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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DEL
SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE POLICIAL

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i Qualificació del Contracte
L'objecte del contracte és el subministrament d’un vehicle mitjançant la modalitat de
renting amb destí a la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada per procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, la codificació de
la qual és CPV 34114200-1.
El vehicle a subministrar és un turisme Híbrid, amb capacitat suficient per instal·lació
de l’equipament policial homologat, amb un maleter suficient ampli per poder instal·lar
uns armaris o similar amb tot l’equip necessari de senyalització i primers auxilis (DEA),
material de valisament ( cinta, cons, extintor, etc..).

Descripció del vehicle
Motor


Gasolina -elèctric



Cilindrada entre 1.500 – 2.000 cc.



Potència entre 100 - 150 CV.



Emissions màximes 105 gr. CO2 /Km.



Consum urbà combustible (l/100 Km) inferior a 4 litres/100 km i no superior a 6
litres/100km

Dimensions


Longitud 4,000 – 4,500 m. 4,300-4,750



Amplada 1,800 – 2,000 m (sense miralls). 1,700-2,000



Alçada 1,500 – 1,600 m. 1,400-1,600



Volum del maleter d’un mínim de 350 litres (sense seients abatuts)

Equipament


Doble airbag frontal, lateral davanters de cortina, genolls conductor
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Equipament de seguretat: ABS+ EBD +BAS, ESC (programa electrònic
d’estabilitat), VSM (gestió de l’estabilitat), HAC(sistema ajuda arrancada en
pendent)



Tancament centralitzat



Climatitzador



Fars boira davanters, llums de circulació diürnes tecnologia LED



Direcció assistida elèctrica, alça vidres elèctrics

Complements


Ordinador de navegació i control creuer, indicadors pressió neumàtics, connexió
bluetooh, port USB i equip radio/CD/USB



Navegador i servei de connectivitat



Sensors pluja



Vidres posteriors tintats amb vinil fosc

Pont de llums:


1 Pont Vista Solaris blau/Signal màster



26 modulés de leds solaris blaus



altaveu 100W



AS-320DIG CAN BUS

El contracte inclourà:


Assegurança a tot risc sense franquícia



Gestió d’accidents, manteniment i reparacions del vehicle



Assistència en carretera les 24 hores.



Vehicle policial de substitució



Així com les altres prescripcions incloses en el Plec de Prescripcions Tècniques

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, tal
com estableixen els articles 9 i 290 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació
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La forma d'adjudicació del contracte de subministrament en la modalitat de renting d’un
vehicle policial serà el procediment obert, en el qual tot empresari interessat podrà
presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte,
d'acord amb l'article 157 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més
avantatjosa deurà atendre's a diversos criteris directament vinculats a fi del contracte,
de conformitat amb l'article 150.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i amb la clàusula
desena d'aquest Plec.

CLÀUSULA TERCERA. El Perfil de Contractant
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la
seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat,
aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al que es tindrà accés segons
les

especificacions

que

es

regulen

a

la

pàgina

web

següent:

www.santjoanvilatorrada.cat

CLÀUSULA QUARTA. Import del Contracte
L'import del present contracte ascendeix a la quantia de 47.603,31 euros, al que
s'addicionarà l'Impost sobre el Valor Afegit per valor de 9.996,69 euros, la qual cosa
suposa un total de 57.600,00 euros.
Addicionalment, es preveu un import màxim de 4.760,33 € pel global de contracte, per
front a les despeses de TREBALLS IMPREVISTOS i operacions de renovació o
remodelació arrel de canvis normatius, en cas que fos necessari. Així com la
possibilitat d’una prorroga expresa d’un any més un any (dos anys més).

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 76.165,30 euros (IVA exclòs),
tenint en compte les posibles prorrogues i modificacions del mateix.

L'import s'abonarà amb càrrec a la partida 132 20400 del vigent Pressupost Municipal;
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existint crèdit suficient fins a l'import aprovat per l'Ajuntament, quedant acreditada la
plena disponibilitat de les següents aportacions que permeten finançar el contracte, per
l’exercici 2017, per la resta d’exercicis restarà condicionat a l’aprovació del respectiu
pressupost amb la consiganció adequada i suficient.

CLÀUSULA CINQUENA. Durada del Contracte
La durada del contracte d'arrendament es fixa a 48 mesos.

L'execució del contracte de subministrament començarà amb l'acta de lliurament del
replanteig en el termini de 10 dies des de la data de formalització del contracte.

El contracte podrà ser objecte de pròrroga, de mutu acord, per dues anualitats.

CLÀUSULA SISENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar
Podran presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin culpables en prohibicions de contractar,
i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica

1. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:

a) La capacitat d'obrar dels empresaris que fossin persones jurídiques,
mitjançant l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en
els quals constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament
inscrits, si escau, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona
jurídica que es tracti.
Dels empresaris que fossin persona físiques mitjançant fotocòpia del Document
Nacional d'Identitat i acreditació d'estar donat d'Alta en l'Impost d'Activitats
Econòmiques en l'epígraf corresponent.

b) La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals
d'Estats membres de la Unió Europea, per la seva inscripció en el registre procedent
d'acord amb la legislació de l'Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació
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d'una

declaració

jurada

o

un

certificat,

en

els

termes

que

s'estableixin

reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació.
c) Els altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica
Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit
territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa.
2. La prova per part dels empresaris de la no concurrència d'alguna de les
prohibicions de contractar de l'article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, podrà
realitzar-se:

a) Mitjançant testimoniatge judicial o certificació administrativa, segons els
casos, i quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà
ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat
administrativa, notari públic o organisme professional qualificat.

b) Quan es tracti d'empreses d'Estats membres de la Unió Europea i aquesta
possibilitat estigui prevista en la legislació de l'Estat respectiu, podrà també substituirse per una declaració responsable, atorgada davant una autoritat judicial.
3. La solvència de l'empresari:

3.1 La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se
per un o varis dels mitjans següents:

a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al que es
refereixi el contracte, per import igual o superior a l'exigit en l'anunci de licitació o en la
invitació a participar en el procediment i en els plecs del contracte o, en defecte d'això,
a l'establert reglamentàriament.

b) En els casos en què resulti apropiat, justificant de l'existència d'una
assegurança d'indemnització per riscos professionals per import igual o superior a
l'exigit en l'anunci de licitació o en la invitació a participar en el procediment i en els
plecs del contracte o, en defecte d'això, a l'establert reglamentàriament.
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c) Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l'últim
exercici econòmic pel qual estigui vençuda l'obligació d'aprovació de comptes anuals
per import igual o superior a l'exigit en l'anunci de licitació o en la invitació a participar
en el procediment i en els plecs del contracte o, en defecte d'això, a l'establert
reglamentàriament.

Com a mitjà addicional als previstos en les lletres anteriors, l'òrgan de contractació
podrà exigir que el període mitjà de pagament a proveïdors de l'empresari, sempre que
es tracti d'una societat que no pugui presentar compte de pèrdues i guanys abreujada,
no superi el límit que a aquests efectes s'estableixi per Ordre del Ministre d'Hisenda i
Administracions Públiques tenint en compte la normativa sobre morositat.
3.2. En els contractes de subministrament, la solvència tècnica de conformitat
amb l'apartat quart b) d'article 11 del Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, el
criteri per a l'acreditació de la solvència tècnica o professional serà el de l'experiència
en la realització de treballs o subministraments del mateix tipus o naturalesa al que
correspon l'objecte del contracte, que s'acreditarà mitjançant la relació dels treballs o
subministraments efectuats per l'interessat en el curs dels cinc últims anys,
corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l'objecte del contracte,
avalats per certificats de bona execució, i el requisit mínim serà que l'import anual
acumulat l'any de major execució sigui igual o superior al 70% del valor benvolgut del
contracte, o de la seva anualitat mitjana si aquesta és inferior al valor benvolgut del
contracte. A l'efecte de determinar la correspondència entre els treballs o
subministraments acreditats i els que constitueixen l'objecte del contracte, quan
existeixi classificació aplicable a aquest últim s'atendrà al grup i subgrup de
classificació al que pertanyen els uns i els altres, i en els altres casos a la coincidència
entre els dos primers dígits dels seus respectius codis CPV.

CLÀUSULA SETENA.
Administrativa

Presentació

de

Proposicions

i

Documentació

Les ofertes es presentaran a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, en horari
d'atenció al públic, dins del termini de quinze dies comptats a partir de l'endemà de la
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publicació de l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província i en el Perfil de
Contractant de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

Les proposicions podran presentar-se, per correu, per fax o per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics, en qualsevol dels llocs establerts en l'article 16.4 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

Quan les proposicions s'enviïn per correu, l'empresari haurà de justificar la data
d'imposició de l'enviament en l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació la
remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, consignant-se el
número de l'expedient, títol complet de l'objecte del contracte i nom del licitador.

L'acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s'efectuarà mitjançant
diligència estesa en el mateix pel/la Secretari/a municipal. Sense la concurrència de
tots dos requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per l'òrgan de
contractació amb posterioritat a la data de terminació del termini assenyalat en l'anunci
de licitació. En tot cas, transcorreguts deu dies següents a aquesta data sense que
s'hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa.

Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables hauran de complir, a més,
els requisits establerts en la disposició addicional setzena del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
Que el licitador acepta com adreça de totes les notificacions l’acreça de correu
electrònic que ha de facilitar en l’últim apartat del segon punt de la declaración que
s’adjunta com Annex I als presents plecs.

Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició, sense perjudici dels establert
en els articles 147 i 148 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. Tampoc podrà
subscriure cap oferta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o
figurés en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no
admissió de totes les ofertes per ell subscrites.
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La presentació d'una oferta suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari de les
clàusules del present Plec.

Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en dos sobres tancats,
signats pel licitador i amb indicació del domicili a l'efecte de notificacions, en els quals
es farà constar la denominació del sobre i la llegenda «Proposició per licitar en la
contractació pel subministrament d’un vehicle mitjançant la modalitat de renting amb
destí a la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada ». La denominació dels sobres és
la següent:


Sobre «A»: Documentació Administrativa.



Sobre «B»: Proposició Econòmica i Documentació Quantificable de
Forma Automàtica.

Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies autenticades,
conforme a la Legislació en vigor.

Dins de cada sobre, s'inclouran els següents documents així com una relació
numerada dels mateixos:

SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

APORTACIÓ

INICIAL

DE

DOCUMENTACIÓ

MITJANÇANT

DECLARACIÓ

RESPONSABLE
a) Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les condicions
establertes legalment per contractar amb l'Administració.
Es presentarà conforme el model establert en l’Annex I d’aquest plec.
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SOBRE «B»
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA
AUTOMÀTICA

a) Proposició econòmica.
Es presentarà conforme el model establert en l’Annex II d’aquest plec.

b) Documents relatius als criteris de valoració, diferents del preu, que hagin de
quantificar de forma automàtica.

CLÀUSULA VUITENA. Criteris d'Adjudicació

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més
avantatjosa s'atendrà a diversos criteris d'adjudicació.
A. Criteris quantificables automàticament, es puntuaran en ordre decreixent:
Criteris

A.1.

Oferta econòmica

Puntuació
màxima

80 punts

Les propostes es valoraran amb la següent fórmula:
Es valorarà la disminució del pressupost de licitació en un
màxim de 80 punts. Atorgant-se a l’oferta més econòmica el
màxim de puntuació
Pmin
Punts = M x
Pval
Punts: Els obtinguts per la proposició objecte de valoració.
M:

Puntuació màxima de l’oferta econòmica = 80

Pmin: Preu anual més baix ofert de totes les proposicions presentades.
Pval: Preu anual de la proposició objecte de valoració.

Les ofertes econòmiques considerades seran aquelles que no
siguin anormalment baixes o desproporcionades, és a dir
aquelles, el percentatge de baixa de les quals no sigui més
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de 8 punts superior a la mitjana corregida dels percentatges
de baixa de les diferents ofertes.

Quan una oferta econòmica no pugui ser considerada no
rebrà cap puntuació en aquest apartat, sempre que un cop
realitzada l’oportuna audiència al licitador afectat quedi
confirmat aquest valor anormalment baix o desproporcionat.

La mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana
aritmètica de les ofertes admeses al procediment obert. Es
parla de mitjana corregida atès que, en funció del nombre
d’ofertes presentades, es tindran en compte o s’eliminaran els
extrems segons el criteri següent:
No s’eliminarà cap oferta, si s’han presentat 6 o menys
ofertes.
S’eliminarà l’oferta més baixa i la més alta si hi ha entre 7 i 10
ofertes.
S’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes si hi ha
més d’11 ofertes.

A.2.

Termini de lliurament

15 punts

Lliurament en un mes: 15 punts
Lliurament en dos mesos: 5 punts
Lliurament en tres mesos: 1 punts
Lliurament superior a tres mesos, i en el cas no ho
especifiqui: 0 punts

A.3.

Quilometratge

5 punts

Per cada 2.000 kilometres anuals addicionals als quilòmetres
inclosos en l’arrendament: 1 punt
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CLÀUSULA NOVENA. Mesa de contractació
La Mesa de contractació, d'acord amb l'establert en el punt 10 de la Disposició
Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat
pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en relació amb l'article 21.2 del
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 estarà presidida per un
membre de la Corporació o un funcionari de la mateixa i actuarà com a Secretari un
funcionari de la Corporació. Formaran part d'ella, almenys quatre vocals, entre els
quals estarà el Secretari o, si escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció
d'assessorament jurídic, i l'Interventor, així com aquells altres que es designin per
l'òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al
servei de la Corporació, o membres electes de la mateixa.

Conformen la Mesa de contractació els següents membres:
President. Serà president de la Mesa, l’Alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, que
podrà ser substituït per qualsevol altre regidor/a, a proposta seva.

Vocals. Seran vocals de la Mesa:

El regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, o persona en qui delegui.
El cap de la Policia Local, o persona en qui delegui.
La tresorera de l’Ajuntament, o persona en qui delegui.
L’interventor de l’Ajuntament o funcionari/a que el substitueixi.

Secretari. Actuarà com a secretària de la mesa la secretària habilitada de
l’Ajuntament, o funcionari/a que la substitueixi.

CLÀUSULA DESENA. Prerrogatives de l'Administració
L'òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 210 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, ostenta les següents prerrogatives:
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a) Interpretació del contracte.
b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment.
c) Modificació del contracte per raons d'interès públic.
d) Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d'aquesta.

CLÀUSULA ONZENA. Obertura de Proposicions
L’endemà de l’últim dia hàbil per a la presentació de proposicions es qualificarà la
documentació inclosa en els sobres A. Si s’observessin deficiències esmenables,
s’atorgarà al licitador un termini de tres (3) dies per esmenar-les.
La notificació s’entendrà vàlidament cursada per la remissió d’un fax al número que el
licitador hagués assenyalat o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça
indicada pel licitador. Si les deficiències observades no fossin esmenables, la
qualificació serà negativa i la proposició quedarà exclosa de la licitació.
L’obertura del sobre número dos es celebrarà, en acte públic, a la Casa Consistorial, a
les nou (9:00) hores del cinquè (5è) dia hàbil següent al de l’acabament del termini de
presentació de proposicions.

Si algun licitador fes ús de la facultat de presentar la seva proposició per correu,
d’acord amb el que preveuen la clàusula 7ª d’aquest plec i l’article 80.4 del RGLCAP,
l’acte d’obertura de proposicions s’ajornarà per celebrar-se el desè (10è) dia hàbil que
segueixi a l’últim del termini de presentació de proposicions i que no fos dissabte,
llevat que la totalitat de les proposicions presentades per correu arribin abans d’haver
transcorregut cinc (5) dies hàbils des de l’acabament del termini de presentació de
proposicions, cas en el qual, s’aplicarà el règim previst al paràgraf primer d’aquesta
clàusula.
L’acte començarà amb l’exposició per part del President de la mesa del número de
licitadors que s’hagin presentat i del resultat de la qualificació de la documentació
inclosa als sobres A. S’indicaran els licitadors les proposicions dels quals hagin estat
admeses, aquelles en les quals s’hagin observat deficiències esmenables i les que
hagin estat rebutjades, amb indicació de les causes que motiven l’exclusió.
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A continuació s’obrira el sobre B dels licitadors, els quals contenen els documents
relatius als criteris quantificables automàticament.
En tot cas, no s’acceptaran aquelles proposicions que:


Tinguin contradiccions, omissions, errors o esmenes que no permetin
conèixer clarament allò que l’Ajuntament estimi fonamental per considerar
l’oferta econòmica.



No tinguin concordança amb la documentació examinada i admesa.



Excedeixin del pressupost màxim establert per al contracte.



Variïn substancialment el model de proposició establert.

La manca de signatura de l’oferta econòmica per persona amb poders suficients podrà
ser esmenada en el termini de vint-i-quatre (24) hores, a comptar de la notificació
verbal de l’existència del defecte, feta per la mesa de contractació en el mateix acte
d’obertura de les proposicions. La no esmena d’aquest defecte és causa de no
acceptació de l’oferta del licitador.
En cas de divergència entre l’oferta econòmica expressada en lletres i l’expressada en
xifres, prevaldrà l’expressada en lletres.
Abans d’emetre la valoració definitiva, la mesa podrà demanar l’emissió d’informe
tècnic, per a la puntuació del sobre B, si ho estima pertinent. Emès, si escau, el
corresponent informe, la mesa procedirà a la valoració global de les ofertes, d’acord
amb la puntuació obtinguda en els diferents criteris.

CLÀUSULA DOTZENA. Requeriment de Documentació
L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament
més avantatjosa perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent
a aquell en què hagués rebut el requeriment, present la documentació justificativa del
compliment dels requisits previs al fet que fa referència l'article 146.1 del Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector, així com de trobar-se al corrent en el compliment de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l'òrgan de
contractació per obtenir de forma directa l'acreditació d'això, de disposar efectivament
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dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte
conforme a l'article 64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de noviembre.

El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència
exigits per contractar amb l'Administració serà el de la finalització del termini de
presentació de les proposicions.

CLÀUSULA TRETZENA. Garantia Definitiva
El licitador que hagués presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà
d'acreditar la constitució de la garantia d'un 5% de l'import d'adjudicació, exclòs
l'Impost sobre el Valor Afegit.

Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:

a) En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les
condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei. L'efectiu i
els certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General
de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en les Delegacions d'Economia i
Hisenda, o en les Caixes o establiments públics equivalents de les Comunitats
Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals hagin de fer efecte, en la
forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei
estableixin.

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes
de desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis,
cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia
recíproca autoritzats per operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els
establiments assenyalats en la lletra a) anterior.

c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i
condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una
entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança
haurà de lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a anterior.
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Es permet, que la garantia es constitueixi mitjançant retenció en el preu amb els
primers pagaments.

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del
termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte.

Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 100 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, i transcorregut 6 mesos des de la data de terminació del contracte,
sense que la recepció formal i la liquidació haguessin tingut lloc per causes no
imputables al contractista, es procedirà, sense més demora, a la seva devolució o
cancel·lació una vegada depurades les responsabilitats al fet que es refereix el citat
article 100.

L'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se mitjançant mitjans
electrònics.

CLÀUSULA CATORZENA. Adjudicació del Contracte
Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el
contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.

En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o
proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec.

L'adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als candidats o licitadors i,
simultàniament, es publicarà en el perfil de contractant.
La notificació haurà de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al
licitador exclòs o candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la
decisió d'adjudicació. En particular expressarà els següents extrems:
 En relació amb els candidats descartats, l'exposició resumida de les raons per
les quals s'hagi desestimat la seva candidatura.
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 Respecte als licitadors exclosos del procediment d'adjudicació també en forma
resumida, les raons per les quals no s'hagi admès la seva oferta.
 En tot cas, el nom de l'adjudicatari, les característiques i avantatges de la
proposició de l'adjudicatari determinants que hagi estat seleccionada l'oferta
d'aquest amb preferència a les quals hagin presentat els restants licitadors les
ofertes dels quals hagin estat admeses.
 En la notificació i en el perfil de contractant s'indicarà el termini en què ha de
procedir-se a la seva formalització.

CLÀUSULA QUINZENA. Formalització del Contracte
La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà dins dels quinze
dies hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de l'adjudicació;
constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.

El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del
seu càrrec les corresponents despeses.
Quan per causes imputables al contractista no pogués formalitzar-se el contracte dins
del termini indicat, l'Administració podrà acordar la resolució del mateix, així com la
confiscació de la garantia provisional que si escau s'hagués constituït.

CLÀUSULA SETZENA. Drets i Obligacions de l'Adjudicatari
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte,
són obligacions específiques del contractista les següents:
 El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els
mitjans personals o materials suficients per a això (article 64.2 del Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre).
 El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l'article 227
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre per als supòsits de subcontractació.
 L'Administració té la facultat d'inspeccionar i de ser informada del procés de
fabricació o elaboració del producte que hagi de ser lliurat com a conseqüència
16
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del contracte, podent ordenar o realitzar per si mateixa anàlisi, assajos i proves
dels materials que es vagin a emprar, establir sistemes de control de qualitat i
dictar quantes disposicions estimi oportunes per a l'estricte compliment del
convingut.
 L'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o
perjudicis ocasionats en els béns abans del seu lliurament a l'Administració, tret
que aquesta hagués incorregut en mora en rebre'ls.

Quan l'acte formal de la recepció dels béns, d'acord amb les condicions del plec, sigui
posterior al seu lliurament, l'Administració serà responsable de la custòdia dels
mateixos durant el temps que intervingui entre l'una i l'altra.

En el cas de béns o productes peribles, una vegada rebuts aquests, serà responsable
l'Administració de la seva gestió, ús o caducitat, sense perjudici de la responsabilitat
del subministrador pels vicis o defectes ocults dels mateixos.
 L'arrendador o empresari assumirà durant el termini de vigència del contracte
l'obligació del manteniment de l'objecte del mateix.
 Despeses exigibles al contractista. Són de compte del contractista, les
despeses i impostos de l'anunci o anuncis de licitació i adjudicació fins al límit
màxim de 200,00 euros de la formalització del contracte, així com qualsevol uns
altres que resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i
quantia que aquestes assenyalin.

CLÀUSULA DISSETENA. Factures
Conforme a la Disposició Addicional Trentè Tercera del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, el contractista tindrà obligació de presentar la factura que
hagi expedit pels serveis prestats davant el corresponent registre administratiu a
l'efecte de la seva remissió a l'òrgan administratiu o unitat a qui correspongui la
tramitació de la mateixa.

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les
obligacions de facturació, els següents extrems previstos a l'apartat segon de la citada
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Disposició Addicional Trentè Tercera, així com en la normativa sobre facturació
electrònica:

Que el codi DIR3 és:
a) Oficina Comptable:

L01082188

b) Òrgan gestor:

L01082188

c) Unitat tramitadora:

L01082188

CLÀUSULA DIVUITENA. Termini de Garantia
S'estableix un termini de garantia de 4 anys a comptar des de la data de lliurament
dels béns, si durant el mateix s'acredita l'existència de vicis o defectes en el
subministrament, l'Administració tindrà dret a reclamar la reposició dels quals resultin
inadequats o la reparació dels mateixos si fos suficient.

Si l'Administració estimés, durant el termini de garantia, que els béns no són aptes per
a la fi pretesa com a conseqüència dels vicis o defectes observats i imputables a
l'empresari, i existeixi la presumpció que la reposició o reparació d'aquests béns no
seran bastants per aconseguir aquella fi, podrà, abans d'expirar aquest termini,
rebutjar els béns deixant-los de compte del contractista i quedant exempt de l'obligació
de pagament o tenint dret, si escau, a la recuperació del preu satisfet.

Acabat el termini de garantia sense que l'Administració hagi formalitzat algun de les
objeccions o la denúncia al fet que es refereixen els apartats anteriors, el contractista
quedarà exempt de responsabilitat per raó dels béns subministrats.

CLÀUSULA DINOVENA. Execució del Contracte
El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la
realització del mateix, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva
execució successiva.

La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de
l'Administració.
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CLÀUSULA VINTENA. Modificació del Contracte
De conformitat amb l'article 105 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sense perjudici
dels supòsits previstos en aquesta normativa per als casos successió en la persona
del contractista, cessió del contracte, revisió de preus i pròrroga del termini d'execució,
els contractes del sector públic solament podran modificar-se quan així s'hagi previst
en els plecs o en l'anunci de licitació, o en els casos i amb els límits establerts en
l'article 107 del mateix text legal.
En la resta de supòsits, si fos necessari que la prestació s'executés de forma diferent a
la pactada, inicialment haurà de procedir-se a la resolució del contracte en vigor i a la
celebració d'un altre sota les condicions pertinents.

Així, la normativa de contractació ens permet modificar els contractes del sector públic:
1. Sempre que en els plecs o en l'anunci de licitació s'hagi advertit
expressament d'aquesta possibilitat i s'hagi detallat de forma clara, precisa i
inequívoca les condicions en què podran fer-se ús de la mateixa, així com
l'abast i límits de les modificacions que poden acordar-se amb expressa
indicació del percentatge del preu del contracte al que com a màxim puguin
afectar, i el procediment que hagi de seguir-se per a això.
2. Si no s'ha previst en els plecs o en l'anunci de licitació, solament podran
efectuar-se modificacions quan es justifiqui la concurrència d'alguna de les
següents circumstàncies:


Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que
pretenen cobrir-se mitjançant el contracte a causa d'errors o omissions
patits en la redacció del projecte o de les especificacions tècniques.



Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per
causes objectives que determinin la seva falta d'idoneïtat, consistents
en circumstàncies de tipus geològic, hídric, arqueològic, mediambiental
o similars, posades de manifest amb posterioritat a l'adjudicació del
contracte i que no fossin previsibles amb anterioritat aplicant tota la
diligència requerida d'acord amb una bona pràctica professional en
l'elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions
tècniques.
19

SE2017033ARRFI008



Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la
prestació en els termes inicialment definits.



Conveniència d'incorporar a la prestació avancis tècnics que la millorin
notòriament, sempre que la seva disponibilitat al mercat, d'acord amb
l'estat de la tècnica, s'hagi produït amb posterioritat a l'adjudicació del
contracte.



Necessitat

d'ajustar

la

prestació

a

especificacions

tècniques,

mediambientals, urbanístiques, de seguretat o d'accessibilitat aprovades
amb posterioritat a l'adjudicació del contracte.

CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Penalitats per Incompliment
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per
la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de
0,20 euros per cada 1.000,00 euros.

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu
del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució del
mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució
parcial de les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar,
indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes
anteriorment.

Quan el contractista hagi incomplit l'adscripció a l'execució del contracte de mitjans
personals o materials suficients per a això, s'imposaran penalitats en la proporció del
10% del pressupost del contracte.

Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del
responsable del contracte si s'hagués designat, que serà immediatament executiu, i es
faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament
total o parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau,
s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se de les esmentades certificacions.
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CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Resolució del Contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i
en els fixats en els articles 223 i 299 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; i s'acordarà per
l'òrgan de contractació, d'ofici o a instàncies del contractista.

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia
definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a
l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantia.

CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Règim Jurídic del Contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i
extinció es regirà per l'establert en aquest Plec, i para el no previst en ell, serà
aplicable el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 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, i el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques en tot el
que no s'oposi al Text Refós i estigui vigent després de l'entrada en vigor del RD
817/2009; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en
defecte d'això, les normes de dret privat.

L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el present contracte de conformitat amb
el que es disposa en l'article 21.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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ANNEX I.- Declaració responsable

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR DE COMPLIR AMB ELS
REQUISITS PREVIS QUE ESTABLEIX L’ARTICLE 146 DEL TRLCSP
Dades d’identificació de l’empresa
Raó Social

CIF

Domicili fiscal
Dades de la persona que actua en representació de l’empresa
Cognoms i Nom
NIF

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

PRIMER. Que es disposa a participar en el procediment obert per a la contractació del
subministrament d’un vehicle mitjançant la modalitat rènting amb destí a la
Policia Local de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de
l'article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic per ser
adjudicatari del contracte de subministrament d’un vehicle policial mitjançant renting,
en concret:


Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.



Que, si escau, està degudament classificada l'empresa o que compta amb els
requisits de solvència econòmica, financera i tècnica.



Que no està culpable en una prohibició per contractar de les recollides en l'article
60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i es troba al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents.



Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecte poguessin
sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que
pogués correspondre al licitador. (En el cas d'empreses estrangeres).
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Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és ..........................
.............................................

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i validesa dels documents al fet
que es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat
com a adjudicatari del contracte o a qualsevol moment en què sigui requerit per a això.

I per deixar-ne constància, signo la present declaració.

Localitat i data

Signatura del/de la representant legal

Segell de l’empresa
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ANNEX II.- Model de proposta econòmica
OFERTA ECONÒMICA QUE ES FORMULA EN EL PROCEDIMENT OBERT
CONVOCAT PER L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA PEL
SUBMNISTRAMENT D’UN VEHICLE POLICIAL AMB MODALITAT DE RÈNTING
Dades d’identificació de l’empresa
Raó Social

CIF

Domicili fiscal
Dades de la persona que actua en representació de l’empresa
Cognoms i Nom
NIF

Declara que, assabentat/da del procediment obert per a la contractació del
subministrament d’un vehicle mitjançant la modalitat rènting amb destí a la
Policia Local de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, accepta i es sotmet
plenament al Plec de clàusules administratives i al plec de prescripcions tècniques que
regiran la contractació, i es subjecta als preceptes legals que regulen la contractació del
sector públic, comprometent-es a dur a terme l'objecte del contracte per l'import de ......
..................................................................

euros i ....................................... euros,

corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.

Valor residual del vehicle al 4t. any .............................................................
Valor residual del vehicle al 6è. any ............................................................

Localitat i data

Signatura del/de la representant legal

Segell de l’empresa
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