Expedient 434/2020
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Annex
Model de declaració responsable per al compliment de la normativa nacional,
procediment obert simplificat sumari.

1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:
1.1) Definició de l'objecte del contracte
És objecte del present plec la contractació promoguda per l’Ajuntament de la Secuita de
subministraments consistent en el “Subministrament de jardineres per a les travesseres
urbanes de la Secuita”.
No hi ha divisió en lots.
El Codi CPV que correspon és 34928400-2 (Mobiliari urbà).
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació
del procediment, la no divisió en lots, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments
recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant,
LCSP) estan acreditats a l’expedient.
1.3) Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de TRENTA-UN MIL
VUIT-CENTS DISSET EUROS I VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (31.817’24 €), IVA inclòs.
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de 5.522’00 €.
Pressupost IVA exclòs
26.295’24 €

% IVA
5.522’00 €

Pressupost IVA inclòs
31.817’24 €

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetentse cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i
concordants de la LCSP.
1.4) Existència de crèdit
La despesa derivada d’aquesta contractació de 31.817,24 €, IVA inclòs, es farà efectiva amb
càrrec de la partida 1530-62500. Subministrament i instal·lacions de mobiliari urbà, del vigent
pressupost de l’Ajuntament de la Secuita.
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues
Quant a la durada:
El contracte, un cop acceptada l’adjudicació pel contractista, tindrà una durada de 40 dies
a comptar des de l’inici de la prestació del servei.
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en la resolució de l’adjudicació d’acord
amb l’article 35.1.g) LCSP.
Quant a la pròrroga:
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Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.

El contracte no serà prorrogable.
1.6) Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la
LCSP, és de 26.295’24 € IVA exclòs.
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació harmonitzada
i no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà a terme mitjançant
procediment obert simplificat sumari i adjudicació amb un únic criteri d’adjudicació, en virtut
d’allò que estableixen els articles 145, 146, 159.6 i concordants de la LCSP.
1.8) Perfil de contractant
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, , s’ha
d’accedir al Perfil de contractant a través de l’adreça següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=secuita&idCap=29323593&ambit=5&

1.9) Presentació de proposicions
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació,
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de
Catalunya, accessible en el perfil de contractant, indicat en la clàusula 1.8 del present plec.
Es recomana que la presentació d’ofertes es realitzi amb l’antelació suficient que permeti
resoldre possibles incidències durant la preparació o enviament de l’oferta.

La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya,
signada electrònicament, en un únic sobre digital, en els termes següents:
SOBRE ÚNIC DIGITAL
Contindrà la declaració responsable de compliment de les condicions establertes
legalment per a contractar amb l’Administració i la proposició avaluable mitjançant
criteris automàtics, d’acord amb el model que consta com a annex al PCAP.
Les condicions establertes legalment per a contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi
sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del present Plec.
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Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document “Instruccions sobre
l’ús de mitjans electrònics en els procediments de contractació” publicat en el perfil de
contractant.

1.10) Criteris d'adjudicació automàtics
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:
únic) Proposició econòmica (fins a 100 punts)
S’atorgarà la puntuació segons la següent fórmula:
Puntuació oferta = 100 x oferta més avantatjosa / oferta a valorar
Els preus utilitzats per calcular aquesta puntuació són sense IVA.
Els criteris per determinar l’oferta anormalment baixa seran els establerts en l’article 85 del
Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
En tot cas, l’Ajuntament de la Secuita es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb
els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3
LCSP.
1.11) Criteris de desempat
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a la Llei.
1.12) Termini per a l’adjudicació
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 15 dies a comptar des de la data d’obertura de les
ofertes rebudes.
1.13) Variants
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.

En l’adjudicació amb un únic criteri de valoració basat en el preu, es consideraran ofertes
anormalment baixes les següents:
- Que en el criteri relatiu a la Proposta Econòmica es doni alguna de les situacions
previstes a l’article 85 del Reglament General de la Llei de contractes de les
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
Un cop realitzat el tràmit d’audiència, es declararà el caràcter anormal de les ofertes, si escau.
1.15) Garantia provisional
No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d’un procediment obert
simplificat sumari.
1.16) Garantia definitiva
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1.14) Ofertes anormalment baixes

No procedeix la constitució de garantia definitiva, en tractar-se d’un procediment obert
simplificat sumari.
1.17) Presentació de documentació
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7 dies hàbils
comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu l’article 159.4
de la LCSP haurà de:
Presentar els documents següents:
La documentació acreditativa de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en
concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 159.4.f).4º de la LCSP.
1.18) Formalització del contracte
La formalització s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació per part del
proposat contractista, que haurà de tenir lloc dins el termini de 15 dies hàbils, a comptar des
del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses, aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de l’acceptació de l’adjudicació.
Si, per causes imputables a l’adjudicatari, el contracte no es formalitza mitjançant l’acceptació
de l’adjudicació en el termini assenyalat, es procedirà a imposar una penalitat equivalent al 3%
del pressupost base de licitació, IVA exclòs, de conformitat amb el que disposa l’article 153.4
LCSP.

2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa
aplicable i, en particular, els següents:
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual
amb l’Ajuntament de la Secuita als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i
de transparència.
- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb
els seus subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’s la subcontractació) en els termes
de l’article 217 LCSP.

2.2) Condicions especials d’execució
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2.1) Drets i obligacions de les parts

Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:
-

Es procedirà al replanteig de la ubicació de les jardineres amb els serveis tècnics
municipals. La ubicació serà la prevista als plànols previstos als plecs de prescripcions
tècniques, però s’ajustarà als possibles canvis produïts en les obres dels carrers, a la
col·locació prèvia de les pilones i a la possible existència d’incompatibilitats amb algunes
sortides de vehicles no previstes, girs dificultosos o pendents excessius de les voreres.

-

La reposició dels paviments existents en cas de deteriorament o de trencament de les
seves peces, la qual està inclosa en els preus unitaris i es reposarà, si cal, amb materials de
les mateixes característiques.

2.3) Modificació del contracte
No es preveu la modificació del contracte.
2.4) Règim de pagament
Les factures hauran de ser emeses electrònicament en format Facturae mitjançant el punt
general d'entrada de factures electròniques de la seu electrònica de l’Ajuntament de la Secuita
en l'adreça https://lasecuita.eadministracio.cat/ o mitjançant el servei e.Fact del Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya (CAOC). Les factures hauran d’indicar necessàriament les
següents dades:
Ens amb competències en
comptabilitat pública i contractació:
AJUNTAMENT DE LA SECUITA
 Unitat responsable de la contractació:
AJUNTAMENT DE LA SECUITA
 Codis DIR:
L01431444 Ajuntament de la Secuita
 Número expedient contractació:
434/2020
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de la Secuita, en els terminis establerts en l’article
198.4 LCSP, sense perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització
del personal destinat a l’execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al
corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.


No s’admet la revisió de preus.
2.6) Penalitats
Cas que l’Ajuntament de la Secuita opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al
contractista les penalitats següents:
-per l’incompliment del termini, s’imposarà una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per
cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs.

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents.
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2.5) Revisió de preus

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les
quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista, o sobre la
garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir els pagaments
esmentats.
2.7) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants de la
LCSP, les següents:
-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.

-

L’incompliment de les condicions especials d’execució en els termes següents:


Si quan es procedeixi al replanteig de la ubicació de les jardineres amb els serveis
tècnics municipals amb els possibles ajustos produïts per les obres dels carrers, a la
col·locació prèvia de les pilones i a la possible existència d’incompatibilitats amb
algunes sortides de vehicles no previstes, girs dificultosos o pendents excessius de les
voreres, no es realitza la col·locació segons les indicacions tècniques.



Si no es reposen els paviments existents en cas de deteriorament o de trencament de
les seves peces amb materials de les mateixes característiques.

2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des
del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar
mitjançant el corresponent document acreditatiu.
2.9) Termini de garantia del contracte

En relació als vicis o defectes durant el termini de garantia es tindrà en compte el que preveu
l’article
305 de la LCSP.
2.10) Cessió
No s’admet la cessió atesa la naturalesa del contracte. Es tracta d’un contracte de
subministrament d’unes jardineres, que s’executarà en una sola vegada, no te caràcter de
prestació continuada.
2.11) Subcontractació
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació.
2.12) Confidencialitat de la informació
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Es fixa un termini de garantia de 2 anys a comptar des de la data de recepció i/o conformitat de
la prestació contractada.

En aquest cas s’entendrà que la documentació facilitada pel licitadors no té caràcter
confidencial.
L’execució d’aquest contracte, per la seva naturalesa, no porta implícita cap informació de
caràcter confidencial que s’hagi d’imposar al contractista.
2.13) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives
Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, per la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual 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, i la seva normativa de desplegament, així com per la resta de
normativa legal aplicable.
2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics.
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi
accedit al seu contingut.
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals
del contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, d'integració
social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de
protecció de dades personals tant nacional com de la Unió Europea, i en matèria
mediambiental.
2.16) Assegurances

2.17) Lloc de lliurament objecte del contracte
El lloc fixat per al lliurament dels béns objecte del contracte és el determinat en els Plecs de
Prescripcions Tècniques.
2.18) Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, al Sr. Jordi
Tasias Sagarra, arquitecte de l’Ajuntament de la Secuita.
El/ la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en
aquest procés de contractació com a licitador.
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital
aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal
ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors.
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No és procedent.

2.19) Protecció de dades de caràcter personal
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix el Reglament (UE)
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació
d’aquestes dades, s’informa a la contractista i al seu personal:
Responsable
del Ajuntament de la Secuita
tractament
Carrer Sant Cristòfol, 2
43765 La Secuita (Tarragona)

de No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei.
o No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades
subministrades.
les Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de
les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la
Seu electrònica o presencialment a les oficines del Registre.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial,
tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una
autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què tingui la
seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si
considera que el tractament de dades personals que el concerneixen
infringeix el RGPD.
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència:
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denun ciar/

Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest contracte no
es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu el contractista no podrà accedir als
documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense
autorització expressa de l’òrgan competent de l’Ajuntament de la Secuita. En el cas que el
personal vinculat al contractista tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de
caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les
dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l’activitat o
servei prestat, fins i tot després de finalitzar la relació contractual, i la immediata comunicació
d’aquesta violació de seguretat a l’Ajuntament de la Secuita.
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals el contractista i
l’ajuntament establiran per escrit les obligacions de les parts per donar compliment a les
prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal.
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Finalitat
tractament
Temps de
conservació
Legitimació
tractament
Destinataris
cessions
transferències
Drets
de
persones
interessades

Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a consultes,
queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb la protecció de
dades: aj.secuita@altanet.org
del Gestió i tramitació els contractes del sector públic dels òrgans i unitats
administratives de l’Ajuntament de la Secuita
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de
contractació pública i d’arxiu històric.
del Compliment d’obligacions contractuals.

3) DADES ESPECÍFIQUES
3.1) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del contracte
L’Ajuntament de la Secuita es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat de
l’objecte del contracte, a la seva recepció.
3.2) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial
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No és procedent.”

