Sant Joan Despí, a 31 de juliol de 2019

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
DE CONTRACTE DE SERVEIS

DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE: SERVEI DE MANTENIMENT DE LES
INSTAL·LACIONS DELS EDIFICIS PROPIETAT D’ADSA
N.º EXPEDIENT: 6/2019
CPV: 50800000-3 Serveis varis de reparació i manteniment
NORMATIVA APLICABLE: 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.
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA
PROCEDIMENT: OBERT
DURADA: 24 MESOS
REGULACIÓ: NO HARMONITZADA
ÒRGAN COMPETENT: CONSELL D’ADMINISTRACIÓ APARCAMIENTOS DESPÍ,
S.A.U.

I.

Objecte del contracte.

És objecte d'aquest contracte la prestació dels serveis de manteniment i
conservació dividits en els lots exposats a continuació, durant els exercicis 2020 i
2021, en absència de mitjans propis del contractant per cobrir aquesta necessitat.
També seran objecte de la prestació del servei totes aquelles instal·lacions de la
mateixa naturalesa que s’incorporin a la gestió d’ADSA durant el període de
vigència del contracte i de conformitat amb les condicions establertes en aquest
Plec i el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).
Així doncs, la prestació del servei té, com a principal finalitat, assegurar la
continuïtat dels edificis propietat d’ADSA i de les instal·lacions de la mateixa
naturalesa, presents i futurs, mantenint el nivell tècnic de les instal·lacions,
prevenint possibles avaries i realitzant, quan procedeixi, reparacions i intervencions
programades de conservació o millora.
L’objecte del present contracte es divideix en 3 lots:
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▪

Lot 1: manteniment i conservació de pintura, fusteria i similars als edificis
d’habitatges i aparcaments propietat d’ADSA, durant el termini de dos (2)
anys.

▪

Lot 2: manteniment i conservació de les instal·lacions elèctriques i de
fontaneria als edificis d’habitatges i aparcaments propietat d’ADSA, durant el
termini de dos (2) anys.

▪

Lot 3: manteniment i reparació de les portes mecàniques d’accés als
aparcaments propietat d’ADSA, durant el termini de dos (2) anys.

II.

Limitació presentació de proposicions.

A tenor d’allò establert a l’article 99.4 LCSP, un mateix licitador podrà presentar-se
a un màxim de 2 lots, podent ser adjudicatari de cadascun d’ells, en el cas de que
així resulti en aplicació dels criteris d’adjudicació establerts al present plec.
Així mateix, tal y com s’estableix al art. 99.7 LCSP, cada lot constituirà un contracte
independent
III.

Dades econòmiques.

La determinació del preu s’efectua per preu fixe mensual pel manteniment i preu
unitari d’hora treballada en el cas de reparacions. No obstant això, el preu total del
contracte establert és estimatiu, donat que el preu real resultarà d’aplicar el preu
unitari ofert per l’adjudicatari als serveis efectivament prestats en funció de les
necessitats d’ADSA, sense que en cap cas s’hagi d’esgotar el crèdit total reservat a
l’efecte.
Els recanvis i peces
Lot1:
-

Pressupost base de la licitació: L’import total de la vigència del contracte
no superarà la quantitat de QUARANTA-TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA
EUROS (43.560,00 €), IVA inclòs. Aquest import inclou el Benefici Industrial
i les Despeses Generals.
IVA: SET MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS (7.560,00 €)

-

Valor estimat del contracte: TRENTA SIS MIL EUROS (36.000,00 €),
sense IVA, incloent el Benefici Industrial i les Despeses Generals, atenent a
que la quantitat d’hores màximes a realitzar en 2 anys s’estimen en un total
de 2.000 hores.

-

Existència del crèdit: aplicació pressupostària per als exercicis 2020 i
2021 pel manteniment de pintura, fusteria i similars dels edificis propietat
d’ADSA de TRENTA SIS MIL EUROS (36.000,00 €).
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Lot 2:
-

Pressupost base de la licitació: L’import total de la vigència del contracte
no superarà la quantitat de NOURANTA-SIS MIL VUIT-CENTS EUROS
(96.800,00 €), IVA inclòs. Aquest import inclou el Benefici Industrial i les
Despeses Generals.
IVA: SETZE MIL VUIT-CENTS EUROS (16.800,00 €)

-

Valor estimat del contracte: VUITANTA MIL EUROS (80.000,00 €), sense
IVA, incloent el Benefici Industrial i les Despeses Generals, atenent a que la
quantitat d’hores màximes a realitzar en 2 anys s’estimen en un total de
3.200 hores.

-

Existència del crèdit: aplicació pressupostària per als exercicis 2020 i
2021 pel manteniment de les instal·lacions elèctriques i de fontaneria dels
edificis propietat d’ADSA de VUITANTA MIL EUROS (80.000,00 €).

Lot 3:
-

Pressupost base de la licitació: L’import total de la vigència del contracte
no superarà la quantitat de SIS MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS
AMB SEIXANTA CÈNTIMS (6.243,60 €), IVA inclòs. Aquest import inclou el
Benefici Industrial i les Despeses Generals.
IVA: MIL VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (1.083,60 €)
Així mateix, es fixarà un preu/hora pel servei de reparació el qual es
desglossarà de la forma següent:
o
o

-

Reparacions ordinàries: per a dies laborables de 8 a 21h
Reparacions d’urgència: per a diumenges i festius i horari nocturn (de
21h a 8h).

Valor estimat del contracte: CINC MIL CENT SEIXANTA EUROS (5.160,00
€), sense IVA, incloent el Benefici Industrial i les Despeses Generals, atenent
a que l’import del manteniment és un preu fixe mensual, que serà de màxim
de DOS-CENTS QUINZE EUROS (215,00 €) al mes + IVA.
Així mateix, es fixarà un preu/hora pel servei de reparació el qual es
desglossarà de la forma següent:
o
o

Reparacions ordinàries: per a dies laborables de 8 a 21h
Reparacions d’urgència: per a diumenges i festius i horari nocturn (de
21h a 8h).
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-

IV.

Existència del crèdit: aplicació pressupostària per als exercicis 2020 i
2021 destinada pel manteniment i reparació de les portes mecàniques dels
aparcaments propietat d’ADSA.
Duració del contracte.

El contracte tindrà una durada de DOS (2) ANYS, a comptar des de la data en que
es formalitzi el contracte.
V.

Perfil del contractant APARCAMIENTOS DESPI, S.A.U. (ADSA).

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?reqCo
de=viewDetail&keyword=&idCap=7156886&ambit=5&
VI.

Solvència econòmica i financera i tècnica i professional.

Requisits mínims de solvència econòmica i financera: La xifra anual de negoci
del millor exercici dins dels TRES (3) últims exercicis conclosos, haurà de ser igual o
superior a:
- Lot 1: TRENTA-SIS MIL EUROS (36.000,00 €)
- Lot 2: VUITANTA MIL EUROS (80.000,00 €)
- Lot 3: SIS MIL EUROS (6.000,00 €)
-

Mitjans d’acreditació: aportació de les comptes anuals aprovades i
dipositades al Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent, o
qualsevol altre mitjà oficial pel cas de no ser objecte obligat a la presentació
de comptes anuals.

Requisits mínims de solvència tècnica i professional: experiència en la
realització de serveis de la mateixa naturalesa que els que constitueixen l’objecte
del contracte en el curs dels darrers tres anys.
-

Mitjans d’acreditació: relació dels principals serveis o treballs efectuats en
els últims TRES (3) ANYS, indicant l’import, data d’inici i finalització i el
destinatari (públic o privat).

Obligacions tributàries i de la Seguretat Social: estar al corrent de les
obligacions tributàries i Seguretat Social.
-

VII.

Mitjans d’acreditació: certificacions expedides per la Hisenda Pública i la
Tresoreria General de la Seguretat Social.
Criteris d’adjudicació.

Els 3 lots s’adjudicaran seguint el següent criteri:
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A l’oferta econòmica més baixa en relació amb el pressupost màxim de licitació se li
assignarà la màxima puntuació. La puntuació de la resta d’ofertes s’obtindrà
mitjançant l’aplicació de la següent fórmula:
P(N)= M x B/N
P(N): Puntuació de l’oferta N
M: Puntuació màxima (en aquest cas, M= 100)
B: Millor oferta econòmica presentada (més baixa)
N: Oferta econòmica a valorar
L’oferta econòmica es presentarà obligatòriament mitjançant el següent document:
Annex 2: Proposició econòmica.
La presentació d’aquests documents tenen caràcter obligatori, sent automàticament
rebutjades les ofertes que incompleixin aquesta condició.
Tots el documents esmentats hauran d’estar signats pel representant legal
de l’empresa.
En cas d’empat, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions
presentades per les empreses que en el moment d’acreditar la solvència tècnica
exigida en aquest plec, tinguin en la seva plantilla un nombre de treballadors amb
discapacitat superior al 2%, sempre que llurs proposicions igualin en els seus
termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que han de servir
de base per a l’adjudicació.
En cas de persistir l’empat entre dues o més proposicions s’adjudicarà a l’empresa
que acrediti un major percentatge de treballadors discapacitats en la seva plantilla
en la data de finalització del termini de presentació d’ofertes.
Si persistís la situació d’empat, s’adjudicarà per sorteig en acte públic.
Atenent a l’objecte del contracte de manteniment que ens ocupa, i donat que les
prestacions del servei estan perfectament definides al plec de prescripcions
tècniques del contracte, i no sent possible variar terminis ni introduir modificacions
de cap classe al mateix, en aplicació d’allò establert a l’art. 145.3.g LCSP, l’únic
factor determinant de l’adjudicació serà el preu unitari (preu/hora).
Així, l’adjudicació de cada lot recaurà al licitador que hagi ofert el preu/hora més
baix.
VIII.

Forma de pagament.

El pagament a l’adjudicatari s’abonarà periòdicament contra factura o altre
document de cobrament expedit d’acord amb la normativa legal vigent, sempre que
s’acreditin els treballs efectivament realitzats, de la forma que ADSA estipuli.
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IX.

Capacitat per contractar.

Estan facultats per subscriure contractes les persones físiques o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, amb plena capacitat d’obrar d’acord amb el que estableix
l’art. 65 LCSP i que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a
l’art. 71 LCSP.
Així mateix, cal que la finalitat o l’activitat de les empreses o entitats tinguin relació
directe amb l’objecte del contracte segons resulti dels seus estatuts o regles
fundacionals i s’acrediti degudament.
Les empreses, a més, han de disposar d’una organització amb elements personals i
materials suficients per executar correctament el contracte.
Per la seva banda, els empresaris hauran de comptar amb l’habilitació empresarial
o professional que legalment resulti exigible per la realització de l’activitat o
prestació objecte del contracte.
X.

Obligacions de l’adjudicatari.

L’adjudicatari està obligat a executar el contracte d’acord amb la normativa general
i sectorial aplicable, el present Plec, el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i
l’oferta, de conformitat amb les instruccions d’ADSA.
Així mateix, haurà de mantenir en tot moment els estàndards de qualitat i les
prestacions equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a
l’adjudicació del contracte.
Altres obligacions de l’adjudicatari:
-

Complir les disposicions legals vigents en matèria laboral, de seguretat social
i de prevenció de riscos laborals.

-

Realitzar el servei de forma autònoma, és a dir, serà competència de
l'adjudicatari la realització de les operacions de conservació i manteniment
especificades al PPT tenint com a base fonamental les tasques de detecció
de possibles anomalies o disfuncions que puguin sorgir.

-

Prevenir possibles avaries i realitzar, d'acord amb l'especificat al PPT i a
l’oferta del licitador (sempre que no entri en contradicció amb aquest) les
inspeccions,
revisions,
reparacions,
reposicions,
substitucions,
subministraments i modificacions que calguin, per mantenir l’habitabilitat
dels habitatges i aparcaments.

-

Disposar del personal i mitjans oferts per prestar degudament el servei
contractat.
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-

Complir la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
i restant legislació general i sectorial aplicable en aquesta matèria respecte
dels treballadors adscrits al contracte.

-

Serveis a realitzar LOT 1:
·
·
·
·
·

-

Servei de pintura i fusteria
Servei de Guàrdia
Treballs auxiliars de suport
Reparació d’avaries
Reparacions de pintura, fusteria i similars

Serveis a realitzar LOT 2:
En el control de funcionament:
· Control d’encesa de les instal·lacions
· Control de les làmpades en servei
· Control de l’estat dels elements mecànics
· Reparació d’avaries
· Verificació d’instal·lacions
· Servei de Guàrdia
· Inspeccions Entitats d’Inspecció i Control
· Auditories energètiques
· Reposició general de làmpades
· Neteja general de llumeneres
· Neteja de quadres de comandament
· Numeració de quadres i suports
Treballs addicionals:
·
·

Treballs auxiliars de suport
Substitució de les bombetes

En les instal·lacions elèctriques dels edificis d’habitatges i aparcaments:
·
·
·
·
·
·

Verificacions.
Reparació d’avaries
Guàrdies
Inspeccions periòdiques
Anàlisi de quadres de comandament
Inspeccions Entitats d’Inspecció i Control

En les instal·lacions de fontaneria dels edificis propietat d’ADSA:
·
·
·

Verificacions
Manteniment correctiu
Guàrdies
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En les instal·lacions de la zona blava:
·
·
·
·
·
·
-

Verificacions i canvis de bateries
Substitucions de rotllos de paper
Neteja i manteniment dels parquímetres
Ajuda en les reparacions de manteniment
Muntatge i desmuntatge de parquímetres
Manteniment de senyalització dels parquímetres

Serveis a realitzar LOT 3:
·
·

Manteniment de la correcta instal·lació i funcionament de les portes
mecàniques d’accés als aparcaments.
Reparació de qualsevol incidència derivada del funcionament de les
portes mecàniques d’accés als aparcaments. A títol il·lustratiu:
▪ Reparació de les portes del pàrquing
▪ Comandaments i claus necessàries per a l’accés a l’establiment
▪ Substituir la banda resistiva
▪ Tancament de la porta corredissa
▪ Canvi de cable de contrapès
▪ Altres

Així mateix, l’empresa adjudicatària està obligada a complir amb les condicions
salarials dels seus treballadors segons el que s’estableix al Conveni Col·lectiu
sectorial que li sigui d’aplicació.
XI.

Potestats d’ADSA.

Correspon a ADSA el control, seguiment i inspecció de l’execució del contracte a
quin efecte podrà donar al contractista les instruccions oportunes per al seu
correcte compliment.
L’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar el contracte, resoldre
els dubtes que ofereix el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic i
acordar la resolució en els termes i amb els efectes que estableix la LCSP.
XII.

Presentació de proposicions.

Les ofertes seran presentades presencialment, dins del termini d’UN (1) MES a
comptar a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació al perfil
del contractant d’ADSA, essent inhàbil el mes d’agost, a les Oficines físiques
d’ADSA, situades Avda. Barcelona, 83-85 de Sant Joan Despí (Edifici Biblioteca
Miquel Martí i Pol) en horari d’oficina de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 hores i
tardes de dilluns a dijous de 16:00 a 18:30 hores (Agost inhàbil), per tal de
garantir la confidencialitat de les mateixes, així com garantir que el contingut de les
ofertes i de les seves sol·licituds de participació no seran conegudes fins a després
de finalitzar el termini per a la seva presentació i fins al moment fixat per la seva
apertura.
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Cada licitador podrà presentar una única proposició per lot. No podrà subscriure cap
proposta en unió temporal amb d’altres empreses si ho ha fet individualment o
figura en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la
inadmissió de totes les propostes per ell subscrites.
Quan les proposicions s’enviïn per correu, l’empresari haurà de justificar la data
d’imposició de la tramesa a les Oficines de Correus i anunciarà la remissió de la
seva oferta a l’òrgan de contractació el mateix dia, mitjançant correu electrònic a
l’adreça adsa@ad-sa.com.
Les proposicions seran presentades en l’adreça indicada anteriorment, i
estaran integrades per la següent DOCUMENTACIÓ, amb la forma i
contingut que s’indica:
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ: la sol·licitud de participació, degudament
complimentada i signada pel licitador o el seu representant legal, segons el model
Annex 3 del plec, serà presentada obligatòriament en el mateix moment de lliurar
els sobres que contenen la proposició. La seva còpia registrada constituirà
acreditació d’haver presentat la proposició.
Els licitadors que optin per presentar la seva proposició per correu, adjuntaran
també la sol·licitud a la resta de documentació, sense incloure-la dins de cap sobre.
Així mateix, es presentaran, per cada sol·licitud al lot, DOS (2) SOBRES tancats
amb el contingut següent:
SOBRE NÚMERO 1. Es presentarà tancat, amb el títol següent, al dors del mateix,
“SOBRE NÚM. 1 Relatiu a documentació administrativa requerida per poder
participar al procediment obert convocat per ADSA per a l’adjudicació del
contracte que té per objecte: LOT 1, el manteniment i conservació de
pintura, fusteria i similars als edificis d’habitatges i aparcaments propietat
d’ADSA /o LOT 2, el manteniment i conservació de les instal·lacions
elèctriques i de fontaneria als edificis d’habitatges i aparcaments propietat
d’ADSA /o LOT 3 el manteniment i reparació de les portes mecàniques
d’accés als aparcaments propietat d’ADSA, expedient 6/2019, presentat
per ______________________, amb DNI _____________, en nom
propi/en nom de l’empresa _____________, amb NIF___________, amb
el
següent
domicili
a
efectes
de
comunicacions:
adreça
____________________________, telèfon ______________, adreça
electrònica _______________________”.
Aquest sobre haurà de contenir:
1. Declaració responsable que s’ajusti al formulari de document europeu
únic de contractació de conformitat amb allò establert a l’art. 140 i 141
LCSP, segons model adjunt com Annex 1.
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Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències
que puguin sorgir del contracte, amb renuncia expressa al seu propi fur.
En cas de que el licitador formi part d’un grup empresarial, hauran
d’aportar, si s’escau, una declaració sobre el grup empresarial a que
pertanyen, amb indicació de les empreses que el componen i la denominació
del grup.
2. Dades del licitador i documentació acreditativa de que es compleixen els
requisits de solvència econòmica i financera, tècnica i professional, i amb les
obligacions amb la Hisenda Pública i la Tresoreria General de la Seguretat
Social, així com la documentació acreditativa de que el licitador té capacitat
de contractar.
Mitjans d’acreditació:
a. Persones físiques: DNI, últim rebut de l’impost de d’Activitats
econòmiques, documentació acreditativa d’estar al corrent de les
obligacions tributàries i Seguretat Social, document acreditatiu
d’estar en alta en el Règim de la seguretat social per raó de
l’activitat, documentació acreditativa del volum anual de negoci
exigit, i el document justificatiu conforme el licitador està inscrit al
registre administratiu de distribuïdors, comercials i consumidors
directes, en mercat, corresponent.
IMPORTANT: Adreça de correu electrònic vàlid a efectes de notificacions.
b. Persones jurídiques: CIF, copia de l’escriptura de constitució i de la
que constin els estatuts vigents, últim rebut de l’impost de
d’Activitats econòmiques, documentació acreditativa d’estar al
corrent de les obligacions tributàries i Seguretat Social, i comptes
anuals aprovades i degudament dipositades, la documentació
acreditativa de la solvència tècnica i professional, i la capacitat per
contractar, així com la còpia del títol que acrediti la vigència del
càrrec del representant legal de l’empresa per a la present licitació i
el document justificatiu conforme el licitador està inscrit al registre
administratiu de distribuïdors, comercials i consumidors directes, en
mercat, corresponent.
IMPORTANT: Adreça de correu electrònic vàlid a efectes de notificacions.
SOBRE NÚMERO 2. Es presentarà tancat, amb el títol següent, al dors del mateix,
“SOBRE NÚM. 2 Documentació relativa als criteris d’adjudicació que per a
la seva avaluació de forma automàtica en el procediment obert convocat
per ADSA per a l’adjudicació del contracte que té per objecte: LOT 1, el
manteniment i conservació de pintura, fusteria i similars als edificis
d’habitatges i aparcaments propietat d’ADSA /o LOT 2, el manteniment i
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conservació de les instal·lacions elèctriques i de fontaneria als edificis
d’habitatges i aparcaments propietat d’ADSA /o LOT 3 el manteniment i
reparació de les portes mecàniques d’accés als aparcaments propietat
d’ADSA,
expedient
6/2019,
expedient
6/2019,
presentat
per
___________________, amb DNI_____________, en nom propi/en nom
de l’empresa _____________, amb NIF___________, amb el següent
domicili
a
efectes
de
comunicacions:
adreça____________________________, telèfon___________, adreça
electrònica_______________”
El sobre 2 haurà de contenir la documentació següent:
Annex 2: model de proposició econòmica.
En el cas de que l’entitat o empresa estigui exempta de repercutir IVA, document
expedit per l’organisme competent que acrediti aquesta circumstància.
La inclusió incorrecta de documents en un o més dels sobres, produirà els següents
efectes:
-

Si la documentació no vulnera el deure de mantenir secret el contingut de
les ofertes fins el moment de la seva obertura en acte públic, serà separada
de la resta de documentació i no constituirà objecte d’estudi ni avaluació per
part de la Mesa de Contractació o dels tècnics que en el seu cas siguin els
encarregats de realitzar informe tècnic per encàrrec de la Mesa.

-

Si la documentació inclosa en un sobre vulnera el deure de mantenir secret
el contingut de les ofertes fins al moment de la seva obertura en acte públic,
la proposició serà rebutjada íntegrament.

En el cas de presentar-se una unió temporal d’empreses (UTE), tots els documents
hauran de ser subscrits per cada una de les empreses que conformaran la UTE cas
de resultar adjudicataris, llevat que hagin atorgat poders suficients en dret a un
d’ells per representar-les durant la licitació.
L’incompliment dels requisits formals de presentació de proposicions que
s’especifiquen en aquesta clàusula podrà ser motiu d’exclusió mitjançant resolució
motivada de l’òrgan de contractació, particularment els relatius a la correcta
identificació en cada sobre el seu contingut i de la persona o representant legal.
Les proposicions seran secretes i la seva presentació presumeix
l’acceptació incondicionada del present plec i del Plec de Prescripcions
tècniques per part del licitador, així com l’autorització a l’òrgan de contractació
per consultar les dades del RELI, del Registre Oficial de Licitador i empreses
classificades del sector públic o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat
Membre de la UE.
La documentació, un cop lliurada, només es pot retirar per motius justificats.
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XIII.

Procediment d’adjudicació.
a. Recepció de documentació

Finalitzat el termini de recepció de proposicions, el departament de contractació
expedirà una relació de les proposicions rebudes per a cada lot, les presentades per
correu que compleixin amb els requisits exigits per aquest mitjà de presentació,
però encara no rebudes o, si s’escau, sobre l’absència de licitadors, que, juntament
amb la documentació que integra les proposicions, remetrà al Secretari de la Mesa
de Contractació designat per l’òrgan de contractació.
b. Posteriorment es procediran a obrir, en acte no públic, els SOBRES
NÚMERO 1.
En el supòsit que s’observés en la documentació que integra el SOBRE NÚMERO 1
algun defecte de caràcter formal subsanable, el departament de Contractació,
prèviament a remetre les proposicions al secretari de la Mesa, requerirà al licitador
per a que efectuï l’oportuna subsanació en els termes indicats a l’art. 141 LCSP.
D’aquestes actuacions i el seu resultat s’emetrà el corresponent informe, que
acompanyarà la documentació a lliurar al secretari de la Mesa.
Constituïda la Mesa, es procedirà a declarar l’admissió dels licitadors quina
documentació presentada reuneixi els requisits formals establerts en el plec, així
com, si es dona el cas, la no admissió a participar en la licitació d’aquells que no els
reuneixin transcorregut el termini atorgat per a la seva subsanació, fet que es farà
constar de manera motivada a l’acta de la sessió.
c. Obertura, examen i valoració de la documentació relativa als criteris
d’adjudicació avaluables de forma automàtica del SOBRE NÚM. 2:
L’obertura de la documentació inclosa en el SOBRE NÚM. 2, relativa als criteris
d’adjudicació avaluables de forma automàtica, es realitzarà en acte públic anunciat
amb la suficient antelació en el perfil del contractant.
Prèviament a l’obertura dels sobres, el President de la Mesa manifestarà el resultat
de la qualificació de la documentació acreditativa dels requisits d’aptitud, capacitat i
solvència (sobre número 1), amb expressió de les proposicions admeses i les
proposicions rebutjades, així com la causa o causes d’inadmissibilitat de les
rebutjades.
Seguidament, la Mesa procedirà a l’obertura de la documentació relativa als criteris
d’adjudicació avaluables de forma automàtica i, posteriorment, procedirà a la seva
valoració de conformitat amb el que disposa el Plec de Clàusules Administratives
Particulars, i segons l’establert a l’art. 157 LCSP.
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d. Classificació de les ofertes, adjudicació del contracte, notificació de
l’adjudicació i formalització del contracte.
La mesa de contractació classificarà, per ordre decreixent, segons la puntuació total
obtinguda, les proposicions presentades i que no hagin estat declarades
desproporcionades o anormalment reduïdes.
Un cop classificades les proposicions, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació
del contracte a la proposició que compleixi tots els requisits esmentats i tingui la
major puntuació, notificant-se posteriorment a tots els licitants.
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’art. 153 LCSP.
XIV.

Cessió i subcontractació.

No s’autoritza en cap cas la cessió o subcontractació dels serveis objecte de la
present licitació.
XV.

Protecció de dades.

Tal i com estableix la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals, la política de protecció de dades d’ADSA
serà la següent:
Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de
dades personals
Base jurídica
Exercici de poders públics (Article 6.1.e Informació
del tractament
del RGPD 2016/679).
addicional ampliada
“Política
de
Responsable
ADSA
(APARCAMIENTOS
DESPÍ a
Protecció de Dades”
del tractament
S.A.U.)
Finalitat del
Gestionar els procediments relatius a la
tractament
sol·licitud
i
assignació
d’habitatges
d’acord
amb
els
procediments
administratius previstos.
Exercici de
D’accés,
rectificació,
supressió,
drets dels
portabilitat de les dades, limitació i
interessats
d’oposició al tractament, adreçant-vos al
correu electrònic adsa@ad-sa.com o al
correu postal Avinguda de Barcelona, 8385, Sant Joan Despí.
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ANNEX 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR
En/Na/N’______________________, amb DNI___________, major d’edat i amb
domicili a _____________________, nº ___, _____ de _____________, CP
______, i adreça de correu electrònic____________________________, actuant
en nom propi, o en representació de _______________, en qualitat de
__________________, assabentat del procediment de licitació per a l’adjudicació
del
contracte
de
______________________________________________,
convocat per Aparcamientos Despí, S.A.U., segons anunci publicat al seu perfil del
contractant en data _____________.
DECLARO:
1. Que estic assabentat del Plec de Clàusules Administratives Particulars i del Plec
de Prescripcions Tècniques que regeixen el contracte objecte de la licitació
convocada.
2. Que la societat està inscrita al Registre de Licitador de la Generalitat de
Catalunya i/o en el Registre Oficial de Licitadors i empreses classificades de
l’Administració de l’Estat.
SI
ROLEC
RELI
NO
3. Que ni el declarant/ ni la societat representada ni cap de les persones que la
integren es troben compreses ni els afecten les circumstàncies i prohibicions per a
contractar amb el sector públic a que es refereix l’art. 71 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
4. Que cap dels representants, administradors, directius o apoderats de la societat
està incurs en cap del supòsits d’incompatibilitat establerts a la Llei 53/1984, de 26
de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques, a la Llei 21/1987 de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al
servei de la Generalitat de Catalunya ni a la llei orgànica 5/1985 de 19 de juny, del
Règim Electoral General.
5. Que la societat compleix, amb referència a la data de finalització del termini de
presentació d’ofertes, tots els requisits legalment establerts per a contractar amb
ADSA així com les condicions establertes al Plec de Clàusules Administratives
Particulars per a concórrer a la present licitació.
14

6. Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per
escrit de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats,
per a utilitzar-los en l’execució del contracte.
7. Que l’empresa/empresari disposa de totes les autoritzacions necessàries per a
exercir l’activitat.
8. Que em comprometo a presentar els documents acreditatius de la capacitat i de
la solvència econòmica, financera i tècnica de l’empresa i restants indicats al Plec
de clàusules administratives particulars i, en el seu cas, al Plec de prescripcions
tècniques en el supòsit que la meva oferta/ l’oferta de la meva representada, sigui
la millor oferta, d’acord amb l’art. 150.2 LCSP. A requeriment de l’òrgan de
contractació, em comprometo a presentar els anteriors documents en qualsevol
moment anterior a l’adopció de la proposta d’adjudicació.
9. Que, als efectes de l’art. 86 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, el qual
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les administracions
públiques, la meva representada:
No pertany a cap grup empresarial.
Pertany al grup empresarial denominat____________________ del qual
formen part les empreses que s’indiquen al llistat annex a la present Declaració
Responsable.
10. Que jo/la meva representada, en el cas de resultar adjudicatària, es compromet
a dedicar tots els mitjans personals i materials necessaris per a l’execució del
contracte.
A____________, a ___de_______, 2019

Signatura del licitador
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ANNEX 2
PROPOSICIÓ ECONÒMICA

En/Na/N’______________________, amb DNI___________, major d’edat i amb
domicili a _____________________, nº___,_____ de _____________, CP______,
i adreça de correu electrònic____________________________, actuant en nom
propi,
o
en
representació
de
_______________,
en
qualitat
de
__________________, assabentat del procediment de licitació per a l’adjudicació
del
contracte
de
“______________________________”,
convocat
per
Aparcamientos Despí, S.A.U., segons anunci publicat al seu perfil del contractant en
data _____________.
EXPOSO:
1.- Que estic informat de la licitació convocada per ADSA, mitjançant procediment
obert d’urgència, per a contractar el _____________________________________,
empresa municipal de Sant Joan Despí, i del Plec de Clàusules Administratives
Particulars i del Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen el contracte objecte
de la licitació convocada, i accepto íntegrament les esmentades clàusules i ofereixo
efectuar-ho pels imports següents:

Preu Unitari

IVA corresponent

Total (€)

Preu hora mà d’obra
laborable
Preu hora mà d’obra/festiu o
nocturna
PREU TOTAL ANUAL DEL
CONTRACTE MÀXIM
2.- Que el preu total màxim d’aquesta oferta és de ________ EUROS ( ___ €),
sense IVA, el preu ofert inclou la totalitat de l’objecte del contracte.
3.- Que em comprometo a adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals i materials suficients, observant totes les obligacions derivades de
les disposicions legals vigents en matèria de protecció de l’ocupació,
condicions de treball, prevenció de riscos laborals i protecció del medi
ambient.
A____________, a ___de_______, 2019

Signatura del licitador
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ANNEX 3
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE:
Nº EXPEDIENT: 6/2019
CODI CPV: _________-__
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA
PROCEDIMENT: OBERT
REGULACIÓ: NO HARMONITZADA
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: CONSELL D’ADMINISTRACIÓ APARCAMIENTOS
DESPI, S.A.U.

DADES DEL PRESENTANT DE LA SOL·LICITUD
Actuant
Actuant en representació de l’empresa
Nom i cognom

DNI/NIF

Domicili

Població

Codi Postal

Telèfon i e-mail

DADES DE L’EMPRESA (si s’actua en la seva representació)
Denominació social

CIF

Adreça

Població

Codi Postal

Telèfon

E-mail

Pàgina web

SOL·LICITUD:
De conformitat amb l’anunci del procediment obert convocat per a l’adjudicació del
contracte que té per objecte _______________________, i assabentat/ada de
les condicions exigides, SOL·LICITO participar en aquesta convocatòria, adjuntant
la documentació requerida d’acord amb el que disposen els plec reguladors del
procediment, alhora que MANIFESTO l’acceptació íntegre i incondicional de dits
plecs i de la documentació que els acompanya.
Documentació que s’adjunta

Data i signatura del presentant
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