Plec de clàusules administratives

Núm. Referència:
Núm. Expedient

X2019011472
CCS12019000006

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR
LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI PER
A L’OFICINA DE TREBALL EN COOPERACIÓ “COWORKING”

Descripció del contracte

Subministrament i muntatge de mobiliari d’oficina
al nou espai de treball en cooperació “Coworking”

Pressupost base de licitació

25.453,11€, IVA inclòs.

Tipificació del contracte

SUBMINISTRAMENT

Codi CPV

39100000-3 Mobiliari

Àrea/Servei promotor

Serveis

tècnics

municipals

de

l’Àrea

d’Infraestructures i Urbanisme (Secció de Foment
i Patrimoni)
Clàusula 1. Objecte del contracte.
1. Es objecte del present plec la contractació del Subministrament i muntatge de
mobiliari d’oficina al nou espai de treball en cooperació “Coworking” , situat al carrer de
l’Aigua, núm. 5, d’Olot.
2. L’objecte del contracte no es divideix en lots, atès que els proveïdors d’aquest àmbit
disposen de tots els elements que composen l’objecte del contracte i per garantir la
màxima eficiència i eficàcia en la gestió del projecte.
El detall, les característiques, quantitats així com el plànol es troba en el Plec de
Prescripcions tècniques i la Memòria Valorada annexa al mateix.
Clàusula 2. Necessitats administratives a satisfer.
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Aquest contracte és necessari per al compliment i la realització dels fins institucionals
de l’Ajuntament.
La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es
concreten en l’informe de necessitat que figura a l’expedient.
Clàusula 3. Règim jurídic del contracte.
Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb el previst als articles 25 i 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017 (en
endavant LCSP).
El contracte es regirà pel Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), la
documentació tècnica (memòria valorada), i a més:
a. Per la LCSP
b. El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic.
c. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
d. El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, segons l’ordre de prelació que
sigui aplicable.
e. Supletòriament, la resta de normes de Dret Administratiu.
f.

En defecte, les normes de Dret Privat.

La remissió a aquestes normes s’entén produïda igualment a totes aquelles altres que,
d’escaure’s

durant

l’execució

el

contracte,

les

modifiquen

substitueixen

o

complementin.
Clàusula 4. Pressupost màxim de licitació.
1. El sistema de determinació del preu del contracte és el de preu total, encara que
els licitadors hauran d’indicar en la seva proposta els preus unitaris de cada article per
al cas d’adquirir-ne durant la durada del contracte més unitats de les previstes
inicialment.
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2. El pressupost base de licitació del contracte és de 25.453,11 euros, IVA inclòs.
Aquest pressupost és el sumatori del pressupost net 21.035,63 euros més l’import de
l’IVA. 4.417,48 euros al tipus del 21%.
Pressupost

% IVA

Import IVA

Import total

21.035,63€

21 %

4.417,48€

25.453,11€

3. L’oferta de preu de l’empresa licitadora no pot superar el pressupost base de
licitació. Si el preu ofertat per l’empresa licitadora supera el pressupost base de
licitació, l’oferta serà íntegrament rebutjada.
4. En el pressupost net, d’acord amb l’article 100 de la LCSP, s’ha tingut en compte i
estan inclosos els costos directes i indirectes, els materials, salarials, beneficis, entre
d’altres.
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent,
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els desplaçaments,
gestions i qualsevol despesa que pugui originar el treball objecte del contracte, així
com el benèfic industrial i les despeses generals, essent a càrrec de l’empresa
contractista adjudicatària totes les càrregues fiscals, laborals i altres que poguessin
correspondre, i especialment les despeses , taxes, arbitris i impostors derivats del
contracte i de la seva execució, així com les despeses de transport i d’assegurança
fins al lloc de lliurament.

Clàusula 5. Valor Estimat del contracte.
El Valor Estimat (VE), als efectes del que disposa l’article 101 de la LCSP, és de
24.190,97€, sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit. Aquesta xifra inclou l’import
total que podria ser retribuït el contractista, incloent possibles pròrrogues i modificats
entre d’altres conceptes. El detall del valor estimat és el següent:

VE prestació

Modificacions (15% de VE)

TOTAL

21.035,63€

3.155,34€

24.190,97€
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Clàusula 6. Aplicació pressupostària i existència de crèdit.
La despesa anirà a càrrec del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2019 a
l’aplicació de despesa que aquí s’indica, la qual disposa de crèdit adequat i suficient
per finançar les despeses originades per aquest contracte:
Any

2019

Econòmic

Programa

Orgànic

Pressupost

% IVA

Import IVA

Import total

130

920

63501

21.035,63€

21%

4.417,48€

25.453,11€

Clàusula 7. Durada del contracte.
El termini màxim de lliurament i muntatge de tots els elements que integren l’objecte
contractual és de quatre (4) setmanes, a partir de la formalització del contracte
La durada del contracte serà de fins a 1 any des de la seva formalització per si calgués
realitzar alguna modificació prevista en els plecs, com adquirir alguna unitat.
Un cop finalitzat aquest termini no es podrà prorrogar.
Clàusula 8. Variants.
Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes.
Clàusula 9. Òrgan de contractació.
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per
l’Alcaldia mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 2 de juliol de 2015.
Clàusula 10. Perfil del contractant.
Per a consultar els plecs i la resta de documents relacionats amb la present
contractació, així com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha
d’accedir al Perfil de contractant, a través de l’adreça següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/olot
Durant el període de licitació poden adreçar les consultes al correu següent correu
electrònic: gplanaguma@olot.cat
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Clàusula 11. Procediment d’adjudicació. Tramitació de l’expedient. Termini de
presentació de l’oferta.
1. El procediment d’adjudicació és l’obert simplificat abreujat previst a l’apartat 6 de
l’article 159 LCSP.
2. La contractació es tramitarà de forma ordinària.
3. El termini per a la presentació d’ofertes serà de 10 dies hàbils a comptar des del
següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant. Les
ofertes presentades fora d’aquest termini no seran admeses.
Les ofertes s’han de presentar al Departament de Secretaria de l’Ajuntament d’Olot
(Passeig Bisbe Ramon Guillamet, núm. 10), de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00
hores, dins el termini màxim dels 10 dies hàbils a comptar des del següent al de la
publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del contractant, per inscriure-les en el
Registre corresponent.
No es podran presentar les proposicions en sobre amb format electrònic perquè
l’Ajuntament d’Olot encara no disposa dels mitjans tècnics adequats, tal com es
justifica a l’informe que consta a l’expedient.
Si el dia del venciment del termini de presentació d’ofertes cau en dissabte o festiu,
aquest es traslladarà al següent dia hàbil.
La data final de presentació d’ofertes serà la detallada en l’anunci de licitació que es
podrà trobar en el Perfil del contractant.
El termini de presentació finalitzarà a les 14:00 hores del darrer dia.
També es poden presentar les proposicions per Correu postal, sempre dins del termini
de presentació d’ofertes establert. En aquest cas, l’empresa haurà de justificar la data i
hora d'imposició de la tramesa a l’Oficina de correus i anunciar a l'òrgan de
contractació la tramesa de l’oferta mitjançant correu electrònic (contractacio@olot.cat)
com a màxim el darrer dia del termini de presentació d’ofertes.
No obstant, transcorreguts 10 dies des de la finalització del termini de presentació de
proposicions sense que hagi arribat l’oferta enviada per Correu a l’òrgan de contractació,
aquesta no serà admesa en cap cas.
Una vegada presentada l’oferta, no podrà ser retirada.
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Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una oferta. Tampoc pot subscriure cap
proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió
temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la inadmissió de totes les propostes
per ella subscrites.
Les proposicions són secretes i s’aplicaran els mitjans que garanteixin aquest caràcter
fins el moment en què s’hagi de procedir a l’obertura de les mateixes.
Clàusula 12. Requisits de les empreses licitadores.
1. Tindran l’aptitud per contractar i presentar proposicions les persones naturals o
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i que no
estiguin incurses en cap supòsit d’incapacitat o prohibició de contractar de les
relacionades a l’article 71 de la LCSP.
2. L’activitat dels licitadors ha de tenir relació directe amb l’objecte del contracte i han
de disposar d’una organització dotada d’elements personals i mitjans materials
suficients per a la deguda execució del contracte.
3. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una Unió d'empresaris que es constitueixi
temporalment a aquest efecte, en els termes de l’article 69 de la LCSP.
4. De conformitat amb el previst a l’article 159.4.a) i 6 de la LCSP, els licitadors que es
presentin a les licitacions realitzades a través del procediment obert simplificat sumari
hauran d’estar inscrites en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Públic, o al Registre Electrònic d’Empreses licitadores de la Generalitat.
IMPORTANT: A partir del dia 9 de setembre de 2018 és obligatòria la inscripció de les
empreses licitadores en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades
del Sector Públic (ROLECE) de l’Estat, d’acord amb la previsió de la Disposició
Transitòria Tercera de la LCSP, a menys que, d’acord amb la Recomanació de la
Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado de 24 de setembre de 2018, en el
supòsit del ROLECE, es pugui acreditar que es té una sol·licitud d’inscripció en tràmit.
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La data màxima de la inscripció en el registre corresponent o en el seu defecte i
només en el ROLECE, de la sol·licitud d’inscripció, és la data final de presentació de
proposicions en el procediment de licitació.

Clàusula 13. Documentació a presentar.
Les proposicions es presentaran en un únic sobre tancat anomenat Sobre ÚNIC.
Sobre ÚNIC Denominat “Documentació administrativa i proposta relativa als criteris
d’adjudicació avaluables de forma automàtica o mitjançant fórmules, per participar en
el procediment obert simplificat sumari per a la contractació del Subministrament i
muntatge de mobiliari d’oficina al nou espai de treball en cooperació “Coworking”, i
contindrà la següent documentació:
 Declaració responsable que figura a l’Annex 1, degudament emplenada i signada
pel representant de l’empresa.
 Compromís de constitució d’unió temporal d’empreses (UTE), segons el model que
figura a l’Annex 2, si és el cas.
 L’oferta segons el model que figura a l’Annex 3
Clàusula 14. Criteris de valoració de les ofertes.
L’oferta guanyadora es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu.
S’aplicaran els següent criteri d’adjudicació, avaluable automàticament:
Criteris avaluables mitjançant fórmules (Màxim 100 punts)
El licitador està obligat a ofertar tot el contingut dels elements que s’indiquen a la
memòria valorada Annexa al Plec de prescripcions tècniques i ha d’indicar, en la seva
oferta (Annex 3), un preu unitari de tots els articles que s’indiquen en l’objecte
contractual per al cas d’haver-se d’adquirir més unitats de les inicialment previstes, en
cas contrari queda exclòs del procediment de licitació.
 Preu (màxim 60 punts):
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S’assignarà la major puntuació possible (60 punts) a la proposta que contingui l’oferta
més baixa. S’atribuirà a les propostes restants la puntuació que procedeixi d’acord
amb la següent fórmula:
P = 60 * (millor oferta econòmica / proposta econòmica del licitador/a).
 Millora del termini de lliurament i muntatge del mobiliari (màxim 20 punts):
S’assignarà la major puntuació possible a la proposta que ofereixi, en dies hàbils, el
menor termini de subministrament i muntatge del mobiliari. S’atribuirà a les propostes
restants la puntuació que procedeixi d’acord amb la següent fórmula:
P = 20 * (menor termini ofert / termini de subministrament i muntatge del licitador/a).
 Termini de garantia dels productes ( màxim 20 punts):
S’assignarà la major puntuació possible a la proposta que atorgui major termini de
garantia, i la resta de propostes se li aplicarà amb una regla de 3 simple directa.
Clàusula 15. Valoració de les ofertes.
1. Obertura d’ofertes
L’acte públic d’obertura de les proposicions el realitzarà la Mesa de Contractació, en la
data i hora que es comunicarà a través del Perfil del Contractant.
Un cop acabat l’acte d’obertura del Sobre Únic, les empreses licitadores poden fer
constar davant la Mesa de contractació totes les observacions que considerin adients,
les qual es recolliran en l’acta.
La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en
les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials, i sempre que no
comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi
d’igualtat de tracte entre les empreses licitadores.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses que
presentin proposicions que no concordin amb la documentació examinada i admesa,
que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models
de proposicions establerts en aquests plec, comportin error manifest en l’import de la
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proposició i les que l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència
que la faci inviable.
2. Valoració de les ofertes i proposta d’adjudicació
La valoració de les ofertes presentades es farà aplicant els criteris d’adjudicació
establerts en el present Plec.
La Mesa de contractació podrà demanar els informes tècnics i/o de verificació de
compliment de les especificacions tècniques del plec que consideri necessaris abans
de formular la proposta d’adjudicació del contracte.
Un cop emesos els informes corresponents, si és el cas, la Mesa de contractació
classificarà les ofertes per ordre decreixent de valoració, formularà la proposta
d’adjudicació de forma motivada a favor del licitador que hagués presentat l’oferta més
avantatjosa i comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
que el proposat adjudicatari està degudament constituït, que el signatari de la proposició
té poder suficient per formular l’oferta i que no està incurs en cap prohibició de contractar,
de conformitat amb l’article 159.4.f) 3r de la LCSP, sens perjudici del previst per la
normativa per a les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o
dels Estats signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.
La proposta d’adjudicació que realitzi la Mesa de contractació no crearà cap dret a
favor de l’adjudicatari proposat davant l’Ajuntament.
Clàusula 16. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats.
Es qualificarà una oferta amb valors anormals o desproporcionats, quan el preu ofertat
pel licitador pugui considerar-se com a tal en els termes de l’article 85 del RGLCAP.
En aquests casos es seguirà el procediment que preveu l’art.149 LCSP.
La Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’hagin
presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell
dels preus, o de costos , o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi
definit la anormalitat de l’oferta principalment l’incompliment de convenis que s’indica
en el paràgraf següent. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a les precisions que
consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinent justificacions. L’empresa
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licitadora disposarà d’un termini que no podrà superar els deu dies hàbil per presentar
la informació i els documents que siguin pertinent a aquests efectes.
L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha
presentat una oferta qualificada d’ anormalment baixa s’evidencia que els preus
unitaris dels salaris de les persones que executaran el contracte considerats en l’oferta
són inferiors al que estableix el conveni d’aplicació. En el supòsit que no existís un
conveni d’aplicació, es tindrà en compte el Conveni col·lectiu d’àmbit estatal,
corresponent a l’àrea professional corresponent. També es rebutjarà l’oferta si es
comprova que és anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en
matèria ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, en el Dret
Nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de Dret internacional
enumerades en l’annex X de la Directiva 21/2014.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la
documentació justificativa sol·licitada ho posarà en coneixement de l’òrgan de
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant
l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada
dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig e la
proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació per tal que aquest
decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de
l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu
rebuig.
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’ anormalitat si
es basen en

hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica,

econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no
compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral,
nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials
vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP.
Clàusula 17. Criteris de desempat en el supòsit d’igualtat de les puntuacions
totals.
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En el supòsit d’igualtat en les puntuacions totals de les ofertes, el criteri de desempat
és:
La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores
de les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació
laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la
normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que
disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva
plantilla.
Les empreses licitadors han d’aportar documentació acreditativa dels criteris de
desempat en el moment en què es produeixi l’empat.
De mantenir-se l’empat o per al cas de no poder aplicar el criteri 1, el criteri de
desempat serà el licitador que hagi obtingut més puntuació en els judicis de valor.
Clàusula 18. Adjudicació i formalització del contracte.
1. L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins el termini de 10 dies a comptar
del dia final de presentació de les proposicions.
Transcorregut el termini anterior sense que es notifiqui l’adjudicació, les empreses
licitadores tenen dret a retirar la seva proposta.
2. L’adjudicació serà notificada a les empreses licitadores i es publicarà el mateix dia
en el perfil del contractant juntament amb les ofertes presentades i la documentació
relativa a la seva valoració.
3. La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant l’acceptació de l’empresa
adjudicatària de la resolució d’adjudicació en el termini màxim de 3 dies des de la seva
notificació, d’acord amb el model Annex 4 al present plec, i es publicarà en el Perfil del
Contractant.
4. En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de constituir
formalment en unió temporal abans de la formalització del contracte.
5. Si per causes imputables a l’empresa adjudicatària no s’hagués formalitzat el
contracte s’entendrà que retira la seva oferta i l’Ajuntament sol·licitarà la documentació
Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:

d6326b39-3f11-4948-8116-1a46b65b86f0
Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a
www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

NIF:P1712100E

Ps.. Ramon Guillamet,10
17800 OLOT

Plec de clàusules administratives

a la següent empresa licitadora per l’ordre en què hagin quedat classificades les
ofertes i podrà reclamar, si escau, a l’empresa licitadora que ha retirat l’oferta la
indemnització que correspongui.
Clàusula 19. Garanties.
En aquest contracte no s’exigeix garantia provisional ni definitiva, en tractar-se d’un
procediment obert simplificat abreujat o sumari.
Clàusula 20. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment.
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte,
notificant-ho a els empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de
les normes de preparació del contracte o de els reguladores del procediment
d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en
què hagin incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el Perfil del contractant.
Clàusula 21. Execució i supervisió del contracte.
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el plec
de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i el seu
annex, i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa
contractista l’òrgan de contractació.
Clàusula 22. Compliment de terminis i correcta execució del contracte.
- L’empresa contractista resta obligada al lliurament i muntatge dels béns objecte del
subministrament en el temps i lloc fixat en el present plec, o en el termini fixat en la
pròpia oferta si aquest ha estat millorat.
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- L’empresa contractista no té dret a indemnització causada per pèrdues, avaries o
perjudicis ocasionats en els béns abans de lliurar-los, llevat que l’Administració hagi
incorregut en mora en rebre’ls.
- Si l’empesa contractista incorregués en demora respecte al compliment del termini
per causes a ella imputables, l’Administració podrà optar, indistintament, per la
resolució del contracte o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions
establertes en aquet plec i en el seu defecte per aplicació de l’article 192 apartats 2 i
següents de la LCSP.
- En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al supòsit
d’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució o de les
obligacions essencials del contracte, es podrà acordar la imposició de les
corresponents penalitats establertes en aquest plec i en el seu defecte en els terme i
condicions establerts a l’article 192 i següents de la LCSP.
- Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran
efectius mitjançant la deducció de els quantitats que, en concepte de pagament total o
parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista.
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui
tenir dret l’Administració, originats per la demora de l’empresa contractista.
- Si el retard fos produït per motius no imputables a l’empresa contractista s’estarà al
que disposa l’article 195.2 de la LCSP.
- En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà
interpel·lació o intimació prèvia per part de l’Administració.
Clàusula 23. Penalitats.
Les obligacions contractuals que tenen el caràcter d’essencials són causa de resolució
del contracte. No obstant, quan l’Ajuntament consideri que l’actuació és aïllada i
susceptible de ser reconduïda i que la resolució del contracte no resulta convenient, és
podrà eludir la resolució per la imposició de penalitats coercitives depenent de la
gravetat, reincidència i/o mala fe en la comissió de la infracció.
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El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions següents:
a) Faltes molt greus:
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest
plec.
- La prestació manifestament defectuosa o irregular dels subministraments, amb
incompliment de les condicions establertes en els plecs.
- La cessió, subcontractació o traspàs, total o parcial del contracte o cessació de
la prestació del servei sense que hi concorrin les circumstàncies legals que la
legitimin, o amb els límits establerts en el plec administratiu.
- La desobediència reiterada, més de dues vegades, a les ordres escrites de
l’Ajuntament, relatives a l’execució del contracte.
- Els retards sistemàtics, la desatenció i els incompliments reiterats dels avisos de
l’Ajuntament relatius al subministrament del material contractat.
- Per defectes en la qualitat, disseny, models i característiques del material objecte
de subministrament.
- La reiteració en la comissió de faltes greus (2 cops)
- La demora en el lliurament i muntatge dels subministraments superior a 2
setmanes.
- L’ incompliment reiterat en la qualitat dels subministraments (sempre que no
sigui falta greu)
- L’ incompliment reiterat del termini d’execució del contracte (més de 2 cops)
- La interrupció en el lliurament/muntatge del subministrament i per causa
imputable a l’adjudicatari superior a 2 dies laborables.
- L’ incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el seu
personal.
- L’ incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en
les prestacions.
- L’ incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevenció de riscos laborals.
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- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi
ambient d’acord amb la legislació vigent.
- La omissió del pagament de la pòlissa d’assegurança establerta en el plec.
b) Faltes greus:
- Tractes incorrectes amb el personal municipal de coordinació del contracte.
- L’ incompliment d’acords o decisions de l’Ajuntament sobre variacions de detall
per a l’empresa adjudicatària fins a 2 cops.
- La prestació defectuosa –mobiliari, cadires... en mal estat- o irregularitats en la
prestació del subministrament que provoquin danys greus en el servei.
- La demora en el lliurament i muntatge dels subministraments fins a 2 setmanes.
- La interrupció en el lliurament/muntatge del subministrament i per causa
imputable a l’adjudicatari fins a 2 dies laborables.
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les
prestacions.
- L’ incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest
plec, quan no se’ls hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.
- L’ incompliment reiterat en la qualitat dels subministraments (fins a dos cops)
- La reiteració en la comissió de faltes lleus (2 faltes lleus)
- El reiterat incompliment en una correcte facturació.
- El fet de no estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de
seguretat social sempre que no sigui falta molt greu.
- L’ incompliment que no constitueixi falta molt greu, de els obligacions derivades
de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
c) Faltes lleus:
- L’ incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en
la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a
greus o molt greus.
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També tindran consideració d’ infraccions lleus totes les altres no previstes
anteriorment i que infringeixin d’alguna manera les condicions establertes en els plecs
de condicions, sempre que siguin en perjudici lleu.
En cas que l’Ajuntament opti per la no resolució del contracte, s’imposaran penalitat a
l’adjudicatari contractista que s’especifiquen a continuació independentment del
rescabalament per danys i perjudicis.
a) faltes molt greus: Fina a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a import
d’adjudicació.
b) Faltes greus: Fins a un 6 per 100 del preu del contracte.
c) Faltes lleus: Fins a un 3 per 100 del preu del contracte.
Els imports de les penalitat o multes que es puguin imposar, segons l’esmentat en
l’apartat anterior, es podran fer efectius mitjançant deducció dels mateixos en la
factura que es produeixi.
La imposició de els penalitat no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis ni la
possible resolució del contracte.
Clàusula 24. Control en l’execució del contracte.
L’Administració efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta
execució del contracte i podrà dictar les instruccions per al seu correcte compliment.
Clàusula 25. Responsable del contracte
Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del
contracte, es designarà una/es persona/es responsable/s del contracte que exerciran,
a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, funcions
específiques que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li
atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències
d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones
implicades en el contracte.
En concret, tindrà les següents funcions:
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-

Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les
instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació,
sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.

-

Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta
funció específica no correspongués a altres persones.

-

Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.

-

Emetre informe en el que es determini si el retard en l’execució és imputable o
no al contractista.

-

Informar del nivell se satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes
aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte
consideri procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la
contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució del
contracte, l’adequació del disseny, als objectius previstos amb la contractació i
als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i
als de caràcter tècnic.

La persona responsable del contracte és el senyor Albert Pons Clutaró, arquitecte
municipal.
Clàusula 26. Resolució d’incidències.
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites a l’article
97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
Clàusula 27. Abonaments al contractista.
El pagament es realitzarà prèvia presentació de la factura/es corresponent/s, revisada i
conformada pel responsable del contracte, de conformitat amb el material lliurat i
instal·lat correctament i en bon estat.
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De conformitat amb la disposició addicional 32.2 de la LCSP, en les factures s'hauran
d'incloure obligatòriament les següents mencions:
- Destinatari: Àrea d’Infraestructura i Obra pública de l’Ajuntament d’Olot.
- L’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública:
Intervenció de Fons de l'Ajuntament d’Olot.
En compliment del previst a la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic, els proveïdors
o contractistes de les Entitats Locals, hauran d’emetre factures electròniques en els
termes i condicions previstos a la llei.
El punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament d’Olot i entitats que
en depenen és el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya
( AOC), eFACT, i d’acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre
l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta
s’adhereix al Punt General d’entrada de factures de l’Estat ( FACe).
Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat
tramitadora i oficina comptable és: L01171143
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC
per la càrrega de factures electròniques
https://efact.eacat.cat/bustia/CommonServlet;jsessionid=3B86286AC73286C9A06BF3AB3D69
BFDF?accion=changeTab&selectedTab=uploadInvoiceTab&portalId=66

En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada de la
prestació.
Clàusula 28. Responsabilitat de l’empresa contractista.
1. L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i
subministraments realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin
per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
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2. L’empresa contractista executa el contracte al risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una
ordre de l’Administració.
3. L’empresa contractista és responsable de tota reclamació relativa a la propietat
industrial i comercial de tots els béns o subministres que lliuri o hagi lliurat, i ha
d’indemnitzar l’Administració, així com als tercers afectats, de tots els danys i
perjudicis que per la mateixa puguin derivar-se de la interposició e reclamacions que
puguin dirigir-se contra l’Ajuntament.
Clàusula 29. Altres obligacions de l’empresa contractista.
1. Obligacions essencials del contracte.
a) Tindran el caràcter d’obligacions contractuals essencials els terminis d’execució del
contracte establerts en el plec tècnic i/o administratiu, o en l’oferta de l’adjudicatari.
b) El compliment de les condicions especials d’execució establertes en els plecs tindrà
el caràcter d’obligació essencial del contracte.
c) També tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte, l’efectiva disposició o
adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i/o materials necessaris per
portar a terme l’objecte del contracte.
2. Són també obligacions de l’empesa contractista les següents:
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte, al compliment de
les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el
dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular
les que estableix l’annex V de la LCSP.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social
de persones amb discapacitat i fiscals.
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L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament
dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis
col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es
refereix aquest plec.
b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors
de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del
subministrament les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
d) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb
l’Ajuntament d’Olot derivades de l’execució de l’objecte del contracte. Així mateix,
l’empresa contractista i, si s’escau, les empreses subcontractistes han d’emprar,
almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de
comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions
objecte del contracte.
e) L’empresa contractista, llevat que hi hagi pacte en contra, està obligada a fer-se
càrrec de les despeses del lliurament i el transport dels béns objecte del
subministrament al lloc convingut.
f) El contractista s’obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial,
les contingudes a l’article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglametn de
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21
de desembre.
g) L’empresa contractista està obligada a fer una correcta gestió ambiental del seu
subministrament prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que
aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics sobre l’entorn, fer una
correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a
l’objecte del contracte, d’acord amb la legislació vigent i les recomanacions de la Unió
Europea.
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g) Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenint-se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes
pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació
contractual.
h) L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informació següent:
Compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, així com la de
comprovar si concorren motius d’exclusió d’algun subcontractista, de pagament
d’impostos o cotitzacions a la Seguretat social i tota aquella informació que la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern obligui a informar.
i) Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil per l’activitat que realitza no
inferior a 150.000€.
Clàusula 30. Prerrogatives de l’Administració.
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan
de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes
que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la
responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució,
suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
Així mateix, l’òrgan de contractació té els facultats d’inspecció de les activitats
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els
termes i amb els límits que estableix la LCSP.
Els acords que adoptí l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el
procediment establert en l’article 191 de la LCSP.
Clàusula 31. Modificació del contracte.
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El contracte només podrà modificar-se per raons d’interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de
normativa aplicable.
Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb:
a) Abast:
Que durant la durada total del contracte (1 any), calgués adquirir més unitats de les
previstes.
b) L’import:
La modificació del contracte podrà afectar com a màxim al 15% del Valor Estimat de la
Prestació inicial.
Les modificacions del contracte s’han de formalitzar de conformitat amb el que disposa
l’article 153 de la LCSP i s’han de publicar d’acord amb el que estableixen els articles
207 i 63 de la LCSP.
Clàusula 32. Cessió del contracte.
En el present contracte resta prohibida la cessió.
Clàusula 33. Subcontractació.
1. L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte.
2. Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que
tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional,
definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnia, des
subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció
de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en la Declaració responsable de l’Annex 1
del present Plec.
3. Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a
l’Ajuntament d’Olot / Departament de Contractació, després de l’adjudicació del
contracte i, com a molt tard, quan s’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
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legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquest per
executar-la i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.
4. 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 subcontractistes.
5. La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.
6. El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini
que no pot ser més desfavorable que el previst en la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
que estableix les mesures de lluita contra la morositat.
El responsable del contracte podrà requerir durant l’execució del contracte la
verificació del pagament del preu als subcontractistes.
Així mateix, acabat el termini d’execució i abans de la liquidació, ha de presentar un
document que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament als
subcontractistes.
7. 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, la conseqüència següent: Imposició a
l’ermpresa contractista d’una penalitat de fins a un 50% de l’import del subcontracte
segons la gravetat.
8. Les persones subcontractistes queden obligades només davant l’empresa
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del
contracte front a l’Administració, 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 fa referència en el present plec.
9. En cap cas l’empresa contractista pot 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.
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10. L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les
persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
11. Els subcontractes tenen, en tot cas, naturalesa privada.
Clàusula 34. Revisió de preus.
No es preveu revisió de preus.
Clàusula 35. Recepció i liquidació.
La recepció i la liquidació dels subministraments objecte del contracte es realitzarà
conforme al que disposen els articles 210 i 300 de la LCSP.
Si, a causa del seu estat, els béns no poden ser rebuts s’ha de deixar-ne constància
en l’acta de recepció i l’Administració ha de donar les instruccions necessàries a
l’empresa contractista perquè solucioni l’estat dels béns defectuosos o lliuri béns nous
d’acord amb el contracte.
Clàusula 36. Termini de garantia.
El termini e garantia del contracte s’inicia a comptar des de la data de recepció i/o
conformitat del lliurament o de la realització de l’objecte del contracte.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els béns
subministrats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar a l’empresa contractista la
reposició dels que siguin inadequats o la seva reparació si és suficient.
Durant aquest termini l’empresa contractista té dret a ser escoltada sobre l’aplicació
dels béns subministrats.
Clàusula 37. Resolució del contracte.
Per les causes de resolució del contracte, la seva aplicació i els efectes d’aquesta
s’estarà al que disposen els articles 211, 212, 306 i 307 de la LCSP.
La resolució del contractista s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a instància
del contractista, en el seu cas, mitjançant procediment tramitat en la forma
reglamentàriament establerta per l’article 109 del RGLCAP.
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Clàusula 38. Règim de recursos .
Els anuncis de la licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin
directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
interessos legítims; els acords d’adjudicació d’aquest contracte són susceptibles de
recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un mes
comptat a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, o es pot interposar
directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de Girona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà
produïda un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva
interposició sense que s’hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el
termini de sis mesos comptats des del següent al que s’hagi produït la desestimació
tàcita.
També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Clàusula 39. Règim d’invalidesa .
Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim
general d’invalidesa previst als articles 38 a 43 de la LCSP.
Clàusula 40. Jurisdicció competent.
D’acord amb l’article 27.1 de la LCSP, l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu
amb competència a l’àmbit territorial d’Olot és el competent per resoldre les qüestions
litigioses relatives a la preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció dels
contractes administratius.
L’empresa adjudicatària renuncia a qualsevol fur o privilegi i se sotmet a les lleis i
tribunals de la jurisdicció Contenciosa-administrativa i resta de tribunals competents de
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l’àmbit territorial de l’Ajuntament d’Olot per resoldre qualsevol qüestió que pugui
suscitar-se en compliment del present contracte.
Olot, març 2019
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ANNEX 1: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
Qui sotasigna el/la senyor/a .....................................................................................,
amb DNI/NIE núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal
de la persona física/jurídica ...................................................................................., amb
NIF núm. ........................................, amb la següent adreça de correu electrònic
.................................. i als efectes de licitar en el procediment d’adjudicació del
Subministrament i muntatge de mobiliari d’oficina al nou espai de treball en
cooperació “Coworking”.
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT (En cas d’unió temporal d’empeses
(UTE) ha d’haver una declaració responsable de cadascuna de les empreses que hi
formen part)

Que l’empresa licitadora que representa: (INDIQUEU AMB UN SENYAL EL QUE
PROCEDEIX)
Que ostenta la representació de l’empresa licitadora que presenta l’oferta
Que està facultada per contractar amb l’Administració, ja que, tenint capacitat
d’obrar, no es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per
contractar amb l’Administració establertes a l’article 71 de la LCSP.
Que disposa de l’habilitació empresarial o professional i que es compromet a
adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals / materials necessaris
per portar a termes l’objecte del contracte.
En concret, l’empresa disposa de Certificació o documentació suficient amb el
fabricant d’estar autoritzats a vendre productes de la seva marca.
Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del
RGLCAP.
Que està inscrita en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya (RELI), que tota la documentació que hi figura manté
la seva vigència i no ha estat modificada
Que està inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado (ROLECE) que tota la documentació que hi figura manté la seva
vigència i no ha estat modificada
No està inscrita ni en el RELI ni en el ROLECE
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Compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels
recursos humans necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivarse del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article
24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
(SI / NO) ............... autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament
dels òrgans administratius competents les dades o documents registrals i els
relatius a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es
requereixin per procedir, si s’escau, a l’adjudicació del contracte.
Els documents i dades presentats que considera de caràcter confidencial són
els que a continuació es relacionen:............................................................
No ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar
la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte
d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de
contractació.
Que l’entitat que representa o les seves empreses filials o les empreses
interposades:
NO realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades
delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o
avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l’Estat espanyol-, o fora d’ells i
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
Té/Tenen relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donarà publicitat en
el perfil del contracant) i presenta la següent documentació descriptiva dels
moviments financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions:
....................
En cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels
Jutajats i Tribunals espanyols.
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 en la legislació vigent.
Sí

No

No està obligat per normativa

L’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els
homes.
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Sí

No

No està obligat per normativa

Reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
Sí

No

Respecte a l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
Està subjecte a l’IVA.
No està subjecte a l’IVA o està exempt de l’IVA i són vigents les
circumstàncies que donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.
Respecte a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
Està subjecte a l’IAE.
No està subjecte a l’IAE o està exempt de l’IAE i són vigents les
circumstàncies que donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.
En cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal
d’empreses, declara:
Sí té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
(Indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de
resultar adjudicataris)

No té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses.
En cas que el licitador tingui intenció de subcontractar amb tercers una prt del
contracte, declara:
Sí té intenció de subcontractar una part del contracte:
(Indicar quina part del contracte es vol subcontracar, l’import del contracte i el nom i
perfil empresarial del subcontractista)

No té intenció de subcontractar una part del contracte.
Es designa com a persona/es autoritzada/es per rebre l’avís de les
notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
Autoritzada/es

DNI

Correu electrònic
professional

Mòbil
professional
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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 dita circumstància a l’Ajuntament d’Olot – Contractació – per tal de
fer la modificació corresponent.
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, per tal que l’Ajuntament d’Olot
pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.
En el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què
pertanyen és: (indicar les empreses que el composen).
Cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada en el PCAP.
Que el Perfil d’empresa és el següent:
Microempresa: Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis anual
o balanç general anual no superior als 2 milions d’euros.
Petita empresa: Menys de 50 treballadors, amb volum de negocis anual o
balanç general anual no superior als 10 milions d’euros.
Mitjana empresa: Menys de 250 treballadors, amb volum de negocis
anual no superior als 50 milions d’euros o balanç general anual no superior als
43 milions d’euros.
Gran empresa: 250 o més treballadors, amb volum de negocis anual
superior als 50 milions d’euros o balanç general anual superior als 43 milions
d’euros.

I per què consti, signo aquesta declaració
Lloc i data
Signatura del declarant i segell de l’empresa
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ANNEX 2: MODEL DE COMPROMÍS DE CONSTITUCIÓ D’UNIÓ TEMPORAL
D’EMPRESES (UTE)

Dades de cadascuna de les empreses que formen la UTE:
Nom

NIF

Domicili social

Població

Codi Postal

Telèfon

Nom i cognoms del representant de l’empresa

NIF

Licitació:
Contractació del subministrament i muntatge de mobiliari d’oficina al nou espai de
treball en cooperació “Coworking.

DECLAREN la voluntat de concórrer integrats en una UTE a la licitació de la referida
contractació.
Que als efectes del que disposa l’article 69 de la LCSP designem com a representant de
la UTE la següent persona:
Nom i cognoms

DNI/NIF

Domicili a efectes de notificacions

Població

Codi Postal

Telèfon

Adreça electrònica

Que la participació de cadascuna de les empreses que formen la UTE serà la següent:
%

Empresa

%

Empresa

.........
Que en el cas de resultar adjudicatàries del contracte es comprometen a constituir-se
formalment en una Unió Temporal d’Empreses (UTE).
(lloc i data)
Signatura dels apoderats de cadascuna de les empreses que formen la UTE.
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ANNEX 3: MODEL D’OFERTA:
Dades del declarant
Nom i cognoms

DNI/NIF

Domicili

Població

Codi postal

Telèfon

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

Domicili social

Població

Telèfon

Codi postal

Licitació
Contractació del subministrament i muntatge de mobiliari d’oficina al nou espai de
treball en cooperació “Coworking .
EXPOSO
Que estic assabentat/da de la licitació anteriorment referida, convocada per l’Ajuntament
d’Olot; conec i accepto íntegrament les clàusules administratives, econòmiques i
tècniques particulars contingudes en el plecs reguladors d’aquesta contractació; declaro
que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
l’Ajuntament d’Olot i en el cas de resultar adjudicatari/a em comprometo a executar-lo
d’acord amb les clàusules dels referits plecs:
Que OFEREIXO el subministrament i muntatge de mobiliari d’oficina al nou espai de
treball en cooperació “Coworking”, pels preu total que s’indica a continuació, i
d’acord amb els preus unitaris que es detallen.
a) Preu:
Unitats

Descripció del Producte

16

taules de 150x80 cm (combinable) de melamina
blanca amb potes blanques regulables i amb cablejat
metàl·lic incorporat (ref. 1).

16

cadires per a taula de treball, amb rodes regulables
en alçada, respatller i braços base i canya d’alumini
de color blanc. Color del teixit a escollir. (ref. 7).

16

bucs amb rodes per a col·locar sota les taules de

Preu unitari
IVA exclòs

Preu total
IVA exclòs
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treball, de 2 calaixos, un per arxius d’extracció de
carpetes, amb pany.
4

16

5

3

1

1

1

1

Unitats de taules de 160x120 cm per a formació de 2
taules per a reunions, de melamina blanca, potes
blanques regulables i accés al cablejat metàl·lic (ref.
2).
Cadires per a taules de reunions, amb potes rodones,
sense braços, estructura blanca, respatller i
entapissat a escollir (ref. 8).
Mobles llibreria de 220x127x40 cm de melamina
blanca i peus regulables, amb dues portes
corredisses amb guies i tiradors, prestatgeries fixes,
tap posterior. Per a col·locar com a separació dels
llocs de treball (ref. 3).
Unitats d’aparador de tres portes 200x85x40 cm amb
cos de melamina d’acàcia, amb portes corredisses
amb guies i tiradors, amb lleixa interior regulable i
potes blanques també regulables (ref. 4).
Taula de centre de 90x90x4 cm de melamina
d’acàcia amb potes blanques regulables, (ref5).
butaca 70x70/80 cm, amb estructura d’acer pintada
epoxi i acabat blanc, potes alumini injectat regulables
i entapissat a escollir (ref. 9).
sofà amb braços 135x70/80 cm amb estructura
d’acer pintada epoxi i acabat blanc, potes alumini
injectat regulables i entapissat a escollir (ref. 10).
unitat de pissarra blanca magnètica de 300x120 cm
per a escriptura amb marcadors específics, tauler,
làmina d’acer vitrificada a 800º, marc d’alumini, pes
42 kg, amb safata per a retoladors, ancorada a la
paret amb fixacions específiques (ref. 6)
Total
IVA exclòs
Import
IVA 21%
Total
IVA inclòs

b) Termini de lliurament i muntatge del mobiliari:
Termini de subministrament i muntatge: ........... dies hàbils. -de dilluns a divendres(Cal especificar el termini de lliurament i muntatge total)
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c) Termini de garantia dels productes:
Termini de garantia: ...........
(Cal especificar el termini de garantia total)

Es per això que,
SOL·LICITO:
Que s’acceptin l’oferta econòmica per a l’execució del contracte de Subministrament i
muntatge de mobiliari d’oficina al nou espai de treball en cooperació “Coworking” que
em comprometo a dur a terme en les condicions establertes en el Plec de clàusules
administratives i el Plec de prescripcions tècniques reguladors d’aquesta contractació.
(lloc i data i signatura del sol·licitant)
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ANNEX 4: MODEL D’ACCEPTACIÓ A L’ADJUDICACIÓ:

En/na--------------------amb domicili a----------------, i amb DNI núm.--------------, en nom propi
(o en representació de ----------------- com ho acredito per---------------------), assabentat de
l’adjudicació a favor meu / (o de l’empresa a la que represento) del contracte del
subministrament i muntatge de mobiliari d’oficina al nou espai de treball en cooperació
“Coworking ( núm expedient ................), accepto plenament la adjudicació als efectes del
previst a l’article 159.6.g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.

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

Olot, 26 de març de 2019
}

[Firma01-01]

GOU CLAVERA, MARIA GLORIA
27/03/2019

[Firma02-01]

SALVADOR CULI, JORDI
27/03/2019
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