pot presentar a la licitació, així com la persona que signa el document té la
deguda representació per presentar-se a la licitació.
- Que compleix els requisits de solvència econòmica, financera, tècnica o professional de
sol·licitada en aquest plec a la clàusula 9
- Que no està incurs en cap prohibició de contractar
- Que compleix la resta de condicions sol·licitades en aquest plec

Una vegada signat pel representant de l’empresa i persona que també signa la resta de la
documentació de la licitació, es pujarà l’arxiu a l’aplicació de la licitació electrònica.
2. Fitxa tècnica de la membrana ofertada pel licitador.

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.

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.
SOBRE B AMB CRITERIS AVALUABLES OBJECTIVAMENT, amb el contingut següent:
Oferta econòmica segons el model normalitzat que consta a l’annex 1 d’aquest plec.
12.2 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
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ROLECE, que es podran consultar en qualsevol moment del procediment de conformitat amb
l’article 139.1 de la LCSP.
13.

Obertura

de

proposicions,

qualificació

dels

documents

i

proposta

d’adjudicació.

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 i la resta d’actes de valoració de la documentació presentada.
Se celebrarà acte públic d’obertura del sobre B, publicant-se al perfil del contractant el dia i
hora d’obertura. Recordar que s’ha d’introduir la paraula clau a la plataforma de contractació
abans de l’obertura del sobre xifrat amb aquella. Sense aquesta paraula clau no es podrà fer
visible la documentació presentada, per la qual cosa la proposta no podrà ser admesa a la
licitació.
La mesa de contractació serà l’encarregada de l’obertura de les proposicions. Si observés
defectes esmenables, atorgarà als licitadors un termini de 3 dies hàbils per perquè els esmeni.
La comunicació es realitzarà per la bústia electrònica e-notum i es deixarà constància a l’acta
de la mesa de contractació. També podrà sol·licitar i admetre aclariments o esmena d’errors
en les ofertes, sempre que no comportin una modificació de l’oferta, amb la finalitat de
garantir el principi d’igualtat de tracte entre els licitadors.
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.
La valoració de la proposició tècnica reflectida en la fitxa tècnica de les membranes a
subministrar es farà pels serveis tècnics de la societat municipal.
Una vegada realitzat l’anàlisi del DEUC i de la fitxa tècnica, es procedirà en acte públic de la
mesa de contractació, a l’obertura del sobre B amb el pressupost ofertat, procedint a la lectura
dels acords resultant de l’obertura del sobre A i de si les característiques tècniques de les
membranes ofertades resulten equivalents a les membranes licitades. En cas que no siguin
equivalents en el sentit definit pel PPT seran excloses de la licitació.
També correspondrà a la mesa:
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-

Excloure les empreses que no han introduït la paraula clau de conformitat amb la
clàusula 11, o havent-la enviat no ha estat possible obrir la documentació.

-

Excloure les propostes que no compleixen amb els requeriments del plec de
prescripcions tècniques: tipus de producte, proposta de seguiment, etc.

-

A avaluar i classificar les propostes, segons les puntuacions establertes a la
clàusula 14.

-

A realitzar la proposta d’adjudicació del contracte a l’empresa que hagi obtingut
major puntuació,

Si valorades les propostes es produeix un empat, s’utilitzaran els criteris de l’article 147.2 per
resoldre la igualtat. La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels
licitadors en el moment què es produeixi l’empat. La mesa de contractació ho comunicarà a les
empreses afectades per correu electrònic i ho publicarà al perfil del contractant, donant un
termini màxim de 3 dies hàbils per aportar la documentació acreditativa.
14.

Criteris de valoració de l’oferta

Criteris avaluables de forma automàtica SOBRE B
A.- Proposta econòmica: màxim 100 punts:
Aquest criteri es valorarà de la següent manera:
L’assignació de la puntuació del criteri de valoració de la proposta econòmica es realitzarà
mitjançant l’aplicació de la regla de proporcionalitat respecte de l’oferta més econòmica a la
qual s’atorgarà la puntuació màxima.
L’oferta que no presenti baixa respecte del preu de licitació obtindrà 0 punts.
S’atribuirà a les propostes restants la puntuació que procedeixi proporcionalment en aplicació
de la següent fórmula:
Puntuació = (1-((Oferta a valorar – oferta més econòmica)/Valor màxim de licitació)) x
NPL
On: NPL correspon al nombre de punts assignats amb aquest criteri (100 punts).
El contracte s’adjudicarà a l’oferta que obtingui la puntuació més alta i no hagi estat declarat
exclosa.
15.

Ofertes amb valors anormals i/o desproporcionats

El criteri que determinarà si l’oferta es troba en situació de ser considerada anormal serà el
preu. Si només concorreix un sol licitador, s’entendrà que el preu ofertat es desproporcionat
si és un 25% inferior al preu de la licitació. Si concorreixen 2 licitadors es considerarà oferta
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desproporcionada o anormal la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra
oferta.
Sempre que es presentin 3 ofertes, es considerarà que una oferta es presumptament
desproporcionada o anormal si el preu ofertat és inferior en més de 10 unitats percentuals a
la mitjana de les ofertes presentades. No obstant s’exclourà del càlcul de l’esmentada
mitjana, l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 punts percentuals
a l’esmentada mitjana. En qualsevol cas es considera desproporcionada la baixa la baixa
superior a 25 unitat percentuals. Quan concorreixin quatre o més licitadors, les que siguin
inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades.
No obstant això, si entre elles existeixin ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitjana
en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitjana només amb les
ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes
és inferior a 3, la nova mitjana es calcularà sobre les 3 ofertes de menor quantia.
Sí amb l’aplicació dels anteriors paràmetres s’identifiquen una o més ofertes incurses en
presumpció d’anormalitat, es requerirà al licitador o licitadors que les hagin presentant
donant-los un termini de 4 dies hàbils per tal que justifiquin i detallin de forma raonada les
seves propostes, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 149 de la LCSP. El
requeriment de justificació de l’oferta es realitzarà a l’adreça electrònica que hagi indicat el
licitador en la declaració responsable.
Presentada la documentació, si per l’òrgan de contractació s’estima que la informació i
documentació justificativa de l’oferta no explica el baix nivell dels preus o dels costos
proposats pel licitador, l’exclourà de la licitació i acordarà l’adjudicació a favor de la següent
millor classificada, segons l’establert a la clàusula anterior.
16.

Adjudicació i formalització del contracte

La mesa de contractació comprovarà en el Registre Oficials de licitadors (RELI o ROLECE)
on estigui inscrita l’empresa, que hagi presentat la millor oferta, que aquesta està
degudament constituïda, que el signat de la proposició té poder bastant per formular
l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica i no està incursa en cap prohibició per
contractar. Per tant l’empresa que hagi presentat la millor oferta únicament ha d’aportar la
informació que no figuri inscrita en aquells registres, o no consta vigent o actualitzada, com
pot ser l’assegurança sol·licitada a la clàusula 24 d’aquest plec.
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.
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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.
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. En cas contrari,
l’adjudicació recaurà en el següent licitador millor classificat.
Les ofertes presentades i la documentació relativa a la seva valoració seran accessibles de
manera oberta per mitjans informàtics sense cap restricció des del moment en què es
notifiqui l’adjudicació del contracte a tots els licitadors.
En el perfil del contractant es publicarà la informació necessària que permeti als interessats
interposar recurs suficientment fonamentat contra la decisió d’adjudicació.
En el termini establert a l’article 153.3 de la LCSP, el contracte es formalitzarà per escrit
segons el model que consta al perfil del contractant. En el supòsit que no es pugui
formalitzar el contracte 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.
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 50,00 €.

17.

Garanties

El licitador que hagi presentat l'oferta que hagi resultat adjudicatària estarà obligat a
constituir, una garantia definitiva del 5 per 100 (cinc per cent), de l'import d'adjudicació, IVA
exclòs.
Si aquest dipòsit es formalitza mitjançant transferència bancària o metàl·lic, el número de
compte es el següent:
Caixabank ES71 2100 0130 1402 0038 1406
I, en el cas que la garantia definitiva es constitueixi mitjançant aval bancari o altra
document, se n'haurà d'aportar a Compres d’Aigües del Prat, SA, Plaça de l’Aigua, 1, en
horari d'oficines de 8 a 14,00 h, de dilluns a divendres. De conformitat amb l’art. 108 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, aquesta garantia podrà ser
constituïda en:
-

En metàl·lic o en valors públics o privats, amb subjecció, en cada cas, a l’art. 55 del

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
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-

Mitjançant aval prestat per algun dels bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit,

establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per a operar a
Espanya, de conformitat amb les condicions establertes a l’art. 56 del Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
-

Per contracte d’assegurança de caució celebrat en la forma i condicions establertes en

l’art. 57 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
amb l’entitat asseguradora autoritzada per a operar en el ram de caució, havent-se de
lliurar el certificat del contracte a l’òrgan de contractació.
En relació amb la resta de formes de constitució de la garantia definitiva s’estarà al que
disposa l'article 61 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
La constitució d’aquesta garantia es realitzarà prèvia complimentació del corresponent model
normalitzat de garantia que es reflecteix en el perfil del contractant.
18.

Assegurances

Els adjudicataris del present procediment seran responsables dels danys causats, tant a
Aigües del Prat, SA com a tercers, per fets derivats de la prestació del subministrament i/o
de la seva instal·lació, o pel producte subministrat. Els adjudicataris hauran de presentar per
demostrar la seva capacitat de fer front a aquesta circumstància un certificat emès per una
entitat asseguradora degudament autoritzada que acrediti la contractació d'una assegurança
de responsabilitat civil que garanteixi els danys esmentats anteriorment.
La cobertura del risc de la pòlissa serà com mínim de TRES-CENTS MIL EUROS (300.000€)
per sinistre
La citada pòlissa ha de mantenir-se en vigor durant el període que dura la prestació del
subministrament

i

instal·lació.

L'adjudicatari

acreditarà

aquests

extrems

davant

l'Administració quan aquest ho requereixi.
En cap cas, s’entendrà que la responsabilitat de l’adjudicatari pels danys produïts resta
limitada als imports aquí contractats.
IV. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
19.

Condicions especials d’execució del contracte

Vista la naturalesa de l’objecte del subministrament no es sol·liciten unes condicions
especials d’execució, apart de les obligacions esmentades a la clàusula 6.
20.

Execució i supervisió del subministrament. Responsable del contracte
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Amb independència del departament administratiu encarregat del seguiment i execució
ordinària del contracte, es designa a la Director de l’Àrea de Tècnica i de Producció, Jordi
Gonzalez Sánchez,

Telèfon 93 479 35 35 Correu electrònic compres@aiguesdelprat.cat

com a responsable del contracte, que exercirà les funcions següents:
-

Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions

necessàries per assegurar una correcta realització del subministrament contractat.
-

La resolució d’incidències en relació a la interpretació de la documentació del contracte

o bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals en els termes d’aquest plec,
prèvia audiència del contractista. En cas de segueixen les diferències, informarà a l’òrgan de
contractació per tal que resolgui sobre l’assumpte. Llevat que per motius d’interès públic ho
justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva tramitació no determinarà
la paralització del contracte.
-

Convocar a la seu d’Aigües del Prat SA, quantes reunions estimi pertinents per al bon

desenvolupament del servei. Reunions a les que haurà d’assistir la representació del
contractista, assistit per aquells facultatius que tinguin alguna intervenció en l’execució del
servei. La societat municipal haurà de donar la seva conformitat si per part de la
representació del contractista es proposa l’assistència d’altres persones amb poder de
decisió.
-

Informar al òrgan de contractació sobre les incidències que en l’execució del contracte

es produeixin i proposar les mesures a adoptar, incloses les penalitzacions.
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions
d’execució del contracte juntament amb el seu clausurat i els plecs.
21.

Correcta execució del contracte. Penalitzacions

21.1 El contracte s’executarà amb subjecció a les seves clàusules, a la resta de
documentació amb caràcter contractual i conforme les instruccions que doni al contractista
la persona responsable del contracte.
21.2 L’empresa contractista està obligada a complir els terminis fixats en el contracte.
21.3 Qualsevol que sigui el tipus de subministrament, l’adjudicatari no tindrà dret a
rescabalament per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els bens abans del
seu lliurament a Aigües del Prat, SA, excepte que aquesta hagués incorregut en mora al
rebre’ls.
21.4 Si incorregués en demora respecte del compliment dels terminis totals o parcials, per
causes que li siguin imputables, Aigües del Prat podrà optar indistintament per la resolució
del contracte amb pèrdua de la garantia o bé imposar-li la penalització econòmica de 5 €
diaris per cada 1.000 euros del preu del contracte iva exclòs. Cada cop que les penalitats per
demora assoleixin un 5% del preu del contracte, iva exclòs, l’òrgan de contractació estarà
facultat per a procedir a la resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució
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amb la imposició de noves penalitats. En aquest darrer supòsit l’òrgan de contractació
concedirà l’ampliació de termini que estimi necessària per a la terminació del contracte.
21.5 Per compliment defectuós de la qualitat del producte donarà lloc a realitzar les accions
necessàries per tal de resoldre les incidències detectades, sense que això suposi cap cost per
part d’Aigües del Prat, SA. En el supòsit que les membranes siguin inadequades és podrà
imposar una penalització màxima de 1.500 €.
21.6 En els supòsits d’incompliment parcial, compliment defectuós o de demora en
l’execució en les que no estigui prevista penalitat o si ho està, no cobreix els danys causats a
Aigües del Prat, SA, aquesta exigirà al contractista el rescabalament per danys i perjudicis.
21.7 La infracció de les condicions per a la subcontractació disposades 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.
21.8 Els imports de les penalitzacions que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció
de les quantitats que en concepte de pagament s’hagin d’abonar al contractista. També es
podrà fer sobre la garantia dipositada si no es pot deduir dels pagaments.
21.9 Les penalitzacions previstes en aquesta clàusula, als efectes del que disposen els
articles 1152 i 1153 del Codi Civil, tenen caràcter cumulatiu i no substitutiu, per la qual cosa
malgrat hagi estat penalitzat el contractista, a més de satisfer l’import de la penalització
haurà de complir les obligacions l’incompliment de les quals s’hagi penalitzat.
L’aplicació i el pagament de les penalització, no exclou la indemnització per danys i perjudicis
a la qual pugui tenir dret Aigües del Prat SA per incompliment imputable al contractista.
V. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
22.

Abonaments a l’empresa contractista

22.1 El contractista tindrà dret a l’abonament del preu pels subministraments efectivament
lliurats i formalment rebuts. L’import dels subministraments lliurats s’acreditarà de
conformitat amb aquest plec i el de PPT. El contractista haurà d’incloure en la factura els
documents justificatius dels lliuraments realitzats. Aquesta factura serà validada per la
persona

responsable

del

contracte

en

prova

de

conformitat

amb

l’execució

del

subministrament.
A cada factura haurà de constar el número de l’expedient C-2019-05 i el número de la
comanda o referència d’aquesta.
El contractista no podrà agrupar en una mateixa factura diferents comandes., peticions o
sol·licituds realitzades per Aigües del Prat, SA.
22.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de la factura
expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a
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l’apartat 4 de l’article 198 de la LCSP. Per a procedir al seu pagament haurà d’estar validada
per responsable del contracte.
23.

Responsabilitats i altres obligacions de l’empresa contractista

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels subministraments realitzats
que es duguin a terme, 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 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.
24.

Protecció de dades de caràcter personal

L’adjudicatari i el seu personal hauran de respectar les obligacions derivades de l’aplicabilitat
del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.
La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de
caràcter personal és necessària per la participació en el mateix.
-

En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de

caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el
licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones interessades
/ afectades per facilitar la referida informació a APSA amb la finalitat de licitar en el present
procediment i informant igualment de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició davant APSA amb domicili a Plaça de l’Aigua, 1 – El Prat de Llobregat.
-

La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal

serà dipositada a les oficines centrals d’APSA, ubicades a Plaça de l’Aigua, 1 del Prat, de
Llobregat i serà tractada per APSA per a la qualificació, valoració i comparació de les
proposicions dels licitadors i per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa
de contractació pública que sigui d’aplicació a APSA. Els destinataris d’aquesta informació
seran la pròpia APSA així com aquells tercers que realitzin tasques de fiscalització o aquells
tercers que, en l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedir a la mateixa.
-

La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza

a APSA a tractar la referida documentació i informació en els termes informats i, en cas que
resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte.
-

Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i

oposició dirigint un escrit a APSA com entitat responsable del tractament, a l’adreça indicada
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adjuntant una còpia del Document Nacional d’Identitat o altre Document Oficial que acrediti
la identitat de la persona que exerciti el dret.
-

La documentació o informació que es desprengui o a la qual tingui accés el contractista

amb ocasió de la prestació de les obligacions derivades del contracte, que corresponen a
APSA responsable del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport, no se’n podrà fer ni tractament
ni edició informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’execució
directe del contracte, ni tan sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir el
contractista
-

El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a la qual

tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte a la qual se li hagués donat el referit
caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la pròpia naturalesa hagi de ser tractada
com a tal.
-

L’empresa adjudicatària i el seu personal estan obligats a guardar secret professional

respecte a les dades de caràcter personal dels quals hagi pogut tenir coneixement per raó
del subministrament, obligació que subsistirà encara desprès de la finalització del mateix.
-

L’adjudicatari haurà de formar i informar al seu personal de les obligacions que en

matèria de protecció de dades estiguin obligats a complir en el desenvolupament de les
seves tasques per al subministrament, especialment les derivades del deure de secret,
responent

l’empresa

adjudicatària

personalment

de

les

infraccions

legals

que

per

incompliment dels seus empleats es pogués incórrer.
Si el contracte adjudicat implica el tractament de dades de caràcter personal l’adjudicatari,
haurà de respectar les obligacions derivades de l’aplicabilitat del Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.
25.

Obligacions laborals i inexistència de relacions laborals

25.1 El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i
de seguretat social.
25.2 No existirà cap vinculació laboral entre el personal que es destini a l’execució del
contracte i Aigües del Prat SA. El contractista exercirà el poder de direcció i d’organització
sobre l’anterior personal, sent l’empresa adjudicatària la única responsable i obligada al
compliment de les disposicions legals que resultin aplicables, en especial en matèria de
contractació, Seguretat Social, tributària, prevenció de riscos laborals, etc. Aquest personal
no tindrà cap vinculació jurídic – laboral amb Aigües del Prat SA , sense perjudici de les
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facultats de control i inspecció que corresponguin a la societat municipal, establertes
legalment o per contracte.

26.
a.

Altres obligacions del contractista.
Designar una persona que la representi, amb suficient autonomia de decisió,

per

tractar les incidències tècniques que puguin sorgir en l’execució de les prestacions
contractades.
b.

Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per

minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar, com ara fer una correcta gestió dels
residus i els embalatges, d’acord amb la legislació vigent.
c.

Son per compte del contractista les despeses i impostos, els de formalització del

contracte en el supòsit d’elevació a escriptura pública, així com de quantes llicencies,
autoritzacions i permisos procedeixin en ordre a executar i lliurar correctament els bens
objecte del subministrament. Així mateix vindrà obligat a satisfer totes les despeses que
l’empresa tingui que realitzar pel compliment del contracte, com son les generals,
financeres, d’assegurances, transports, i desplaçaments, materials, instal·lacions, honoraris
del personal al seu càrrec, de comprovació i assaig, taxes i tota classe de tributs, l’iva,
l’impost que per la realització de l’activitat pugui correspondre i qualsevol altres que
poguessin

derivar-se

de

l’execució

del

contracte

durant

la

vigència

del

mateix.

Expressament es fa constar que les despeses de lliurament i de transport dels bens objecte
del subministrament al lloc assenyalat seran per compte del contractista.
d.

El contractista col·laborarà amb la societat municipal en les actuacions que aquesta

realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació
sobre transparència i contractació imposin als adjudicataris en relació al sector públic, sens
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoqui de forma
directa per previsió legal.
27.

Modificació del contracte

Aquest contracte no preveu modificacions.
28.

Fabricació dels bens.

Els béns es fabricaran amb estricta subjecció a les condicions establertes en aquest Plec i a
les previstes, en el seu cas, en el Plec de Prescripcions tècniques. El contractista serà
responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial, intel·lectual o comercial
dels materials, procediments i equips utilitzats en la fabricació del subministrament, havent
d’indemnitzar a Aigües del Prat per tots els danys i prejudicis que per aquest poguessin
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derivar-se de la interposició de reclamacions, incloses les despeses derivades de les que
eventualment poguessin dirigir-se contra el mateix.
VI. SUCCESSIÓ, CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
29.

Successió i cessió del contracte

29.1 En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els
drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixin les condicions de capacitat,
absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del
contracte o que les societats beneficaries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la
societat

de

la qual

provingui

el

patrimoni, empreses

o

branques segregades, es

responsabilitzen solidàriament de l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a Aigües del Prat SA la circumstància que s’hagi
produït.
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tingui lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de
branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En
cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o
l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà
necessari que tingui plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i
que es mantingui la solvència i la capacitat exigida.
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova
entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui
constituïda la nova garantia.
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a
tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.
29.2 Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per
l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals
de qui cedeix no hagin estat raó determinada de l’adjudicació del contracte ni que de la
cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es
compleixin els requisits següents:
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a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 % de l’import del contracte. Aquest
requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs
encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent
per a la declaració de concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de
refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes
que preveu la legislació concursal.
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb el sector públic, la solvència
sol·licitada i no estigui incursa en una causa de prohibició de contractar.
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura
pública.
L’empresa cessionària quedarà subrogada

en tots els drets i les obligacions que

correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.
30.

Subcontractació

El contractista pot concertar amb terceres persones la realització parcial del contracte
sempre que es compleixin els requisits de l’article 215 i 216 de la LCSP i especialment els
compliment dels requisits següents:
a) L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i,
com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de
subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l’empresa
subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència
als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es
troba incursa en prohibició de contractar.
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte
objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per
acreditar la seva aptitud.
b) L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la
informació necessària sobre els nous subcontractes.
c) La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies
regulades en l’article 215 de la LCSP.
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d) La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP
per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que
fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte, les
conseqüències següents:
a) la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de
l’import del subcontracte.
b) la resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el
segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP)
e) Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a
Aigües del Prat, SA, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la
clàusula sisena. El coneixement que Aigües del Prat, SA tingui dels contractes subscrits o
l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
f) Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant d’Aigües del Prat, SA per les
obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució
del contracte principal i dels subcontractes.
g) En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o
incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la
LCSP.
h) L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
i) Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
j) El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix
pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
k) Aigües del Prat, SA tindrà potestat per a comprovar el compliment estricte de pagament a
les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa
contractista. A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti,
relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb
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especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar
el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la
consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu incompliment pot
comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula vint-i-tres d’aquest
plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.
Aquesta obligació s’efectuarà quan l’import de subcontractació sigui igual o superior al 30%
del preu.
En cas que el contractista incompleixi amb els subcontractistes o treballadors intervinents a
l’obra i aquest incompliment derivés en una demanda o reclamació a Aigües del Prat, SA,
aquesta podrà retenir les quantitats reclamades fins que s’acrediti fefaentment el compliment
de les obligacions reclamades. Si la reclamació fos per via judicial, Aigües del Prat, SA podrà
igualment retenir les quantitats reclamades en el cas que aquesta Administració fos
igualment demandada. En el cas que els tribunals declaressin alguns tipus de responsabilitat
solidària o subsidiària per aquesta empresa i es condemnés a Aigües del Prat, SA a pagar
quantitats per l’incompliment del contractista principal, aquesta empresa abonarà les
quantitats a càrrec del contractista, bé de les quantitats per aquest motiu retingudes o bé al
seu càrrec, reservant-se el dret de reclamar aquestes quantitats al contractista o compensarles amb obligacions reconegudes posteriorment a favor de l’esmentada empresa contractista.
En tot cas les empreses subcontractades han de disposar d’una organització pròpia i de
mitjans suficients per dur a terme l’activitat de que es tracti, sense que en cap cas es pugui
produir cessió il·legal de persones treballadores.
El contractista ha de complir la normativa sobre subcontractació i ha de garantir que
l’empresa o empreses subcontractistes disposen d’infraestructura i mitjans adequats per dur
a terme l’activitat i ha de vetllar perquè l’empresa subcontractada compleixi totes les
obligacions en matèria de seguretat i salut laboral. També ha de comprovar, amb caràcter
previ a l’inici de l’activitat subcontractada, la afiliació i l’alta en la Seguretat Social dels
treballadors i treballadores de l’empresa o empreses amb les quals subcontracti, tot
comunicant-lo a la persona designada per Aigües del Prat SA responsable del seguiment del
contracte.
VII. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
31.

Recepció, liquidació i termini de garanties.

El contracte s’entendrà complert quan s’hagin realitzat la totalitat dels subministraments.
Aigües del Prat determinarà si el subministrament realitzat s’ajusta a les prescripcions
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establertes per a la seva execució i compliment i/o reclama al contractista l’esmena dels vicis
o defectes aparents.
Si el subministrament no s’adequa al que s’especifica al contracte, com a conseqüència de
vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-se de manera que
quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a aplicar les
penalitzacions que en el seu cas s’hagin establert en el Plec o, fins i tot, a recuperar el preu
indegudament satisfet.
S’estableix un termini de garantia de 1 any i que començarà a computar a partir de la
recepció o conformitat del subministrament si es tracta d’un únic subministrament o del
darrer subministrament en el cas de lliuraments successius o parcials. Durant aquest termini
la garantia definitiva respondrà dels conceptes assenyalats a l’article 110 de la LCSP que
resultin d’aplicació.
Si en l’anterior termini es detecten l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, es
reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.
Un cop s’hagin acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha
responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini
de garantia, es procedirà a la devolució de la garantia.
32.

Resolució del contracte

32.1 Son causes de resolució del contracte:
a.

La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la

personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que es preveu a la
clàusula 31 d’aquest plec relativa a la successió del contractista.
b.

La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.

c.

El mutu acord entre Aigües del Prat i el contractista.

d.

La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.

e.

La demora en el pagament per part d’Aigües del Prat SA segons els terminis establerts

a l’apartat 6 de l’article 198 de la LCSP.
f.

L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes pactats, quan no sigui possible

modificar el contracte.
g.

L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a la prevenció de riscos

laborals del personal adscrit a l’execució del contracte.
h.

L’incompliment de les condicions especials d’execució previstes a la clàusula 19

d’aquest plec.
i.

L’incompliment del deure d ’afiliació i alta en la Seguretat Social del personal que ocupi

en l’execució del contracte.
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j.

L’incompliment del deure de protecció de dades establert a la clàusula 24 d’aquest

plec.
k.

La infracció de les condicions establertes per procedir a la subcontractació, així com la

falta d’acreditació de l’aptitud del subcontratista, si fos el cas.
l.

L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als

treballadors que estiguin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions
establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l’execució
del contracte.
m.

Que en qualsevol lliurament parcial dels subministraments objecte del contracte,

aquests deixin de complir els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua establerts en el RD
140/2003 de 7 de febrer i/o a l’ordre SSI/304/2013 de 19 de febrer si aquests requeriments
han estat sol.licitats.
32.2 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 seran els acordats per 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.
VIII. RECUSOS, ARBITRATGE I JURISDICCIÓ COMPETENT
33.

Recurs de contractació

De conformitat amb l’establert a l’article 44.6 de la LCSP determinades actuacions podran ser
impugnades en via administrativa de conformitat amb el que disposa la llei 39/2015, 1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les AAPP davant l’Ajuntament del Prat de
Llobregat.
34.

Arbitratge

Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre el contractista i Aigües del
Prat, 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. Les parts 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 d’ara al compliment de la decisió
arbitral. L'arbitratge serà de dret. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de
l'acceptació de l'arbitratge. La seva regulació i el procediment aplicable quedarà sotmès a
l'esmentada Llei, o posterior que la substitueixi, i al Reglament del Tribunal Arbitral de
Barcelona. Els procediments arbitrals o judicials a què es recorri, amb inclusió de les
despeses i drets de Procurador i honoraris d’Àrbitres i Lletrats, encara que la intervenció
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d’algun d’ells no fos preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el
laude arbitral o el pronunciament judicial. El laude determinarà els respectius percentatges
del cost del laude arbitral i, en el seu cas, proves necessàries, a pagar per cada una de les
parts contractants en funció del grau de racionalitat dels respectius arguments.
35.

Jurisdicció competent

De conformitat amb l’article 27.1. c) de la LCSP és competència de la jurisdicció contenciosa
administrativa les qüestions relatives a la preparació i adjudicació del contracte així com
determinats imports de les modificacions contractuals. 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, cas
d’exercitar accions judicials, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels
Jutjats i Tribunals de la ciutat del Prat de Llobregat o en el seu defecte dels de Barcelona,
amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

El Prat de Llobregat.
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ANNEX 1 DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA
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En/NA................................................................................................................ amb
NIF/NIE número............................................................. com a persona apoderada de
l'empresa........................................................................................., NIF
...............................
EXPOSA:
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 1 QUE L’EMPRESA A LA QUAL REPRESENTO , I ÉS
LICITADORA DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT

DE 60 UNITATS DE MEMBRANES

D’OSMOSIS INVERSA PER A L’ESTACIÓ DE TRACTAMENT D’AIGUA DE MAS BLAU AL PRAT DE
LLOBREGAT, EXP. Núm C-2019-05
amb total acceptació de les condicions establertes en els plecs de clàusules particulars i de
prescripcions tècniques que regulen l’esmentat contracte,
Presento una proposta econòmica per la totalitat de les membranes que es liciten de:
Import ___________________________________ €
IVA al 21%______________________________€
TOTAL__________________________________€

A l’import anterior, s’inclouen totes les despeses que l’adjudicatari hagi de realitzar per a
l’acompliment del subministrament contractat.
Lloc i data
Signatura del representant i segell de l’empresa

1

La inexactitud, la falsedat o l'omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que s'incorporen en aquesta declaració responsable
determinarà l'exclusió del licitador des del moment en què es tingui constància d'aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats
penals, civils o administratives que poguessin correspondre.
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