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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS

1a. OBJECTE DEL
D’ADJUDICACIÓ

CONTRACTE,

TRAMITACIÓ,

PROCEDIMENT

I

FORMA

Aquesta contractació té com a objecte la prestació del servei de manteniment de les
instal·lacions municipals d’enllumenat públic, semàfors, instal·lacions elèctriques de les
dependències municipals, instal·lacions elèctriques temporals, instal·lacions de fonts
públiques i fontaneria i instal·lacions de protecció contra incendis de l’Ajuntament de
Montcada i Reixac.
L’abast i característiques del servei es descriuen, de forma detallada, en el plec de
condicions tècniques particulars que també regeix aquesta contractació.
Les característiques de la contractació són les següents:
Tramitació: .......................... ordinària
Procediment d’adjudicació... obert
Per raó de la quantia: .......... harmonitzat
Criteris de selecció: ............. diversos
Codis CPV:
50232000-0 Serveis de manteniment d’instal·lacions d’enllumenat públic i semàfors
50232100-1 Serveis de manteniment d’instal·lacions d’enllumenat públic de carrers
50232110-4 Explotació d’instal·lacions d’enllumenat públic
45330000-9 Treballs de lampisteria
45315600-4 Instal·lacions de baixa tensió
50413200-5 Serveis de reparació i manteniment d’instal·lacions contra incendis
Expedient municipal............. 000010/2019-COSS
2a. NATURALESA
Aquest contracte té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte de serveis, d’acord
amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant LCSP).
3a. NECESSITATS ADMINISTRATIVES I DIVISIÓ EN LOTS
Les necessitats que cal satisfer mitjançant el contracte, la idoneïtat del seu objecte, la
justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a l’expedient. Es
tracta d’un servei que no és susceptible de gestió directa municipal amb els mitjans
personals i materials de què disposa la Corporació local.
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El contracte es divideix en quatre lots:
LOT 1: Enllumenat públic i semàfors
LOT 2: Instal·lacions elèctriques de les dependències municipals i instal·lacions
elèctriques temporals
LOT 3: Instal·lacions de protecció contra incendis
LOT 4: Fonts públiques i fontaneria de dependències municipals
Els licitadors poden presentar ofertes per a un lot, per a diversos lots o per a tots els lots, i
poden ser adjudicataris d’un lot, de més d’un lot o de tots els lots.
4a. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
La despesa relativa a aquest contracte és de caràcter plurianual. I es finançarà amb càrrec a
les partides següents de l’estat de despeses del Pressupost de l’Ajuntament:
121 16500 21900 Enllumenat via pública i semàfors
121 16500 21901 Instal·lacions temporals
121 17100 21900 Fonts públiques
141 92000 21300 Manteniment dependències
122 45900 61900 Inversions enllumenat
S’expressa el compromís d’incloure les partides pressupostàries corresponents en els
exercicis 2020 i següents i de dotar-les de crèdit suficient.
L’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i
suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici pressupostari
2020.
5a. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PREU
DEL CONTRACTE
A) PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El sistema per a la determinació del preu del contracte serà per preus unitaris, essent el seu
import màxim a efectes de licitació d’1.070.967,95 euros, corresponent als dos anys de
durada ordinària del contracte.
El pressupost base de licitació (PBL) de la contractació es desglossa en els conceptes
següents:
-

442.548,74 euros/any x 2 anualitats (885.097,48 euros)
92.935,24 euros/any x 2 anualitats en concepte d’IVA (185.870,47 euros)

2

Expedient: 000010/2019-COSS

Aquest pressupost es distribueix en lots de la forma següent:
LOT 1. Servei de manteniment d’enllumenat públic i semàfors
PBL: 528.751,57 euros
Tal com s’especifica en el plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP), el pressupost
base de licitació està format per tres blocs:
-

Una part fixa, que té per objecte el control de funcionament i la conservació preventiva.

Una part variable, en funció de les necessitats, els preus unitaris de la qual es recullen en
el PPTP en el capítol Modificacions, adequacions, altres. Aquesta part ve definida, d’una
banda, per la valoració d’unes partides amb una previsió d’unitats de material anuals i, de
l’altra, per la previsió anual preus/hora dels operaris.
Una part d’inversions, en funció de les necessitats que resultin del pressupost municipal
d’inversions de cada any, recollida en el capítol Estalvi energètic del PPTP.
El pressupost anual de la part fixa és de 163.451,38 €/any (IVA exclòs). Donat que es
preveuen 2 anys de contracte (326.902,76 €) i que l’IVA previst és del 21 %, equivalent a
68.649,58 €, el seu pressupost base de licitació és de 395.552,33 € (inclou les dues
anualitats i l’IVA).
El pressupost anual de la part variable és de 30.041,01 €/any (IVA exclòs). Donat que es
preveuen 2 anys de contracte (60.082,02 €) i que l’IVA previst és del 21 %, equivalent a
12.617,22 €, el seu pressupost base de licitació és de 72.699,24 € (inclou les dues anualitats
i l’IVA).
El pressupost anual de la part d’inversió és de 25.000 €/any (IVA exclòs). Donat que es
preveuen 2 anys de contracte (50.000 €) i que l’IVA previst és del 21 %, equivalent a 10.500
€, el seu pressupost base de licitació és de 60.500 € (inclou les dues anualitats i l’IVA).
LOT 2. Servei de manteniment d’instal·lacions elèctriques de dependències municipals i
instal·lacions elèctriques temporals
PBL: 393.506,06 euros
Tal com s’especifica en el PPTP, el pressupost base de licitació està format per dos blocs:
Una part fixa, que té per objecte el control de funcionament i la conservació preventiva (en
dependències municipals) i les operacions de manteniment preventiu (en les instal·lacions
elèctriques temporals)
Una part variable, en funció de les necessitats, els preus unitaris de la qual es recullen en
el PPTP en el capítol Modificacions, adequacions, altres. Aquesta part ve definida, d’una
banda, per la valoració d’unes partides amb una previsió d’unitats de material anuals i, de
l’altra, per la previsió anual preus/hora dels operaris.
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El pressupost anual de la part fixa és de 116.456,94 €/any (IVA exclòs). Donat que es
preveuen 2 anys de contracte (232.913,88 €) i que l’IVA previst és del 21 %, equivalent a
48.911,91 €, el seu pressupost base de licitació és de 281.825,79 € (inclou les dues
anualitats i l’IVA).
El pressupost anual de la part variable és de 46.148,87 €/any (IVA exclòs). Donat que es
preveuen 2 anys de contracte (92.297,74 €) i que l’IVA previst és del 21 %, equivalent a
19.382,53 €, el seu pressupost base de licitació és de 111.680,27 € (inclou les dues
anualitats i l’IVA).
LOT 3. Servei de manteniment d’instal·lacions de protecció contra incendis
PBL: 68.087,13 euros
Tal com s’especifica en el PPTP, el pressupost base de licitació està format per dos blocs:
-

Una part fixa, que té per objecte el control de funcionament.

Una part variable, en funció de les necessitats, els preus unitaris de la qual es recullen en
el capítol del PPTP Inspeccions periòdiques obligatòries, correctius, modificacions, altres.
Aquesta part ve definida, d’una banda, per la valoració d’unes partides amb una previsió
d’unitats de material anuals i, de l’altra, per la previsió anual preus/hora dels operaris.
El pressupost anual de la part fixa és de 18.071,30 €/any (IVA exclòs). Donat que es
preveuen 2 anys de contracte (36.142,60 €) i que l’IVA previst és del 21 %, equivalent a
7.589,95 €, el seu pressupost base de licitació és de 43.732,55 € (inclou les dues anualitats i
l’IVA).
El pressupost anual de la part variable és de 10.063,88 €/any (IVA exclòs). Donat que es
preveuen 2 anys de contracte (20.127,75 €) i que l’IVA previst és del 21 %, equivalent a
4.226,83 €, el seu pressupost base de licitació és de 24.354,58 € (inclou les dues anualitats i
l’IVA).
LOT 4. Servei de manteniment de fonts públiques i fontaneria
PBL: 80.623,17 euros
Tal com s’especifica en el PPTP, el pressupost base de licitació està format per dos blocs:
-

Una part fixa, que té per objecte el manteniment preventiu i correctiu de fonts públiques.

Una part variable, en funció de les necessitats, els preus unitaris de la qual es recullen en
el capítol del PPTP Manteniment correctiu per fontaneria de dependències. Aquesta part ve
definida, d’una banda, per la valoració d’unes partides amb una previsió d’unitats de material
anuals i, de l’altra, per la previsió anual preus/hora dels operaris.
El pressupost anual de la part fixa és de 6.871,20 €/any (IVA exclòs). Donat que es
preveuen 2 anys de contracte (13.742,40 €) i que l’IVA previst és del 21 %, equivalent a
2.885,90 €, el seu pressupost base de licitació és de 16.628,30 € (inclou les dues anualitats i
l’IVA).
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El pressupost anual de la part variable és de 26.444,16 €/any (IVA exclòs). Donat que es
preveuen 2 anys de contracte (52.888,32 €) i que l’IVA previst és del 21 %, equivalent a
11.106,55 €, el seu pressupost base de licitació és de 63.994,87 € (inclou les dues anualitats
i l’IVA).
Els pressuposts de les parts variables del lots del contracte es formulen en termes d’import
màxim de despesa, i s’executaran en funció de les necessitats reals de manteniment, de
manera que l'Ajuntament no resta obligat a exhaurir-los. En el cas que, dins de la vigència
del contracte, les necessitats reals fossin superiors a les estimades inicialment, haurà de
tramitar-se la corresponent modificació en els termes previstos a la clàusula 32a d’aquest
plec.
B) VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte (VEC), als efectes d’allò que disposen l’article 101 i
concordants de la LCSP, és de 2.655.292,44 euros (IVA exclòs).
El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el següent:
- 885.097,48 euros (corresponent a dues anualitats)
- 1.327.646,22 euros (corresponent a tres pròrrogues eventuals)
- 442.548,74 euros (corresponent a una modificació màxima del 20 per 100)
Aquest valor estimat del contracte es distribueix en lots de la forma següent:
LOT 1. Servei de manteniment d’enllumenat públic i semàfors
El VEC del LOT 1 és d’1.310.954,34 € (IVA exclòs), i inclou les dues anualitat ordinàries del
contracte, tres pròrrogues eventuals i una modificació màxima del 20 per 100 del preu.
LOT 2. Servei de manteniment d’instal·lacions elèctriques de dependències municipals i
instal·lacions elèctriques temporals
El VEC del LOT 2 és de 975.634,85 € (IVA exclòs), i inclou les dues anualitat ordinàries del
contracte, tres pròrrogues eventuals i una modificació màxima del 20 per 100 del preu.
LOT 3. Servei de manteniment d’instal·lacions de protecció contra incendis
El VEC del LOT 3 és de 168.811,05 € (IVA exclòs), i inclou les dues anualitat ordinàries del
contracte, tres pròrrogues eventuals i una modificació màxima del 20 per 100 del preu.
LOT 4. Servei de manteniment de fonts públiques i fontaneria
El VEC del LOT 4 és de 199.892,16 € (IVA exclòs), i inclou les dues anualitat ordinàries del
contracte, tres pròrrogues eventuals i una modificació màxima del 20 per 100 del preu.
C) PREU DEL CONTRACTE
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El preu del contracte és el d’adjudicació. En el preu es consideraran inclosos els tributs i els
cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, i també totes les despeses que s’originin
com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir
durant l’execució del contracte.
6a. GARANTIES
No s’exigeix la constitució de garantia provisional. De conformitat amb allò que preveu
l’article 107.3 LCSP, la garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta
més avantatjosa, serà del 5 per 100 del pressupost base de licitació (IVA exclòs)
corresponent a cada lot del qual sigui adjudicatari.
7a. LICITACIÓ ELECTRÒNICA
Aquesta licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les
seves ofertes obligatòriament de forma electrònica, mitjançant l'eina Sobre Digital, integrada
en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya del Consorci de
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), accessible a través de la web municipal
www.montcada.cat/ajuntament/perfil-de-contractant/, que enllaça amb la pàgina de la
referida plataforma.
La ruta web serà la següent: perfil de contractant – accés a l’espai de difusió de la
contractació pública de l’ajuntament – anuncis de licitació – servei de manteniment de les
instal·lacions municipals – e-LICITA – presentació oferta via sobre digital.
Un cop s’accedeixi a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari d’inscripció per donar-se d’alta a l’eina i, a
continuació, rebran un missatge, al correu electrònic indicat en aquest formulari d’alta,
d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció
de l’eina de Sobre Digital, que seran les utilitzades per enviar correus electrònics relacionats
amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en la seva
declaració responsable per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’eNOTUM, d’acord amb clàusula desena d’aquest plec.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran
per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en
format electrònic en els sobres digitals corresponents. Les empreses licitadores poden
preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació
de l’oferta.
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Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part
de la licitació (per al sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està
xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant
la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores.
Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta clau, ja que només les
empreses licitadores la tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes
introduïdes) i és imprescindible per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per a l’accés al seu
contingut.
Transcorregudes 24 hores després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes (i, en tot
cas, abans de l’obertura del sobre xifrat), l’Ajuntament demanarà a les empreses licitadores
que introdueixin la paraula clau a l’eina del Sobre Digital mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta.
Quan les empreses licitadores introdueixin la paraula clau s’iniciarà el procés de desxifrat de
la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora
establertes.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció
per part de les empreses licitadores de la paraula clau, que només elles custodien durant tot
el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració
de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït
l’empresa la paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què
l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
En cas de fallada tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació
de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de
presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena
corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que
haguessin activat oferta.
Es pot trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre
digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind
ex.xhtml
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Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus
amb les eines corporatives de l’Ajuntament. Així, és obligació de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes
amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut
d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc
o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, l’òrgan de contractació, a través
del servei de contractació i compres, valorarà, en funció de quina sigui la documentació
afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels
documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o
valorar l’oferta, es podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació informació addicional sobre els plecs i altra documentació complementària. Les
persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai
virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través
del tauler esmentat, residenciat en el Perfil de contractant de l’ajuntament.
8a. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
L’anunci de la convocatòria es trametrà al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), i s’haurà
de publicar també en el Perfil de contractant, accessible a través de la web municipal
www.montcada.cat/ajuntament/perfil-de-contractant/.
Les proposicions per prendre part al procediment, juntament amb la documentació exigida
en aquest plec, es presentaran dins el termini de 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà
al de la publicació de l’anunci de licitació en el DOUE. Si el darrer dia del termini és inhàbil o
dissabte, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
9a. FORMA DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
part de l’empresa licitadora del contingut d’aquest plec, i també del plec de prescripcions
tècniques, així com l’autorització a l’òrgan de contractació, a través del servei de
contractació i compres, per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i
empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un
Estat membre de la Unió Europea.
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició per a cada lot. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més

8

Expedient: 000010/2019-COSS

d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de
les propostes que hagi subscrit.
Les condicions establertes legalment per 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.
Les proposicions es presentaran en TRES SOBRES DIGITALS, seleccionant dins l'eina
Sobre Digital el lot o lots pels quals es vol fer l’oferta, que hauran de tenir el contingut
següent:
CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)
a) Document europeu únic de contractació (DEUC)
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació
(DEUC), que s’adjunta com a annex I a aquest plec, mitjançant el qual declaren el següent:
- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social
es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la deguda
representació per presentar la proposició i el DEUC.
- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de
conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec.
- Que no està incursa en prohibició de contractar.
- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden
acreditar mitjançant el DEUC.
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognoms i NIF de la persona o les
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, i també les adreces de
correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de
les notificacions, d’acord amb la clàusula desena d’aquest plec. Per tal de garantir la
recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona
autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on
rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat
relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la
persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha de
presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda
representació de l’empresa per presentar la proposició.
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En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una
unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva
personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han
d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal
en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre
DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que
tingui intenció de subcontractar.
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de
la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge
electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de
facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les
empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat
de Catalunya, o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic,
només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests
registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han
d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si
escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest
plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora
en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa
econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les empreses
licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del
compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la
vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del
procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una
base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està
obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades
inscrites en aquests registres.
b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols
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 renúncia expressa al seu fur propi.
c) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals
Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte els mitjans
materials i/o personals requerits en el plec de prescripcions tècniques particulars.

10

Expedient: 000010/2019-COSS

CONTINGUT DEL SOBRE B (DOCUMENTACIÓ
D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR)

RELATIVA

ALS

CRITERIS

Les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la documentació relacionada amb
els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor, a què es refereix la clàusula tretzena,
lletra B, d’aquest plec.
La proposició corresponent als criteris depenents d’un judici de valor s’ha de formular
conforme al model que s’adjunta com a Annex II a aquest plec.
ADVERTIMENT
La documentació que contenen els sobres A i B no pot incloure cap informació que
permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició dels criteris avaluables
de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la
licitació.
CONTINGUT DEL SOBRE C (DOCUMENTACIÓ RELATIVA
D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA)

ALS

CRITERIS

Les empreses licitadores han d’incloure en el sobre C tota la documentació relacionada amb
els criteris d’adjudicació sotmesos a valoració automàtica, a què es refereix la clàusula
tretzena, lletra A, d’aquest plec.
La proposició econòmica i la resta de criteris avaluables automàticament s’ha de formular,
conforme al model que s’adjunta com a Annex III a aquest plec.
No s’acceptaran les proposicions econòmiques que continguin omissions, errades o
esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorarles.
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de
les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest
document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en
cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si
resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la
composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una
de les persones signants del DEUC.
Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi
assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial,
si conté informació d’aquest tipus.
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B i, si
s’escau, en el sobre C, es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets
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industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres
persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la
competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser
contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter
personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un
contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment
de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta
econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC.
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions
genèriques o no justificades del caràcter confidencial. En tot cas, correspon a l’òrgan de
contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és
adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d’accés o de vista de dita
documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic,
dels documents de les seves ofertes que han presentat mitjançant l’eina de Sobre Digital.
Aquesta còpia s’haurà de lliurar a sol·licitud de l’òrgan de contractació / de la mesa de
contractació, en cas que es requereixi, i haurà de contenir una còpia de l’oferta amb
exactament els mateixos documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els
aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital.
10a. MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICS
La tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions
que en derivin per mitjans exclusivament electrònics.
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums
escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de
notificació e-NOTUM. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de
les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils
que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable que consta a
l’annex 1 d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin
facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a
disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant
l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es
permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de
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contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la
recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.
D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses
licitadores obligatòriament s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a
través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte
es posa a disposició a l’adreça www.montcada.cat/ajuntament/perfil-de-contractant/.
La ruta web serà la següent: perfil de contractant – accés a l’espai de difusió de la
contractació pública de l’ajuntament – anuncis de licitació – servei de manteniment de les
instal·lacions municipals – subscripcions.
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta
licitació.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran
mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic també
es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis
adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa
licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació
del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit.
Els licitadors hauran de disposar de signatura electrònica. D’acord amb la disposició
addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura electrònica avançada
basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes
previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de
juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les
transaccions electròniques en el mercat interior. Per tant, aquest és el nivell de seguretat
mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura de la
declaració responsable i de l’oferta.
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.
11a. APTITUD PER CONTRACTAR
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les
condicions següents:
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- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65
de la LCSP.
- No estar incurses en cap de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en
l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l’article 85 de la LCSP.
- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula dotzena d’aquest
plec.
- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme
la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
Les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats,
objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de
les seves regles fundacionals.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o
document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen
la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el
NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció
en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la
presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI
de la Directiva 2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea
ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un
informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc
del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren
inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que
actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del
contracte.
També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en
escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden
obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o
apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es
derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin
poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
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Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment
de perfecció del contracte.
12a. CONDICIONS MÍNIMES I MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA
ECONÒMICA I FINANCERA I PROFESSIONAL O TÈCNICA
El licitador haurà de complir les condicions següents:
1. Solvència econòmica i financera:
Els licitadors hauran acreditar-ne la solvència econòmica i financera, mitjançant una
declaració relativa a la xifra de negocis global en l’àmbit objecte del contracte que, com a
mínim, ha de ser igual, per a cada lot a què optin, a les xifres següents:
- lot 1: 327.738,59 euros
- lot 2: 243.908,27 euros
- lot 3: 42.207,77 euros
- lot 4: 49.973,04 euros
Aquest volum ha de referir-se a l’any de major volum de negoci dins dels tres darrers anys
conclosos.
Quan ho requereixin els serveis dependents de l’òrgan de contractació, el volum anual de
negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus comptes anuals aprovats
i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en el Registre, i en cas contrari
pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els
seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
2. Solvència tècnica i professional:
Per justificar-ne la solvència tècnica i professional, els licitadors hauran d’acreditar que, en el
decurs dels darrers tres anys, han realitzat com a mínim un servei de similar naturalesa al de
l’objecte del contracte, sempre que l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui
igual o superior al 70% del valor estimat del lot o lots del contracte a què opti, o de la seva
anualitat mitja si aquesta es inferior al valor estimat del contracte.
Quan ho requereixin els serveis dependents de l’òrgan de contractació, els serveis efectuats
s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una
declaració de l’empresari acompanyat dels documents que tingui en poder seu que acreditin
la realització de la prestació.
Els licitadors també podran acreditar-ne la solvència a què es refereixen els punts 1 i 2
d’aquesta clàusula, indistintament, presentant un Certificat de la classificació, i declaració
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responsable de la seva vigència si escau, en el grup, subgrup i categoria corresponents als
lots del contracte, que són els següents:
LOT 1: Grup P, Subgrup 1, Categoria 2
LOT 2: Grup P, Subgrup 1, Categoria 2
LOT 3: Grup P, Subgrup 5, Categoria 1
LOT 4: Grup P, Subgrup 2, Categoria 1
D’acord amb l’article 96 LCSP, les empreses que estiguin inscrites al registre de licitadors de
la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, o si escau les que
disposin de certificat comunitari de classificació, restaran eximides de justificar les
condicions d’aptitud i els requisits de solvència exigits en aquest plec. A tal efecte, hauran de
presentar la documentació del registre de licitadors on consti de forma expressa que la
inscripció inclou els requisits de solvència exigits en aquesta clàusula.
Els certificats comunitaris de classificació o documents similars que acreditin la inscripció en
llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar que estableixin els Estats membres de
la Unió Europea constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de selecció
qualitativa que figurin en aquests.
Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats
d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb
elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional,
sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les
empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte
disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del
compromís per escrit de les entitats esmentades.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la
unió o d'altres entitats.
13a. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
13.A. CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA (SOBRE C)
LOT 1: Enllumenat públic i semàfors
1. Criteris de valoració automàtica................................................................ 70 punts
1. Oferta econòmica del quadre de preus unitaris de control de funcionament i conservació
preventiva que consta en l’annex III d’aquest plec, fins a ................. 40 punts
L’oferta consistirà en una baixa sobre el preu global previst en el quadre esmentat. Caldrà
que els licitadors emplenin el referit quadre, desglossant els preus unitaris que conformen el
preu global ofertat i sense alterar, en cap cas, el nombre de serveis previstos, ni augmentar
l’import de cap preu unitari.
El càlcul es farà de la forma següent:
P = Puntuació màxima (40) x oferta més baixa
Oferta a valorar
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2. Oferta econòmica del quadre de preus unitaris de materials inclosos a l’apartat
modificacions, adequacions i altres que consta en l’annex III d’aquest plec, fins a
............................................................................................................................... 7,5 punts
L’oferta consistirà en una baixa sobre el preu global previst en el quadre esmentat. Caldrà
que els licitadors emplenin el referit quadre, desglossant els preus unitaris que conformen el
preu global ofertat i sense alterar, en cap cas, la quantitat prevista, ni augmentar l’import de
cap preu unitari.
El càlcul es farà de la forma següent:
P = Puntuació màxima (7,5) x oferta més baixa
Oferta a valorar
3. Oferta econòmica dels preus unitaris relatius a la mà d’obra que consten en l’annex III
d’aquest plec, fins a ............................................................................................... 7,5 punts
Els preus unitaris es valoren de forma ponderada en funció del valor que tenen en el conjunt
del pressupost de la mà d’obra, atorgant la puntuació màxima a l’oferta econòmica més
baixa, i a la resta, de forma inversament proporcional pel procediment de regla de tres
simple. El càlcul es farà per cada preu unitari de la forma següent:
P = Puntuació màxima (7,5) x oferta més baixa
Oferta a valorar
4. Oferta de millores previstes en el plec de prescripcions tècniques particulars, fins a 15
punts
-

Millora per canvi de llumeneres a LED ...................................... fins a 5 punts
Millora per bossa d’hores camió cistella .................................... fins a 5 punts
Millora per reposició cables robats ............................................ fins a 5 punts

D’acord amb el PPTP, les millores es valoraran de la forma següent:
- Substitució de 100 llumeneres de tipus VSAP per llumeneres tipus LED, de
característiques iguals o de similar qualitat que les especificades a l’annex. Es considerarà
com a millora incloure en el preu del contracte una dotació de 100 llumeneres LED
addicionals, per cada 10 llumeneres es considerarà 0,5 punt de valoració. Aquestes hauran
de ser de característiques iguals o de similar qualitat que les especificades a l’annex.
- Bossa d’hores de camió cistella fora de l’àmbit propi del manteniment de l’enllumenat
públic. Es considerarà com a millora una bossa d’hores de 150 hores /anuals addicionals a
les previstes en contracte, per servei de camió cistella sense càrrec addicional per a altres
serveis, per cada 15 hores es considerarà 0,5 punts de valoració.
- Robatori de cables: Es considera inclòs en el preu anual del contracte una bossa de 150
mts anuals de reposició de cables robats (material), com a millora es considerarà per cada
35 mts de cable reposat addicional 0,5 punt de valoració.
LOT 2: Instal·lacions elèctriques de les dependències municipals i instal·lacions
elèctriques temporals
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1. Criteris de valoració automàtica.................................................................. 70 punts
1. Oferta econòmica del quadre de preus unitaris de control de funcionament i conservació
preventiva que consta en l’annex III d’aquest plec, fins a ................. 40 punts
L’oferta consistirà en una baixa sobre el preu global previst en el quadre esmentat. Caldrà
que els licitadors emplenin el referit quadre, desglossant els preus unitaris que conformen el
preu global ofertat i sense alterar, en cap cas, el nombre de serveis previstos, ni augmentar
l’import de cap preu unitari.
El càlcul es farà de la forma següent:
P = Puntuació màxima (40) x oferta més baixa
Oferta a valorar
2. Oferta econòmica del quadre de preus unitaris de materials inclosos a l’apartat
modificacions, adequacions i altres que consta en l’annex III d’aquest plec, fins a
............................................................................................................................... 7,5 punts
L’oferta consistirà en una baixa sobre el preu global previst en el quadre esmentat. Caldrà
que els licitadors emplenin el referit quadre, desglossant els preus unitaris que conformen el
preu global ofertat i sense alterar, en cap cas, la quantitat prevista, ni augmentar l’import de
cap preu unitari.
El càlcul es farà de la forma següent:
P = Puntuació màxima (7,5) x oferta més baixa
Oferta a valorar
3. Oferta econòmica dels preus unitaris relatius a la mà d’obra que consten en l’annex III
d’aquest plec, fins a ............................................................................................... 7,5 punts
Els preus unitaris es valoren de forma ponderada en funció del valor que tenen en el conjunt
del pressupost de la mà d’obra, atorgant la puntuació màxima a l’oferta econòmica més
baixa, i a la resta, de forma inversament proporcional pel procediment de regla de tres
simple. El càlcul es farà per cada preu unitari de la forma següent:
P = Puntuació màxima (7,5) x oferta més baixa
Oferta a valorar
4. Oferta de millores previstes en el plec de prescripcions tècniques particulars, fins a 15
punts
-

Millora per canvi de llumeneres a LED ...................................... fins a 7,5 punts
Millora per repostatge de combustible generador....................... fins a 7,5 punts

D’acord amb el PPTP, les millores es valoraran de la forma següent:
- Substitució de 500 llumeneres de tipus fluorescent per llumeneres tipus LED, de
característiques iguals o de similar qualitat que les especificades a l’annex. Es considerarà
com a millora incloure en el preu del contracte una dotació de 500 llumeneres LED
addicionals, per cada 50 llumeneres es considerarà 0,75 punts de valoració. Aquestes
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hauran de ser de característiques iguals o de similar qualitat que les especificades a l’annex.
Caldrà fer el reconnexionat de l’equip nou i treure els balastres dels equips actuals.
- Repostatge de combustible: Es considera inclòs en el preu del contracte una bossa de
1500 litres de repostatge de combustible per a generadors, sense càrrec addicional. Com a
millora per cada 200 litres addicionals de combustible 0,75 punt de valoració, si
s’exhaureixen els litres de millora, es facturaran als preus unitaris de l’apartat C. Altres
treballs relacionats amb instal·lacions elèctriques temporals i en concret per les
modificacions, adequacions, altres.
LOT 3: Instal·lacions de protecció contra incendis
1. Criteris de valoració automàtica................................................................. 70 punts
1. Oferta econòmica del quadre de preus unitaris de control de funcionament que consta en
l’annex III d’aquest plec, fins a .......................................................................... 70 punts
L’oferta consistirà en una baixa sobre el preu global previst en el quadre esmentat. Caldrà
que els licitadors emplenin el referit quadre, desglossant els preus unitaris que conformen el
preu global ofertat i sense alterar, en cap cas, el nombre de serveis previstos, ni augmentar
l’import de cap preu unitari.
El càlcul es farà de la forma següent:
P = Puntuació màxima (70) x oferta més baixa
Oferta a valorar
2. Oferta econòmica del quadre de preus unitaris de materials inclosos a l’apartat
Inspeccions EIC, esmenes de deficiències, correctius/modificacions/adequacions que consta
en l’annex III d’aquest plec, fins a .............................................................. 15 punts
L’oferta consistirà en una baixa sobre el preu global previst en el quadre esmentat. Caldrà
que els licitadors emplenin el referit quadre, desglossant els preus unitaris que conformen el
preu global ofertat i sense alterar, en cap cas, la quantitat prevista, ni augmentar l’import de
cap preu unitari.
El càlcul es farà de la forma següent:
P = Puntuació màxima (15) x oferta més baixa
Oferta a valorar
3. Oferta econòmica dels preus unitaris relatius a la mà d’obra inclosos a l’apartat
Inspeccions EIC, esmenes de deficiències, correctius/modificacions/adequacions que
consten en l’annex III d’aquest plec, fins a ............................................................ 15 punts
Els preus unitaris es valoren de forma ponderada en funció del valor que tenen en el conjunt
del pressupost de la mà d’obra, atorgant la puntuació màxima a l’oferta econòmica més
baixa, i a la resta, de forma inversament proporcional pel procediment de regla de tres
simple. El càlcul es farà per cada preu unitari de la forma següent:
P = Puntuació màxima (15) x oferta més baixa
Oferta a valorar
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LOT 4: Fonts públiques i fontaneria de dependències municipals
1. Criteris de valoració automàtica................................................................. 70 punts
1. Oferta econòmica del quadre de preus unitaris de manteniment preventiu que consta en
l’annex III d’aquest plec, fins a .......................................................................... 70 punts
L’oferta consistirà en una baixa sobre el preu global previst en el quadre esmentat. Caldrà
que els licitadors emplenin el referit quadre, desglossant els preus unitaris que conformen el
preu global ofertat i sense alterar, en cap cas, el nombre de serveis previstos, ni augmentar
l’import de cap preu unitari.
El càlcul es farà de la forma següent:
P = Puntuació màxima (70) x oferta més baixa
Oferta a valorar
2. Oferta econòmica del quadre de preus unitaris de materials inclosos a l’apartat
manteniment correctiu fontaneria que consta en l’annex III d’aquest plec, fins a .. 15 punts
L’oferta consistirà en una baixa sobre el preu global previst en el quadre esmentat. Caldrà
que els licitadors emplenin el referit quadre, desglossant els preus unitaris que conformen el
preu global ofertat i sense alterar, en cap cas, la quantitat prevista, ni augmentar l’import de
cap preu unitari.
El càlcul es farà de la forma següent:
P = Puntuació màxima (15) x oferta més baixa
Oferta a valorar
3. Oferta econòmica dels preus unitaris relatius a la mà d’obra inclosos a l’apartat
manteniment correctiu fontaneria que consten en l’annex III d’aquest plec, fins a 15 punts
Els preus unitaris es valoren de forma ponderada en funció del valor que tenen en el conjunt
del pressupost de la mà d’obra, atorgant la puntuació màxima a l’oferta econòmica més
baixa, i a la resta, de forma inversament proporcional pel procediment de regla de tres
simple. El càlcul es farà per cada preu unitari de la forma següent:
P = Puntuació màxima (15) x oferta més baixa
Oferta a valorar
Criteris comuns a tots els lots:
Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el pressupost base de licitació o
l’import dels preus unitaris i, per tant, no es tindran en compte per als càlculs anteriors.
Es consideraran, en principi, anormals o desproporcionades les ofertes que es trobin en els
supòsits següents:
- si es presenta un sol licitador, quan la seva oferta sigui inferior en més del 25% al
pressupost base de licitació.
- si es presenten dos licitadors, l’oferta que sigui inferior en més del 20% a l’altra oferta.
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- si es presenten tres o més licitadors, les ofertes que siguin inferiors en més del 10% a la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. A efectes del càlcul de la mitjana aritmètica es
tindran en compte els supòsits següents:
-

es computaran totes les ofertes si se n’han presentat 6 o menys.
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 entre 11 i 20
ofertes presentades.
s’eliminaran les tres més altes i les tres més baixes, si hi ha més de 20
ofertes presentades.

13.B CRITERIS DE VALORACIÓ DEPENENTS D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE B)
Aquests criteris s’aplicaran únicament als lots 1 i 2, i tindran una puntuació màxima de 30
punts per a cada lot.
Es valorarà la Memòria bàsica explicativa / Pla bàsic de funcionament, fins a.......30 punts
(cal presentar un document diferenciat per a cadascú del lots)
Aquesta puntuació es distribuirà en els punts següents, que es valoraran d’acord amb els
criteris que consten en el plec de prescripcions tècniques particulars:
- Organització del servei, sistemes de gestió informàtica, apps mòbils... fins a 6 punts
- Planificació operativa detallada dels itineraris i mètodes de control de cada servei
...................................................................................................................fins a 6 punts
- Resposta de l’empresa davant d’una avaria urgent................................fins a 6 punts
- Criteris mediambientals .........................................................................fins a 6 punts
- Relació de vehicles i medis a adscriure a la prestació del servei ...........fins a 6 punts
14a. COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa de Contractació tindrà la composició següent:
- Presidència: Sra. Eva Manzano (Regidora de Contractació i Compres)
Suplents: Sr. Gerard Garrido i Sr. Jordi Sánchez
- Vocal Àrea Gestora: Sr. Josep Pubill (Cap del Serveis Municipals)
Suplent: Sra. Marta Bunyesch
- Vocal assessor jurídic: Sra. M. José López (Secretària de la Corporació)
Suplent: Sr. Eduard Navarro
- Vocal Intervenció: Sr. David Magriñá (Interventor de la Corporació)
Suplent: Sra. Ludmila Garrido
- Secretaria: Sra. Susanna Maza (Servei de Contractació i Compres)
Suplent: Sra. Joana Crusellas
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15a. OBERTURA I VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS
La Mesa de contractació, en sessió no pública, qualificarà la documentació continguda en el
Sobre A i, en cas d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses
licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de tres dies.
Un cop esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el Sobre A, la
mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, i també, en
el seu cas, les causes de l’exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes
circumstàncies mitjançant el Perfil de contractant.
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o
requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb l’article
22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense que puguin presentarse després de declarades admeses les ofertes.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, d’acord amb la clàusula desena d’aquest plec.
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç
per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A seran
susceptibles de recurs especial.
La resta de sobres s’han d’obrir en la data i hora assenyalada en l’anunci de licitació i
configurades en l’eina de sobre digital, i es podrà fer un cop les persones que permeten
l’obertura dels sobres, anomenades custodis, hagin aplicat, amb el quòrum mínim i en
l’interval de temps que s’hagin definit prèviament, les seves credencials i hagi arribat la data
i hora assenyalades.
Primerament, en el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte públic
d’obertura dels sobres B presentats per les empreses admeses, relatius als criteris
d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor.
Posteriorment, se celebrarà un nou acte públic en el qual es donarà a conèixer la puntuació
obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que depenguin
d’un judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres C presentats per les empreses.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el
sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes
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sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir
el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions
de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts
en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les
quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la
seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs.
Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels
sobres B i C, seran susceptibles de recurs especial.
16a. OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en
funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a la clàusula tretzena d’aquest plec.
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció
d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’empresa o empreses licitadores que les
hagin presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell
dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la
anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a aquesta empresa o empreses
les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents
justificacions. Les empreses disposaran d’un termini de tres dies hàbils per presentar la
informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM,
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula
desena d’aquest plec.
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç
per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i
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es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora
exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de
termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició,
degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es
basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o
jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè
vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en
matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels
convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP.
17a. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PREVI
A L’ADJUDICACIÓ
Un cop valorades les ofertes, la Mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i,
posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació.
La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre
que motivi la seva decisió.
Un cop acceptada la proposta de la Mesa, el servei de contractació i compres requerirà a
l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta en cada lot perquè, dins del termini de
deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment,
presenti la documentació justificativa que més avall s’indica.
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM,
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula
desena d’aquest plec.
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç
per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació
següent –aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les
empreses a les capacitats de les quals es recorri:
A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que
no figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea
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- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat
jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula onzena.
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants
de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i una fotocòpia
del document nacional d’identitat o del passaport legitimada notarialment o compulsada per
l’òrgan administratiu competent. Aquest poder ha de reunir els requisits formals següents:
ser escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el
registre oficial corresponent. No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures
d’apoderament.
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o del
certificat de classificació corresponent.
- Si s’escau, documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la
LCSP.
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es
requereixi en aquest plec.
- Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació de la seva
afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents.
Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar mitjançant declaració
responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara contractades les persones
treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i alta de
totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat
contractada.
A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en
el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que
figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea
- Si s’escau, documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la
LCSP.
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es
requereixi en aquest plec.
- Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació de la seva
afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents.
Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar mitjançant declaració
responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara contractades les persones
treballadores que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i alta de
totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat
contractada.
Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació
requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha
defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades
perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils.
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Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, d’acord amb la clàusula desena d’aquest plec.
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç
per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa
licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a
l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
L’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en altres
declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic
prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.
18a. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
L’adjudicació dels lots del contracte, i els actes relatius a la seva execució, compliment i
efectes, s’acordaran per la Junta de Govern Local. L’acord es notificarà als candidats o
licitadors i, simultàniament, es publicarà en el Perfil de Contractant.
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirà
abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de
l’adjudicació.
El servei municipal de contractació i compres requerirà a l’empresa adjudicatària de cada lot
perquè formalitzi el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a
aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el
paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que
porti aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan competent per a la resolució
del recurs hagi aixecat la suspensió.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària,
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en
què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a
què es refereix la clàusula anterior, essent aplicables els mateixos terminis.
Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública
de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona
representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir
els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
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El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini
no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant i en el
Diari Oficial de la Unió Europea.
19a. DURADA DEL CONTRACTE
El contracte tindrà una durada de dos anys a comptar des de la formalització del contracte.
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 35.1.g)
LCSP.
El contracte serà prorrogable de forma expressa, per períodes d’un any cadascú, sense que
la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de cinc anys.
La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb una
antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte. La pròrroga no es
produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts.
20a. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
- Executar els treballs especificats en els Plecs de Condicions que regeixen aquest
contracte, i també les millores introduïdes en la seva oferta.
- Garantir el 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, i en matèria mediambiental. Així mateix, l’adjudicatari s’obliga a que els
sous del personal dedicat a l’execució del contracte siguin, almenys, iguals als que
marquen el conveni col·lectiu d’aplicació.
- Presentar un pla de treball, on s’indicaran els horaris i la distribució dels recursos humans
per a la realització del servei, en els termes previstos en el plec de prescripcions
tècniques particulars.
- Disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil per fer front als riscos derivats de l’execució
del contracte, per un import no inferior a 600.000 euros.
- Prèviament a l’inici de la prestació del servei, l’adjudicatari haurà de presentar els
documents següents:
o
o
o
o

Contracte amb el Servei de Prevenció Aliè o registre de la modalitat
d’organització preventiva que correspongui.
Avaluació de Riscos Laborals i Planificació de l'Activitat Preventiva de l’activitat
objecte del contracte.
Llistat de personal que realitzarà les activitats al municipi de Montcada i Reixac.
Certificat que garanteixi que el personal està contractat per l’empresa i aquesta
està al corrent de pagament de la Seguretat Social.
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o

o
o

Respecte als treballadors que vagin a prestar els seus serveis a l’Ajuntament
de Montcada i Reixac, i respecte a l’activitat que s’hi desenvoluparà:
- Certificat de formació en prevenció de riscos laborals.
- Certificat d’aptitud mèdica.
Registre de lliurament d’equips de protecció individual.
Registre d’informació sobre el Manual de Seguretat i Salut de l’Ajuntament de
Montcada i Reixac per a Contractes d’Obres i Serveis.

- Així mateix, prèviament a l’inici de la prestació del servei, l’adjudicatari haurà de:
o

o
o

o

Designar un treballador com a encarregat de seguretat en el centre de treball,
amb formació de nivell bàsic, que serà el responsable del control de la correcta
aplicació dels mètodes de treball.
Subscriure el document que s’annexa a aquest plec com a Annex IV, sobre
acreditació en matèria de prevenció de riscos laborals.
En el cas de comptar amb 50 o més treballadors, declaració responsable del
nombre de treballadors/res de l’empresa i acreditació del compliment del RDL
1/2013, de 29 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei General de
drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, incloent-hi el
nombre de treballadors/res amb discapacitat contractats. Alternativament, còpia
de la declaració administrativa d’excepcionalitat i declaració del licitador de les
mesures concretes aplicades de conformitat amb el Reial Decret 364/2005, de
8 d’abril.
Presentar el Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, en
compliment de la Llei 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva d’homes i
dones. En els supòsits que, per llei, no sigui obligatòria l’elaboració i implantació
de plans d’igualtat en l’empresa, certificat de responsabilitat per part de
l’empresa de la implementació de mesures d’igualtat d’oportunitats.

21a. INDEMNITZACIONS
1. El contractista serà responsable, durant la prestació del servei, de tots els danys i
perjudicis directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o
servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del
personal al seu càrrec, o d’una deficient organització, protecció o senyalització dels serveis.
2. Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats
pel contractista, restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament els
danys i perjudicis causats, d’acord amb la legislació vigent al respecte.
3. Serà per compte del contractista l’obligació d’indemnitzar els danys esmentats que
s’originin a tercers. Serà així mateix pel seu compte indemnitzar els danys que s’originin a la
Corporació o al personal depenent d’ella.
22a. OBLIGACIONS DE L’ADMINISTRACIÓ
Són obligacions de l’Administració contractant:
- Pagar la retribució corresponent per la prestació del servei.
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- Posar a disposició del contractista els béns públics necessaris per a la correcta prestació
del servei.
- Atorgar al contractista la protecció adequada per tal que pugui realitzar correctament la
prestació del servei.
23a. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ
Dins els límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i
determinar-ne els efectes. Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les
prerrogatives esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
24a.
RELACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ I EL PERSONAL DE L’EMPRESA
CONTRACTADA
L’Ajuntament, mitjançant l’adjudicació del contracte, estableix un vincle contractual directe
amb l’adjudicatari que concorre a la licitació, amb la finalitat de prestar el servei objecte del
contracte de conformitat als plecs de clàusules particulars que el regeixen.
La relació entre l’adjudicatari i l’administració està sotmesa a la normativa de contractes del
sector públic i no té, en cap cas, caràcter de relació laboral. Els treballadors que
l'adjudicatari ocupi i destini a l’execució del contracte subscrit amb l’Administració no tenen
cap vincle de dependència funcionarial ni laboral amb la plantilla de la Corporació.
25a. INEXISTÈNCIA DE RELACIÓ LABORAL
La interlocució entre el contractista i l’administració s’efectuarà sempre mitjançant el
responsable del contracte, que es dirigirà directament al responsable de l’empresa externa.
L’administració no tindrà cap mena de relació directa amb el personal de l’empresa, donat
que és de competència exclusiva d’aquesta.
L’Ajuntament no disposarà de competència sobre el personal de l’empresa contractada i, en
aquest sentit, no podrà exercir cap de les funcions següents:
a) Comandament directe sobre els treballadors de l’empresa.
b) Disposició i control d’horaris i de les normes disciplinaries corresponents.
c) Seguiment del rendiment del treball.
d) Control de temps, absències, permisos i vacances.
e) Emissió d’informes sobre la productivitat
f) Contractacions laborals i acomiadaments
g) Sistema retributiu
La competència directa sobre el personal de l’empresa externa contractada per l’Ajuntament
l'ostentarà l’empresari qui exercirà, en exclusiva, les funcions abans esmentades
26a. CRITERIS DE RELACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ I L’EMPRESA
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El responsable del contracte, en exercici de les funcions que li encomana la llei i les que
específicament li atorgui l’òrgan de contractació, seguirà els criteris següents:
a) Donarà instruccions directes al representant de l’empresa que contribueixin a la correcta
execució del contracte.
b) No es dirigirà mai directament al personal de l’empresa.
c) Qualsevol incidència en l’execució del contracte serà aclarida directament amb el
representant de l’empresa.
d) Les ordres que l’administració hagi de donar, en relació al personal de l’empresa externa,
es faran de forma directa amb el contractista.
Els responsables de la gestió dels serveis objecte del contracte hauran de respectar durant
la seva execució el poder de direcció que correspon a l’empresari, abstenint-se d’assumir
funcions directives sobre el personal de l’empresa contractada, sense perjudici de les
facultats que la legislació de contractes del sector públic reconeix al responsable del
contracte en ordre a l’execució dels contractes.
27a. CRITERIS D'ACTUACIÓ
ADJUDICATÀRIA

RESPECTE

DEL

PERSONAL

DE

L'EMPRESA

El personal de l’empresa externa contractada per l’Ajuntament no forma part en cap cas del
personal al servei de l’administració.
Per això:
a) El personal de l’empresa contractada no rebrà ordres directes de l’administració en relació
a l’execució de les seves tasques. Serà l’empresari qui organitzarà al seu personal de la
forma que consideri convenient per a la correcta execució del contracte i adscriurà al mateix
els efectius que estimi oportuns.
b) El personal de l’empresa contractada no podrà participar directament ni indirecta de les
tasques habituals de la pròpia administració.
c) L’empresari executarà la prestació contractada amb mitjans propis, tant personal com
materials, que adscriurà al contracte i que comunicarà a l’administració prèviament a
l’execució del mateix.
d) La resolució dels conflictes laborals i les negociacions col·lectives s’estableixen entre els
treballadors i el seu empresari sense que, en aquest cas, l’Ajuntament hi pugui participar ni
contribuir a la seva resolució.
En els contractes l’execució dels quals comporti la presència física de personal del
contractista en edificis, dependències i instal·lacions municipals, aquell anirà degudament
identificat com de l’empresa contractista i realitzarà únicament i exclusiva els treballs objecte
del contracte del qual el seu empresari n’és el contractista.
La presència física del personal al servei del contractista en edificis, dependències i
instal·lacions municipals s’entén excepcional i es limitarà al temps o tasca que sigui
estrictament necessària per desenvolupar els treballs contractats o obtenir la informació
necessària per a la seva execució.
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El personal al servei del contractista en cap cas hi figurarà a títol individual a la web
corporativa, ni tindrà extensió telefònica nominal, ni telèfon mòbil municipal, ni adreça de
correu electrònic del propi Ajuntament, exceptuant que dins l’objecte del contracte sigui
imprescindible fer ús o gestionar un compte de correu electrònic o altre element de
comunicació corporativa de l’Ajuntament.
28a. OBLIGACIONS DE L’EMPRESARI EN RELACIÓ AL PERSONAL ADSCRIT AL
CONTRACTE
L'empresa adjudicatària haurà d’aportar, juntament amb els documents justificatius d’estar al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
específicament l’acreditació que els treballadors que ocuparà per executar el contracte estan
afiliats i donats d’alta a la Seguretat Social.
Així mateix, l'empresa adjudicatària està obligada a posar en coneixement de l'ajuntament
les contractacions de nou personal que hagi d’adscriure’s al contracte i a acreditar-ne la
seva afiliació i alta a la Seguretat Social.
Serà causa de resolució del contracte l’incompliment per part de l'adjudicatari del deure
d’afiliació i alta a la Seguretat Social del personal que ocupi per a l’execució del contracte.
Així mateix, l'empresa adjudicatària està obligada a notificar a l’Ajuntament, quan
subcontracti amb d'altres, que ha comprovat prèviament a l’inici de l’activitat l’afiliació i l’alta
a la Seguretat Social dels treballadors de les empreses subcontractades. Amb aquesta
finalitat presentaran davant de l’òrgan de contractació una declaració responsable a l’efecte.
29a. PENALITATS
En el cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte, o si escau
d’incompliment dels compromisos i de les condicions especials d’execució, l’ajuntament
podrà imposar penalitats en una quantia equivalent a l’1% del preu del contracte.
Si es manté el compliment defectuós del contracte, i de forma motivada l’òrgan de
contractació estima que això perjudica l’interès públic, la quantia de les penalitats podrà
arribar al 5 % del preu de contracte. Si, una vegada imposada la penalitat i reiterat el
requeriment, es manté el compliment defectuós del contracte podran imposar-se noves
penalitats fins al màxim legal del 10 % del preu del contracte.
Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran efectius
mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial,
s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués
constituït, quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades.
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret
l’Administració originats per la demora de l’empresa contractista.
30a. FORMA DE PAGAMENT
L’import del servei s’acreditarà per mitjà de la presentació mensual de factures que acreditin
la realització total o parcial, si s’escau, de l’objecte del contracte.
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Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la Llei
25/2013, s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han
d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació. La factura es presentarà
electrònicament en el punt general d'entrada: Plataforma e-FACT del Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya, o a través de la seu electrònica de l’Ajuntament
mitjançant la pàgina web www.montcada.cat (https://seu-e.cat/web/montcadaireixac). També
es podrà utilitzar el "Punto General de entradas de facturas Electrónicas FACe" de la
Administración General del Estado.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de
tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.
31a. REVISIÓ DE PREUS
Aquest contracte no està subjecte a revisió de preus.
32a. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma
prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable.
De conformitat amb l’article 204 LCSP, el contracte també podrà modificar-se quan sigui
necessari incrementar o disminuir l’inventari de les instal·lacions a mantenir.
Aquesta modificació no podrà superar el 20 % del preu del contracte, serà obligatòria per al
contractista i es realitzarà d’acord amb els preus unitaris aprovats.
Així mateix, el contracte es podrà modificar quan sigui necessari realitzar prestacions
addicionals que únicament pugui portar a terme el contractista per raons econòmiques o
tècniques o perquè una nova adjudicació pugui generar inconvenients significatius o un
augment substancial de costos per a l’Ajuntament.
33a. CAUSES DE RESOLUCIÓ
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211, 313 i
concordants de la LCSP, 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.
34a. SUBCONTRACTACIÓ
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’ajuntament per escrit desprès de l’adjudicació del
contracte i, com a molt tard, quan n’iniciï l’execució, la intenció de subscriure subcontractes,
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indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat de l’empresa o
empreses subcontractistes, i justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la.
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’ajuntament qualsevol modificació en
aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació necessària sobre els
nous subcontractes.
Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a
l’ajuntament. El coneixement que l’ajuntament tingui dels contractes subscrits o l’autorització
que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front a l’ajuntament per les
obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de
l’execució del contracte principal i dels subcontractes.
En cap cas l’empresa contractista pot concertar l’execució parcial del contracte amb
persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en algun
motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública o en alguna de
les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 LCSP. Si l’òrgan de
contractació comprova que les empreses subcontractistes es troben incurses en algun dels
motius d’inhabilitació, d’exclusió o de prohibició de contractar esmentats l’empresa
contractista les haurà de substituir.
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix
pel que disposen els articles 216 i 217 LCSP.
35a. CESSIÓ DEL CONTRACTE
El contractista únicament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del
contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l’ajuntament de Montcada i Reixac, i
de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 214 LCSP.
36a. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
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informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
37a. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679) i la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals el
Responsable del Tractament ha de garantir la seguretat de les dades personals que tracta.
L’Ajuntament, com a Responsable del Tractament, fa saber a les empreses adjudicatàries
que han de guardar secret d'aquelles informacions i dades personals a les quals poden tenir
accés en el transcurs d'execució del treball que tenen encarregat.
Per tot això, l’empresa adjudicatària i els seus treballadors es comprometen a complir amb
les obligacions següents:
1. El contractista i els seus treballadors designats per a la realització dels treballs objecte del
contracte queden expressament i específicament obligats a mantenir absoluta
confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella informació referida a dades de
caràcter personal que poguessin conèixer com a conseqüència del compliment del
contracte. Aquestes obligacions subsistiran fins i tot després de finalitzar i extingir-se el
contracte.
2. El personal del contractista té prohibit, absolutament, l'accés a les dades personals,
contingudes en els diferents suports, informàtic o en paper, com també als recursos dels
sistemes d'informació, per a la realització dels treballs encomanats.
Si amb motiu de la realització dels treballs objecte del contracte, el personal del contractista
hagués tingut accés o coneixement, directe o indirecte, de dades de caràcter personal
objecte de tractament per l’Ajuntament, tindrà l'obligació de mantenir el deure secret
respecte a la citada informació, fins i tot després d'haver finalitzat la seva relació laboral.
El Contractista queda obligat a comunicar aquest deure secret al seu personal, com també a
controlar el seu compliment.
3. En el cas que el personal del contractista incompleixi el deure de secret, efectués una
comunicació de dades personals a terceres persones, o les utilitzés per a qualsevol finalitat,
aquest incorrerà en les infraccions previstes i tipificades en la normativa vigent, sense
perjudici de les responsabilitats contractuals en les quals hagués pogut incórrer.
38a. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia serà d’un any.
39a. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Es designa com a responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP i
a les Bases d’Execució del l’Ajuntament, a la persona que ocupa el lloc de cap d'unitat
tècnica d'instal·lacions municipals.
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40a. JURISDICCIÓ APLICABLE
Seran d’aplicació al contracte, amb exclusió de tot altre procediment, jurisdicció i fur, el
procés administratiu i el contenciós-administratiu, sotmetent-se el contractista als Tribunals i
Jutjats del domicili de la Corporació que fossin competents per conèixer de les qüestions
que puguin suscitar-se.
41a. RÈGIM JURÍDIC DE LA CONTRACTACIÓ
El règim jurídic del contracte es troba constituït per aquest 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; pel 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 allò no modificat ni derogat; pel Decret Llei 3/2016,
de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública en la part no
derogada; i per la resta de normativa legal aplicable.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de
l'obligació de complir-les.
Montcada i Reixac, juliol de 2019

Qualsevol dubte sobre el contingut d’aquest plec de condicions administratives particulars,
el plec de prescripcions tècniques particulars o, en general, sobre l’expedient de
contractació, haurà de formular-se per escrit mitjançant el Tauler d’Anuncis del Perfil de
Contractant accessible des de la web municipal www.montcada.cat, o bé mitjançant correu
electrònic adreçat a contractació@montcada.org.
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ANNEX I
DOCUMENTACIÓ SOBRE A
MODEL DEUC
(caldrà emplenar un DEUC per a cada lot a què es presenti un licitador)

36

Expedient: 000010/2019-COSS

ANNEX II
DOCUMENTACIÓ SOBRE B
OFERTA CRITERIS DEPENENTS D’UN JUDICI DE VALOR
Model oferta tècnica LOT 1:
El Sr./ la Sra.......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm. .........., assabentat/da de
les condicions exigides per optar a la contractació relativa al lot 1 del servei de manteniment
de les instal·lacions municipals: enllumenat públic i semàfors, es compromet a portar-la a
terme amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al plec de
prescripcions tècniques particulars, que accepta íntegrament, i obligar-se d’acord amb el
contingut de la documentació següent:
Oferta tècnica. S’adjunta la memòria explicativa i pla de treball i d’organització de la
prestació del servei, dividida en els apartats següent:
- Organització del servei, sistemes de gestió informàtica, apps mòbils
- Planificació operativa detallada dels itineraris i mètodes de control de cada servei
- Resposta de l’empresa davant d’una avaria urgent
- Criteris mediambientals
- Relació de vehicles i medis a adscriure a la prestació del servei
Lloc, data i signatura del licitador
Model oferta tècnica LOT 2:
El Sr./ la Sra.......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm. .........., assabentat/da de
les condicions exigides per optar a la contractació relativa al lot 2 del servei de manteniment
de les instal·lacions municipals: Instal·lacions elèctriques de les dependències municipals i
instal·lacions elèctriques temporals, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al plec
de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques particulars, que
accepta íntegrament, i obligar-se d’acord amb el contingut de la documentació següent:
Oferta tècnica. S’adjunta la memòria explicativa i pla de treball i d’organització de la
prestació del servei, dividida en els apartats següent:
- Organització del servei, sistemes de gestió informàtica, apps mòbils
- Planificació operativa detallada dels itineraris i mètodes de control de cada servei
- Resposta de l’empresa davant d’una avaria urgent
- Criteris mediambientals
- Relació de vehicles i medis a adscriure a la prestació del servei
Lloc, data i signatura del licitador
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ANNEX III
DOCUMENTACIÓ SOBRE C
OFERTA CRITERIS SUBJECTES A VALORACIÓ AUTOMÀTICA
Model oferta econòmica LOT 1
MODEL CRITERI 1: manteniment preventiu
El Sr./ la Sra.......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm. .........., assabentat/da de
les condicions exigides per optar a la contractació relativa al lot 1 del servei de manteniment
de les instal·lacions municipals: enllumenat públic i semàfors, es compromet a la seva
execució amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al plec de
prescripcions tècniques particulars reguladors, que accepta íntegrament, per la quantitat de
...................... euros (en lletres i xifres), corresponent al preu global del control de
funcionament i conservació preventiva (es tracta del preu anual, sense comptar l’IVA), de
conformitat amb el preus unitaris que resulten del quadre adjunt.
Lloc, data i signatura del licitador
QUADRE PREUS UNITARIS LOT 1, CRITERI 1
ENLLUMENAT PÚBLIC

Nombre

Preus licitació
Unitari

Total

Preus oferta
Unitari

Total

A. CONTROL DE FUNCIONAMENT
(inclòs reparació d'avaries)
Control d'encesa i apagada

1044

7,96 €

8.310,24 €

304980

0,22 €

67.095,60 €

1044

13,81 €

14.417,64 €

Verificació de les instal·lacions

87

238,49 €

20.748,63 €

Control de consums energètics

87

95,56 €

8.313,72 €

17,4

988,36 €

17.197,46 €

Control de làmpades en Servei
Control de l'estat dels elements mecànics

Inspecció periòdica EIC (correccions incloses)

136.083,29 €
B. CONSERVACIÓ PREVENTIVA (variable)

Reposició General de Làmpades

500

4,86 €

2.429,50 €

Neteja General de Llumeneres

500

4,35 €

2.175,25 €

10

20,92 €

209,16 €

Pintura
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Numeració general de suports
Pla de substitució preventiva

10

26,46 €

264,65 €

100

51,81 €

5.181,05 €

200

3,54 €

707,38 €

10

308,49 €

3.084,90 €

10

124,81 €

1.248,09 €
15.299,97 €

TOTAL CONTROL FUNC. + CONS. PREVENTIVA (enllumenat)
SEMÀFORS

151.383,27 €
Nombre

Preus licitació
Unitari

Total

Preus oferta
Unitari

Total

A. CONTROL DE FUNCIONAMENT
(inclòs reparació d'avaries)
Control d'encesa i apagada

187

5,65 €

1.056,55 €

28756

0,14 €

4.025,84 €

187

7,45 €

1.393,15 €

Verificació de les instal·lacions

17

126,00 €

2.142,00 €

Control de consums energètics

17

9,17 €

155,89 €

Inspecció periòdica EIC

3,4

586,60 €

1.994,44 €

Neteja General de Llumeneres

2212

0,52 €

1.150,24 €

Numeració general de suports

100

1,50 €

150,00 €

Control de làmpades en Servei
Control de l'estat dels elements mecànics

B. CONSERVACIÓ PREVENTIVA

TOTAL CONTROL FUNC. + CONS. PREVENTIVA (semàfors)
TOTAL CONTROL FUNC. + CONS. PREVENTIVA (LOT 1)

12.068,11 €
163.451,38 €

NOTA: Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els preus unitaris màxims
establerts en el plec. Quedaran excloses les ofertes que excedeixin, encara que sigui un sol
preu unitari, els preus unitaris màxims establerts en el plec. També quedaran excloses
aquelles que no ofertin la totalitat dels preus unitaris inclosos en el lot, o que alterin el
nombre de serveis previstos.
MODEL CRITERI 2: materials
El Sr./ la Sra.......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm. .........., assabentat/da de
les condicions exigides per optar a la contractació relativa al lot 1 del servei de manteniment
de les instal·lacions municipals: enllumenat públic i semàfors, es compromet a la seva
execució amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al plec de
prescripcions tècniques particulars reguladors, que accepta íntegrament, per la quantitat de
...................... euros (en lletres i xifres), corresponent al preu global dels materials (es tracta
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del preu anual, sense comptar l’IVA), de conformitat amb el preus unitaris que resulten del
quadre adjunt.
Lloc, data i signatura del licitador
QUADRE PREUS UNITARIS LOT 1, CRITERI 2
Preus licitació
Descripció material

Nombre

Unitari

Preus oferta

Total

BACULO BEU ALT.6m d.60 BRAZO 1500 GALV.

1,000

440,00 €

440,00 €

BACULO BEU ALT.8m d.60 BRAZO 1500 GALV.

1,000

607,00 €

607,00 €

BOMBETA VSAP E100W SUPER E40

5,000

21,50 €

107,50 €

BOMBETA VSAP E70W/I E27

5,000

16,00 €

80,00 €

BRAZO MURAL BM-2 GALV.LGO.1000 d.60

2,000

98,00 €

196,00 €

BRAZO MURAL BM-2 GALV.LGO.1500 d.60

2,000

110,00 €

220,00 €

BRIDA CONEXION TIERRA G.C.63

20,000

9,36 €

187,20 €

CABLE RETENAX CPRO RV-K 1kV 2x25 NG RO.

75,000

2,49 €

186,75 €

CABLE RETENAX CPRO RV-K 1kV 3G25 NG BOB.

75,000

3,13 €

234,75 €

CABLE RETENAX CPRO RV-K 1kV 4x10 NG BOB.

50,000

15,51 €

775,50 €

CABLE RETENAX CPRO RV-K 1kV 4x16 NG BOB.

50,000

23,59 €

1.179,50 €

CABLE RETENAX CPRO RV-K 1kV 4x6 NG BOB.

50,000

9,22 €

461,00 €

COFRED ALUMB.PUBL.25mm2 1468-E-M IP13

5,000

18,75 €

93,75 €

COFRED ALUMB.PUBL.35mm2 1465/4P-2M IP13

5,000

34,00 €

170,00 €

COFRED ALUMB.PUBL.P/16mm2 1469-M IP13

5,000

13,75 €

68,75 €

COL.TRONCOCONICA CL0 ALT.10 d.60 GALV.

1,000

778,00 €

778,00 €

COL.TRONCOCONICA CL0 ALT.12 d.60 GALV.

1,000

831,00 €

831,00 €

COL.TRONCOCONICA CL0 ALT.4 d.60 GALV.

1,000

365,00 €

365,00 €

COL.TRONCOCONICA CL0 ALT.5 d.60 GALV.

1,000

432,00 €

432,00 €

COL.TRONCOCONICA CL0 ALT.6 d.60 GALV.

1,000

502,00 €

502,00 €

COL.TRONCOCONICA CL0 ALT.7 d.60 GALV.

1,000

561,00 €

561,00 €

COL.TRONCOCONICA CL0 ALT.8 d.60 GALV.

1,000

596,00 €

596,00 €

COL.TRONCOCONICA CL0 ALT.9 d.60 GALV.

1,000

726,00 €

726,00 €

COLUMNA CILINDRICA 12 MTS P+P

1,000

1.600,00 €

1.600,00 €

COLUMNA CLA-16 GALV. 3,6m d.100

1,000

346,00 €

346,00 €

COLUMNA CLA-16 GALV. 3,9m d.100

1,000

381,00 €

381,00 €

COLUMNA MOD. GRANADOS 4.5 mts

1,000

360,00 €

360,00 €

EQ.CPLTO.VSI 10/23-A2-AF-400-P 100W 230V

1,000

59,00 €

59,00 €

EQ.CPLTO.VSI 15/23-A2-AF-400-P 150W 230V

1,000

65,00 €

65,00 €

EQ.CPLTO.VSI 25/23-A2-AF-400-P 250W 230V

1,000

79,50 €

79,50 €

EQ.CPLTO.VSI 40/23-3-AF-400-P 400W 230V

1,000

95,20 €

95,20 €

Unitari

Total
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EQUIPO CPLTO.CMPTO.VSI 7/23-A2-ARCE-100-DP-P 70W

1,000

54,50 €

54,50 €

EQUIPO ELECTRONICO PTO 100/220-240 3DIM

1,000

106,65 €

106,65 €

EQUIPO ELTRON PTO 150/220-240 3DIM

1,000

106,65 €

106,65 €

EQUIPO ELTRON Pto 250/220-240 3DIM

1,000

157,05 €

157,05 €

EQUIPO PT-OUTDOOR 70/220-240 3DIM

1,000

91,85 €

91,85 €

FUSIBLE CIL.500V 4A C/IND.(10x38)

20,000

1,99 €

39,80 €

FUSIBLE CIL.500V 6A C/IND.(10x38)

20,000

1,99 €

39,80 €

GRAPA KBL-25 TORNILLO M-8x35 INOXIDABLE

20,000

7,81 €

156,20 €

GRAPA PICA TIERRA MAX.15 CABLE 16-35 GAL

20,000

2,37 €

47,40 €

INT.ALBDO.PUBLICO ASTRO NOVA CITY 230V

1,000

243,40 €

243,40 €

INT.AUT.MAGNETOT.IK60N 2P 10A CURVA-C

10,000

32,47 €

324,70 €

INT.AUT.MAGNETOT.IK60N 2P 6A CURVA-C

5,000

67,09 €

335,45 €

INT.DIF.IDD 2P 40A 300mA CLASE-AC

2,000

217,67 €

435,34 €

INT.DIF.IDD 4P 40A 300mA CLASE-AC

2,000

339,87 €

679,74 €

INT.DIF.IID 2P 40A 30mA CLASE-AC RESID.

2,000

82,33 €

164,66 €

INT.MAGNETOT.C60N 4P 16A CURVA-C 10kA

2,000

160,46 €

320,92 €

L.VIALOX NAV-E 150 SUPER 4Y VSAP E40

10,000

21,50 €

215,00 €

LAMP.VIALOX NAV-E 400 SUPER 4Y VSAP E40

10,000

31,50 €

315,00 €

LAMPARA VSAP E250W SUPER 4Y E40

10,000

28,50 €

285,00 €

MTS CABLECILLO H07Z1-K AS 750V 1x16 mm2

75,000

5,94 €

445,50 €

MTS TUBO AISCAN-DRN (ROLLO) d.75 IP9 NJ.

100,000

3,43 €

343,00 €

MTS TUBO AISCAN-DRN (ROLLO) d.90 IP9 NJ.

75,000

4,16 €

312,00 €

PICA TOMA TIERRA 1500X14.6 CU

5,000

15,55 €

77,75 €

PLACA PTT GALV. TOMA TIERRA 500x500x2

5,000

54,95 €

274,75 €

PLACA TOMA TIERRA 250x250x2 mm GALVA

5,000

22,00 €

110,00 €

TOTAL MATERIAL

18.466,51 €

NOTA: Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els preus unitaris màxims
establerts en el plec. Quedaran excloses les ofertes que excedeixin, encara que sigui un sol
preu unitari, els preus unitaris màxims establerts en el plec. També quedaran excloses
aquelles que no ofertin la totalitat dels preus unitaris inclosos en el lot, o que alterin les
quantitats previstes.
MODEL CRITERI 3: mà d’obra
El Sr./ la Sra.......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm. .........., assabentat/da de
les condicions exigides per optar a la contractació relativa al lot 1 del servei de manteniment
de les instal·lacions municipals: enllumenat públic i semàfors, es compromet a la seva
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execució amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al plec de
prescripcions tècniques particulars reguladors, que accepta íntegrament, de conformitat amb
el preus unitaris de la mà d’obra que resulten del quadre següent (es tracta del preu hora,
sense comptar l’IVA):
QUADRE PREUS UNITARIS LOT 1, CRITERI 3
Preus licitació
Descripció mà d'obra
Hora tècnic
Hora oficial labor.
Hora oficial fest.
Hora peó labor.
Hora peó fest.
Hora camió 12 m amb oficial labor.
Hora camió 12 m amb oficial fest.
TOTAL MÀ D'OBRA

Nombre

Unitari

Total

100,000

26,500

2.650,00 €

120,000

25,700

3.084,00 €

30,000

32,000

960,00 €

120,000

22,100

2.652,00 €

30,000

26,300

789,00 €

20,000

55,500

1.110,00 €

5,000

65,900

329,50 €

Preus oferta
Unitari

Total

11.574,50 €

Lloc, data i signatura del licitador
NOTA: Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els preus unitaris màxims
establerts en el plec. Quedaran excloses les ofertes que excedeixin, encara que sigui un sol
preu unitari, els preus unitaris màxims establerts en el plec. També quedaran excloses
aquelles que no ofertin la totalitat dels preus unitaris inclosos en el lot.
MODEL CRITERI 4: millores
El Sr./ la Sra.......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ...,
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm. ..........,
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa al lot 1 del
servei de manteniment de les instal·lacions municipals: enllumenat públic i semàfors, hi
ofereix les millores següents, sense cap cost addicional per a l’ajuntament:
-

Millora per canvi de llumeneres a LED : ....................... llumeneres addicionals
Millora per bossa d’hores camió cistella ........................hores addicional
Millora per reposició cables robats ................................metres addicionals

Lloc, data i signatura del licitador
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Model oferta econòmica LOT 2
MODEL CRITERI 1: manteniment preventiu
El Sr./ la Sra.......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm. .........., assabentat/da de
les condicions exigides per optar a la contractació relativa al lot 2 del servei de manteniment
de les instal·lacions municipals: instal·lacions elèctriques de les dependències municipals i
instal·lacions elèctriques temporals, es compromet a la seva execució amb subjecció al plec
de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques particulars
reguladors, que accepta íntegrament, per la quantitat de ...................... euros (en lletres i
xifres), corresponent al preu global del control de funcionament, conservació preventiva,
operacions de manteniment preventiu (es tracta del preu anual, sense comptar l’IVA), de
conformitat amb el preus unitaris que resulten del quadre adjunt.
Lloc, data i signatura del licitador
QUADRE PREUS UNITARIS LOT 2, CRITERI 1
DEPENDÈNCIES

Preus de licitació
Nombre

Unitari

Total

Preus oferta
Unitari

Total

A. CONTROL DE FUNCIONAMENT
(inclòs reparació d'avaries)
46

253,46 €

11.659,16 €

92

75,46 €

6.942,32 €

1104

15,01 €

16.571,04 €

520

5,01 €

2.605,20 €

Control de consums energètics

92

75,84 €

6.977,28 €

Inspecció periòdica EIC (inclos reparació d'avaries)

14

1.068,38 €

14.957,32 €

Verificació de les instal·lacions

59.712,32 €
B. CONSERVACIÓ PREVENTIVA
Revisió anual de grups electrògens per SAT
Reposició bateries preventiu de grups electrògens

10

615,00 €

6.150,00 €

5

245,00 €

1.225,00 €
7.375,00 €

TOTAL CONTROL FUNC. + CONS. PREVENTIVA (dependències)
SUBMINISTRAMENTS TEMPORALS

67.087,32 €
Preus de licitació
Nombre

Descripció operacions manteniment preventiu

Unitari

Total

Guirnalda "Bon Nadal"

4

310,22 €

1.240,90 €

Decoració arbre Nadal

2

455,85 €

911,71 €

Preus oferta
Unitari

Total
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Submin. de 5 kW

14

302,18 €

4.230,52 €

Submin. de 15 kW

6

448,69 €

2.692,11 €

Submin. de 20 kW

18

540,28 €

9.724,99 €

Submin. de 30 kW

3

673,13 €

2.019,40 €

Submin. de 60 kW

6

1.036,79 €

6.220,74 €

Submin. de 80 kW

3

1.323,34 €

3.970,02 €

4

Submin. de 100 kW

1.359,81 €

5.439,24 €

Hores de vigilància festives

400

26,30 €

10.520,00 €

Repostatge combustible (l. gasoil)

1500

1,60 €

2.400,00 €

TOTAL OPERACIONS PREVENTIU (subministraments temporals)

49.369,62 €

TOTAL CONTROL FUNC. + CONS. PREVENTIVA +M. PREV LOT2

116.456,94 €

NOTA: Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els preus unitaris màxims
establerts en el plec. Quedaran excloses les ofertes que excedeixin, encara que sigui un sol
preu unitari, els preus unitaris màxims establerts en el plec. També quedaran excloses
aquelles que no ofertin la totalitat dels preus unitaris inclosos en el lot, o que alterin el
nombre de serveis previstos.
MODEL CRITERI 2: materials
El Sr./ la Sra.......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm. .........., assabentat/da de
les condicions exigides per optar a la contractació relativa al lot 2 del servei de manteniment
de les instal·lacions municipals: instal·lacions elèctriques de les dependències municipals i
instal·lacions elèctriques temporals, es compromet a la seva execució amb subjecció al plec
de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques particulars
reguladors, que accepta íntegrament, per la quantitat de ...................... euros (en lletres i
xifres), corresponent al preu global dels materials (es tracta del preu anual, sense comptar
l’IVA), de conformitat amb el preus unitaris que resulten del quadre adjunt.
Lloc, data i signatura del licitador
QUADRE PREUS UNITARIS LOT 2, CRITERI 2
Preus licitació
Descripció material (DEPENDÈNCIES)

Nombre

Unitari

Total

BALASTRO ELECTRONICO BE-258-2 2x58W T8/TC-L/T5

5

25,00 €

125,00 €

BLTO.ELECTRON.BE-136-2 1x36W T8/TC-L/T5

10

22,00 €

220,00 €

BLTO.ELECTRON.BE-158-2 1x58W T8/TC-L/T5

10

22,00 €

220,00 €

BLTO.ELECTRON.BE-236-2 2x36W T8/TC-L/T5

10

25,00 €

250,00 €

50

0,07 €

3,50 €

BRIDA USO EXT.PA 6.6W 75x3,6x279 NEGRO

Preus oferta
Unitari

Total
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BRIDA USO I.PA 6.6 76x4,8x287 NATURAL

50

0,07 €

3,50 €

CAJA PLEXO 105x105x55 7 ENTRADAS

20

3,17 €

63,40 €

CAJA PLEXO 80x80x45 7 ENTRADAS

20

1,80 €

36,00 €

CAJA SIMPLE SUPERF PLEXO.P/1MEC.GR.

20

3,75 €

75,00 €

CAJA SUP.HORIZ.MOSAIC-II 4-5 MOD

20

8,67 €

173,40 €

CAJA SUP.HORIZ.MOSAIC-II 6-8 MOD

20

11,04 €

220,80 €

CAJA SUPERF.HORIZ.PLEXO 2 POS.GR.

20

13,76 €

275,20 €

CANAL 72/73 PVC-M1 40x40 BL.NIEVE

100

6,79 €

679,00 €

CANAL 72/73 PVC-M1 40x60 BL.NIEVE

100

8,10 €

810,00 €

CANAL 72/73 PVC-M1 40x90 BL.NIEVE

75

10,98 €

823,50 €

CANAL PISOCANAL PC 25-100

10

20,77 €

207,70 €

CEBADOR S-10 (4-65W/220-240V)

5

0,66 €

3,30 €

CEBADOR S-2 (4-22W/110V)

5

0,66 €

3,30 €

COFRET MINIPRAGMA SUPF.36MOD.PTA.AHUM.

5

95,52 €

477,60 €

CONM.10AX 2M MOSAIC-II

1

7,68 €

7,68 €

CONMUTADOR E/S PLEXO 10AX GR.

1

7,73 €

7,73 €

CONTACTOR ICT 20A 2NA 230/240V CA

1

68,48 €

68,48 €

CONTACTOR ICT 25A 4NC 230/240V CA

1

100,46 €

100,46 €

FLUOR.TLD 18W/840 4000K SUPER 80

50

3,70 €

185,00 €

FLUOR.TLD 58W/840 (4000K) SUPER 80

50

4,59 €

229,50 €

INT.10AX 2M MOSAIC-II

1

5,16 €

5,16 €

INT.AUT.MAGNETOT.IK60N 2P 10A CURVA-C

2

32,47 €

64,94 €

INT.AUT.MAGNETOT.IK60N 2P 16A CURVA-C

2

32,99 €

65,98 €

INT.AUT.MAGNETOT.IK60N 2P 6A CURVA-C

2

67,09 €

134,18 €

INT.AUT.MAGNETOT.IK60N 4P 10A CURVA-C

1

139,78 €

139,78 €

INT.AUT.MAGNETOT.IK60N 4P 16A CURVA-C

1

141,40 €

141,40 €

INT.AUT.MAGNETOT.IK60N 4P 6A CURVA-C

1

144,57 €

144,57 €

INT.BIP.16AX E/S PLEXO GR.

2

16,78 €

33,56 €

INT.DIF.IDD 2P 40A 300mA CLASE-AC

1

217,67 €

217,67 €

INT.DIF.IDD 4P 40A 300mA CLASE-AC

1

339,87 €

339,87 €

INT.DIF.IDD 4P 40A 30mA CLASE-AC

1

401,91 €

401,91 €

INT.DIF.IID 2P 40A 30mA CLASE-AC RESID.

1

82,33 €

82,33 €

KIT ATCONTROL/B PT-T 20

1

301,30 €

301,30 €

L.LED DICR.PRO GU10 7W SMD 60º BL.6500K

1

6,19 €

6,19 €

LAMP.DICR.RED d.50 50W 200/240V GU10

1

5,25 €

5,25 €

LAMP.MASTER PLC 13W/840/4P G24q1 (4000K)

1

5,70 €

5,70 €

LAMP.MASTER PLC 18W/840/4P G24q2 4000K

1

5,70 €

5,70 €

LAMP.MASTER PLC 26W/840/4P G24q3 (4000K)

1

5,70 €

5,70 €

LAMP.PL-T COMPACTA 4PAT.42W/840 GX24Q-4

1

11,99 €

11,99 €
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LAMP.PLUSLINE ES COMPACT 80W R7S 230V

1

LAMP.PLUSLINE ES SMALL 120W R7S 230V

1

7,39 €

7,39 €

LAMP.SODIO-AP SON-T 1000W TUBULAR

1

137,29 €

137,29 €

LAMP.-VM C/HALOGEN.HPI-T 400W TUB.

1

51,49 €

51,49 €

LAMP.-VM C/HALOGENUROS HPI-T 1000W TUB.

1

130,99 €

130,99 €

LUM.EMERG.URA21 NEW 160lm 1H NP

1

57,62 €

57,62 €

LUM.EMERG.URA21 NEW 300lm 1H NP

1

77,18 €

77,18 €

LUM.EMERG.URA21LED 70lm 1H IP42 NP

1

39,85 €

39,85 €

LUM.TCW060 1xTL-D 18W HF

1

23,00 €

23,00 €

LUM.TCW060 2xTL-D 18W HF

1

30,00 €

30,00 €

LUMINARIA ESTANCA TCW060 1xTL-D 36W HF.

1

32,00 €

32,00 €

LUMINARIA ESTANCA TCW060 1xTL-D 58W HF.

1

45,00 €

45,00 €

LUMINARIA ESTANCA TCW060 2xTL-D 36W HF.

1

44,00 €

44,00 €

LUMINARIA ESTANCA TCW060 2xTL-D 58W HF.

1

55,00 €

55,00 €

MARCO HORIZ.MOSAIC-II 6M BL

1

6,56 €

6,56 €

MOLDURA S/TABIQUE 78 PVC-M1 20x50 BL.NV.

1

4,29 €

4,29 €

MTS CABLE 1000V RZ1-K AS 3G1.5mm2

50

2,63 €

131,50 €

MTS CABLE 1000V RZ1-K AS 3G10mm2

25

12,79 €

319,75 €

MTS CABLE 1000V RZ1-K AS 3G16mm2

25

19,45 €

486,25 €

MTS CABLE 1000V RZ1-K AS 3G2.5mm2

50

3,86 €

193,00 €

MTS CABLE 1000V RZ1-K AS 3G4mm2

75

5,68 €

426,00 €

MTS CABLE 1000V RZ1-K AS 3G6mm2

75

7,93 €

594,75 €

MTS CABLE 1000V RZ1-K AS 5G1.5mm2

75

3,98 €

298,50 €

MTS CABLE 1000V RZ1-K AS 5G10mm2

30

20,82 €

624,60 €

MTS CABLE 1000V RZ1-K AS 5G2.5mm2

35

5,95 €

208,25 €

MTS CABLE 1000V RZ1-K AS 5G4mm2

10

8,86 €

88,60 €

MTS CABLE 1000V RZ1-K AS 5G6mm2

10

12,64 €

126,40 €

MTS CABLECILLO H07Z1-K AS 750V 1x1.5 mm2

25

0,58 €

14,50 €

MTS CABLECILLO H07Z1-K AS 750V 1x10 mm2

25

3,88 €

97,00 €

MTS CABLECILLO H07Z1-K AS 750V 1x16 mm2

25

5,94 €

148,50 €

MTS CABLECILLO H07Z1-K AS 750V 1x2.5 mm2

25

0,96 €

24,00 €

MTS CABLECILLO H07Z1-K AS 750V 1x4 mm2

25

1,50 €

37,50 €

MTS CABLECILLO H07Z1-K AS 750V 1x6 mm2

25

2,20 €

55,00 €

MTS TUBO AISCAN-CHF CORRUGADO d.16 IP5 GRIS

25

0,82 €

20,50 €

MTS TUBO AISCAN-CHF CORRUGADO d.20 IP5 GRIS

25

1,04 €

26,00 €

MTS TUBO AISCAN-CHF CORRUGADO d.25 IP5 GRIS

25

1,59 €

39,75 €

MTS TUBO AISCAN-CHF CORRUGADO d.32 IP5 GRIS

25

2,20 €

55,00 €

MTS TUBO AISCAN-CHF CORRUGADO d.40 IP5 GRIS

25

3,60 €

90,00 €

MTS.TUB AISCAN-CR CORRUGAT D.CAPA D.20

1

0,56 €

0,56 €
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MTS.TUB AISCAN-CR CORRUGAT D.CAPA D.25

1

0,73 €

0,73 €

TOMA 2P+T E/S PLEXO GR.

15

11,43 €

171,45 €

TOMA 2P+T LAT.C/TORN.MOSAIC-II

10

5,49 €

54,90 €

TOMA RJ45 MOSAIC CAT.6A UTP 2 MOD.

30

25,54 €

766,20 €

TUBO AISCAN-RHF(RIGIDO)d.16

20

4,42 €

88,40 €

TUBO AISCAN-RHF(RIGIDO)d.20

15

5,04 €

75,60 €

TUBO AISCAN-RHF(RIGIDO)d.25

15

13,86 €

207,90 €

TUBO AISCAN-RHF(RIGIDO)d.32

15

9,59 €

143,85 €

TUBO AISCAN-RHF(RIGIDO)d.40

15

14,57 €

218,55 €

TUBO METALICO ENCHUFABLE d.16mm

50

4,13 €

206,50 €

TUBO METALICO ENCHUFABLE d.20mm

50

4,95 €

247,50 €

TUBO METALICO ENCHUFABLE d.25mm

50

6,14 €

307,00 €

TUBO METALICO ENCHUFABLE d.32mm

25

9,51 €

237,75 €

TUBO METALICO ENCHUFABLE d.40mm

25

12,47 €

311,75 €

TOTAL MATERIAL DEPENDÈNCIES

15.276,07 €
Preus licitació

Descripció material (SUBMINISTRAMENTS TEMPORALS)

Nombre

Unitari

Total

BASE CUADRADA 16A 3P + N + TT 415V IP67

20

20,75 €

415,00 €

BASE CUADRADA 32A 3P + N + TT 415V IP67

20

24,53 €

490,60 €

BASE AEREA 16A 3P + N + TT 415V IP67

25

24,07 €

601,75 €

BASE AEREA 32A 3P + N + TT 415V IP67

25

27,90 €

697,50 €

BASE CUADRADA 16A 2P + TT 250V IP67

25

16,88 €

422,00 €

BASE 12 MODULOS

10

52,36 €

523,60 €

BASE 18 MODULOS

10

75,57 €

755,70 €

BRIDA UNEX 2278-0

350

0,07 €

24,50 €

BRIDA UNEX 2247

350

0,07 €

24,50 €

CLAVIJA 16A 3P + N + TT 415V IP67

20

18,17 €

363,40 €

CLAVIJA 32A 3P + N + TT 415V IP67

20

22,88 €

457,60 €

CLAVIJA 16A 2P + TT 250V IP67

20

13,46 €

269,20 €

GRAPA KBL-25 TORNILLO M-8x35 INOXIDABLE

50

7,81 €

390,50 €

GRAPA PICA TIERRA MAX.15 CABLE 16-35 GAL

20

2,37 €

47,40 €

INT.AUT.MAGNETOT.IK60N 2P 10A CURVA-C

1

32,47 €

32,47 €

INT.AUT.MAGNETOT.IK60N 2P 16A CURVA-C

1

32,99 €

32,99 €

INT.AUT.MAGNETOT.IK60N 4P 10A CURVA-C

1

139,78 €

139,78 €

INT.AUT.MAGNETOT.IK60N 4P 16A CURVA-C

1

141,40 €

141,40 €

INT.DIF.IDD 2P 40A 300mA CLASE-AC

1

217,67 €

217,67 €

INT.DIF.IDD 4P 40A 300mA CLASE-AC

1

339,87 €

339,87 €

INT.DIF.IDD 4P 40A 30mA CLASE-AC

1

401,91 €

401,91 €

INT.DIF.IID 2P 40A 30mA CLASE-AC

1

82,33 €

82,33 €

Preus oferta
Unitari

Total
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LÀMPADA LED 10W 6500K E27

20

6,62 €

132,40 €

MTS CABLE 1000V RZ1-K AS 3G1.5mm2

100

2,63 €

263,00 €

MTS CABLE 1000V RZ1-K AS 3G2.5mm2

100

3,86 €

386,00 €

MTS CABLE 1000V RZ1-K AS 5G10mm2

25

20,82 €

520,50 €

MTS CABLE 1000V RZ1-K AS 5G16mm2

15

31,16 €

467,33 €

MTS CABLE 1000V RZ1-K AS 5G6mm2

30

12,64 €

379,20 €

MTS TUBO AISCAN-CHF CORRUGADO d.16 IP5 GRIS

75

0,82 €

61,50 €

MTS TUBO AISCAN-CHF CORRUGADO d.20 IP5 GRIS

75

1,04 €

78,00 €

MTS TUBO AISCAN-CHF CORRUGADO d.25 IP5 GRIS

75

1,59 €

119,25 €

MTS TUBO AISCAN-CHF CORRUGADO d.32 IP5 GRIS

100

2,20 €

220,00 €

MTS TUBO AISCAN-CHF CORRUGADO d.40 IP5 GRIS

100

3,60 €

360,00 €

PICA TOMA TIERRA 1500X14.6 CU

10

15,55 €

155,50 €

PORTALAMP.PORC.E27 CAJA ESTANCA RECTO

20

13,90 €

278,00 €

REGLETA CONEX.12P 16mm ESTANDAR NATURAL

50

3,58 €

179,00 €

REGLETA CONEX.12P 10mm ESTANDAR NATURAL

50

2,14 €

107,00 €

TAPA 2 TALADROS 16/32A

20

14,36 €

287,20 €

TAPA CIEGA PARA CAJAS 57703/04

50

12,02 €

601,00 €

PLACA BASE SUPERCOMPACTA

25

20,13 €

503,25 €

TOMA 2P+T E/S PLEXO GR.

50

11,43 €

571,50 €

TUBO METALICO ENCHUFABLE d.16mm

75

4,13 €

309,75 €

TUBO METALICO ENCHUFABLE d.20mm

75

4,95 €

371,25 €

TUBO METALICO ENCHUFABLE d.25mm

75

6,14 €

460,50 €

TUBO METALICO ENCHUFABLE d.32mm

50

9,51 €

475,50 €

TUBO METALICO ENCHUFABLE d.40mm

50

12,47 €

623,50 €

TOTAL MATERIAL EVENTUALS

14.781,80 €

TOTAL MATERIAL DEPENDÈNCIES + EVENTUALS

30.057,87 €

NOTA: Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els preus unitaris màxims
establerts en el plec. Quedaran excloses les ofertes que excedeixin, encara que sigui un sol
preu unitari, els preus unitaris màxims establerts en el plec. També quedaran excloses
aquelles que no ofertin la totalitat dels preus unitaris inclosos en el lot, o que alterin les
quantitats previstes.
MODEL CRITERI 3: mà d’obra
El Sr./ la Sra.......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm. .........., assabentat/da de
les condicions exigides per optar a la contractació relativa al lot 2 del servei de manteniment
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de les instal·lacions municipals: instal·lacions elèctriques de les dependències municipals i
instal·lacions elèctriques temporals, es compromet a la seva execució amb subjecció al plec
de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques particulars
reguladors, que accepta íntegrament, de conformitat amb el preus unitaris de la mà d’obra
que resulten del quadre següent (es tracta del preu hora, sense comptar l’IVA):
Lloc, data i signatura del licitador
QUADRE PREUS UNITARIS LOT 2, CRITERI 3
Preus licitació
Descripció mà d'obra (DEPENDÈNCIES)
Hora tècnic
Hora oficial labor.
Hora oficial fest.
Hora peó labor.
Hora peó fest.
Hora camió 12 m amb oficial labor.
Hora camió 12 m amb oficial fest.

Nombre

Unitari

Total

100

26,500

2.650,00 €

100

25,700

2.570,00 €

20

32,000

640,00 €

100

22,100

2.210,00 €

20

26,300

526,00 €

20

55,500

1.110,00 €

5

65,900

329,50 €

Total mà d'obra dependències

Hora tècnic
Hora oficial labor.
Hora oficial fest.
Hora peó labor.
Hora peó fest.
Hora camió 12 m amb oficial labor.
Hora camió 12 m amb oficial fest.

Unitari

Total

10.035,50 €
Preus licitació

Descripció mà d'obra (TEMPORALS)

Preus oferta

Nombre

Unitari

Total

40

26,50 €

1.060,00 €

50

25,70 €

1.285,00 €

20

32,00 €

640,00 €

50

22,10 €

1.105,00 €

20

26,30 €

526,00 €

20

55,50 €

1.110,00 €

5

65,90 €

329,50 €

Total mà d'obra temporals

6.055,50 €

TOTAL MÀ D'OBRA DEPENDÈNCIES + SUB. TEMPORALS

16.091,00 €

Preus oferta
Unitari

Total

NOTA: Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els preus unitaris màxims
establerts en el plec. Quedaran excloses les ofertes que excedeixin, encara que sigui un sol
preu unitari, els preus unitaris màxims establerts en el plec. També quedaran excloses
aquelles que no ofertin la totalitat dels preus unitaris inclosos en el lot.
MODEL CRITERI 4: millores
El Sr./ la Sra.......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
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autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ...,
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm. ..........,
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa al lot 2 del
servei de manteniment de les instal·lacions municipals: instal·lacions elèctriques de les
dependències municipals i instal·lacions elèctriques temporals, hi ofereix les millores
següents, sense cap cost addicional per a l’ajuntament:
-

Millora per canvi de llumeneres a LED : ....................... llumeneres addicionals
Millora per repostatge de combustible generador..........litres addicionals

Lloc, data i signatura del licitador
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Model oferta econòmica LOT 3
MODEL CRITERI 1: manteniment preventiu
El Sr./ la Sra.......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm. .........., assabentat/da de
les condicions exigides per optar a la contractació relativa al lot 3 del servei de manteniment
de les instal·lacions municipals: Instal·lacions de protecció contra incendis, es compromet a
la seva execució amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al plec de
prescripcions tècniques particulars reguladors, que accepta íntegrament, per la quantitat de
...................... euros (en lletres i xifres), corresponent al preu global del control de
funcionament (es tracta del preu anual, sense comptar l’IVA), de conformitat amb el preus
unitaris que resulten del quadre adjunt.
Lloc, data i signatura del licitador
QUADRE PREUS UNITARIS LOT 3, CRITERI 1
Preus de licitació

CONTRA INCENDIS

Descripció

Preus oferta

Nombre
Unitari

Total

Unitari

Total

A. CONTROL DE FUNCIONAMENT
(inclòs reparació d'avaries)

Verificació de les instal·lacions

Equipaments senyalització luminiscent

60

17,95 €

1.077,29 €

Boques BIE

279

3,67 €

1.024,65 €

Boques BIE

93

7,35 €

683,10 €

Central de detecció

105

31,01 €

3.256,37 €

Central de detecció

35

62,01 €

2.170,29 €

Increment proves revisió trimestral:
- Funcionament avisadors òptic i acústic
-Polsadors i detectors

105

17,95 €

1.885,26 €

Extintor

1887

1,52 €

2.864,46 €

Extintor

629

4,55 €

2.864,46 €

3

748,47 €

2.245,42 €

Detecció automàtica
TOTAL CONTROL DE FUNCIONAMENT

18.071,30 €

NOTA: Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els preus unitaris màxims
establerts en el plec. Quedaran excloses les ofertes que excedeixin, encara que sigui un sol
preu unitari, els preus unitaris màxims establerts en el plec. També quedaran excloses
aquelles que no ofertin la totalitat dels preus unitaris inclosos en el lot, o que alterin el
nombre de serveis previstos.
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MODEL CRITERI 2: materials
El Sr./ la Sra.......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm. .........., assabentat/da de
les condicions exigides per optar a la contractació relativa al lot 3 del servei de manteniment
de les instal·lacions municipals: Instal·lacions de protecció contra incendis, es compromet a
la seva execució amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al plec de
prescripcions tècniques particulars reguladors, que accepta íntegrament, per la quantitat de
...................... euros (en lletres i xifres), corresponent al preu global dels materials (es tracta
del preu anual, sense comptar l’IVA), de conformitat amb el preus unitaris que resulten del
quadre adjunt.
Lloc, data i signatura del licitador
QUADRE PREUS UNITARIS LOT 3, CRITERI 2
Preus licitació
Descripció material (contra incendis)

Nombre

Unitari

Preus oferta

Total

10

3,95 €

39,50 €

BASE DETECTOR INCENDIO CONVENCIONAL

5

2,91 €

14,55 €

BATERIA 12V 24AH

4

155,92 €

623,68 €

BATERIA 12V 7A

4

36,08 €

144,32 €

BIE-25 DE 20 MTS

2

280,33 €

560,66 €

BIE-45 DE 20 MTS

2

213,78 €

427,56 €

CENTRAL DETECCION INCENDIOS CONVENCIONAL 4 ZONAS

1

218,22 €

218,22 €

CENTRAL DETECCION INCENDIOS CONVENCIONAL 8 ZONAS

1

231,18 €

231,18 €

15

17,77 €

266,55 €

DETECTOR OPTICO ANALOGICO

8

52,20 €

417,60 €

DETECTOR TÉRMICO CONVENCIONAL Z620-581

8

19,47 €

155,76 €

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

8

11,90 €

95,20 €

EXTINTOR ABC 6 KG

5

41,25 €

206,25 €

EXTINTOR CO2 2 KG

5

58,93 €

294,65 €

EXTINTOR CO2 5 KG

5

100,19 €

500,95 €

20

1,04 €

20,80 €

MTS. CABLE FRLSHF 2x1,5 MM2

25

0,82 €

20,50 €

PULSADOR MANUAL ALARMA INCENDIO CONVENCIONAL

10

13,38 €

133,80 €

SIRENA ALARMA INCENDIO ELECTR. MULTITONO INTERIOR

5

32,95 €

164,75 €

SIRENA ALARMA INCENDIO OPTICO ACUSTICA EXTERIOR

5

65,98 €

329,90 €

BASE ALTA DETECTOR SERIE 100D

DETECTOR INCENDIO OPTICO CONVENCIONAL

MTS TUBO AISCAN-CHF CORRUGADO d.20 IP5 GRIS

TOTAL MATERIAL CONTRAINCENDIS

Unitari

Total

4.866,38 €
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NOTA: Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els preus unitaris màxims
establerts en el plec. Quedaran excloses les ofertes que excedeixin, encara que sigui un sol
preu unitari, els preus unitaris màxims establerts en el plec. També quedaran excloses
aquelles que no ofertin la totalitat dels preus unitaris inclosos en el lot, o que alterin les
quantitats previstes.
MODEL CRITERI 3: mà d’obra
El Sr./ la Sra.......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm. .........., assabentat/da de
les condicions exigides per optar a la contractació relativa al lot 3 del servei de manteniment
de les instal·lacions municipals: Instal·lacions de protecció contra incendis, es compromet a
la seva execució amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al plec de
prescripcions tècniques particulars reguladors, que accepta íntegrament, per la quantitat de
...................... euros (en lletres i xifres), corresponent al preu global de mà d’obra (es tracta
del preu anual, sense comptar l’IVA), de conformitat amb el preus unitaris que resulten del
quadre adjunt.
Lloc, data i signatura del licitador

QUADRE PREUS UNITARIS LOT 3, CRITERI 3
Preus licitació
Descripció mà d'obra (contra incendis)
Hora tècnic
Hora oficial labor.
Hora oficial fest.
TOTAL MÀ D'OBRA CONTRAINCENDIS

Nombre

Unitari

Total

75

26,50 €

1.987,50 €

100

25,70 €

2.570,00 €

20

32,00 €

640,00 €

Preus oferta
Unitari

Total

5.197,50 €

NOTA: Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els preus unitaris màxims
establerts en el plec. Quedaran excloses les ofertes que excedeixin, encara que sigui un sol
preu unitari, els preus unitaris màxims establerts en el plec. També quedaran excloses
aquelles que no ofertin la totalitat dels preus unitaris inclosos en el lot.
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Model oferta econòmica LOT 4
MODEL CRITERI 1: manteniment preventiu i correctiu fonts
El Sr./ la Sra.......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm. .........., assabentat/da de
les condicions exigides per optar a la contractació relativa al lot 4 del servei de manteniment
de les instal·lacions municipals: fonts públiques i fontaneria de dependències municipals, es
compromet a la seva execució amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars
i al plec de prescripcions tècniques particulars reguladors, que accepta íntegrament, per la
quantitat de ...................... euros (en lletres i xifres), corresponent al preu global del
manteniment preventiu i correctiu de les fonts públiques (es tracta del preu anual, sense
comptar l’IVA), de conformitat amb el preus unitaris que resulten del quadre adjunt.
Lloc, data i signatura del licitador
QUADRE PREUS UNITARIS LOT 4, CRITERI 1
Descripció

Nombre

FONTS PÚBLIQUES

Preus licitació
Unitari

Total

Preus oferta
Unitari

Total

MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU
(inclòs la reparació d'avaries)
Neteja i desinfecció

420

8,18 €

3.435,60 €

Mesurar nivell clor
TOTAL MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU FONTS
PÚBLIQUES

420

8,18 €

3.435,60 €

Manteniment preventiu i correctiu

6.871,20 €

NOTA: Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els preus unitaris màxims
establerts en el plec. Quedaran excloses les ofertes que excedeixin, encara que sigui un sol
preu unitari, els preus unitaris màxims establerts en el plec. També quedaran excloses
aquelles que no ofertin la totalitat dels preus unitaris inclosos en el lot, o que alterin el
nombre de serveis previstos.
MODEL CRITERI 2: materials
El Sr./ la Sra.......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm. .........., assabentat/da de
les condicions exigides per optar a la contractació relativa al lot 4 del servei de manteniment
de les instal·lacions municipals: fonts públiques i fontaneria de dependències municipals, es
compromet a la seva execució amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars
i al plec de prescripcions tècniques particulars reguladors, que accepta íntegrament, per la
quantitat de ...................... euros (en lletres i xifres), corresponent al preu global dels
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materials (es tracta del preu anual, sense comptar l’IVA), de conformitat amb el preus
unitaris que resulten del quadre adjunt.
Lloc, data i signatura del licitador
QUADRE PREUS UNITARIS LOT 4, CRITERI 2
Preus licitació
Descripció material (fontaneria)

Nombre

Unitari

Total

GRIFO FREGADERO ESE/23 MANDO LAT.

10

44,10 €

441,00 €

CJTO.MANETA P/PRESTO 1000M/1000R

10

25,40

254,00 €

ABRAZADERA TAPAPOROS DS 3' ACERO-90

10

34,78

347,80 €

AIREADOR NEOPERL PERLATOR M24X1-M TYPE-S

15

6,00

90,00 €

ALARGO GRIFO CROMADO 1/2x3cm

20

4,06

81,20 €

CABEZA P/MOD.PRESTO 55-65-75 FRIA

10

38,70

387,00 €

CABEZAL LAVABO PRESTO XT PULS.NORMAL

15

36,50

547,50 €

CABEZAL P/404/5 504-605-805-3000 FRIA

10

36,50

365,00 €

CABEZAL P/565TC-555TC LATON

10

34,90

349,00 €

CABEZAL P/PRESTO 520

15

36,50

547,50 €

CABEZAL P/PRESTO VARIOS MODELOS

15

36,50

547,50 €

CABEZAL URINARIO PRESTO XT PULS.NORMAL

15

36,50

547,50 €

CAÑO FREGADERA FRONTAL GR.

20

37,45

749,00 €

CANO FRONTAL GIR.1/2' CX.TUBO

20

21,00

420,00 €

CJTO.MANETA P/PRESTO 1000E/1000A

15

24,60

369,00 €

CONTRARROSCA FIG.280 M-M 1/2'

15

1,12

16,80 €

DESC.DBL.PULS.NIAGARA BASE TORN./JTA.

15

27,97

419,55 €

DESCARGA CISTERNA P-11 230V 50Hz

15

39,53

592,95 €

ENLACE ACODADO 90 M 32-1' GAMA'55

3

4,38

13,14 €

ENLACE RECTO 63-2' LATON GAMA'95

1

74,17

74,17 €

ENLACE RECTO d.20

75

4,49

336,75 €

ENLACE ROSCA H d.20

75

2,74

205,50 €

ENLACE ROSCA H d.25

75

3,81

285,75 €

ENTRQ.4243G SDR.H RCAR.M 28-1' BR.

75

3,83

287,25 €

EQUIPO COMPLETO PLOMO T-A No.3

15

33,25

498,75 €

FLOTADOR LAT.SERVO-VALVULA F90LB-PRO

20

13,69

273,80 €

GOMA ENCH.TUB.d.28-32mm E.INOD.50-55mm

75

3,30

247,50 €

GOMA ENCH.TUB.d.28-32mm E.INOD.50mm

75

3,30

247,50 €

GRIFO ESFERA CODILLO 1/2' d.15 JARDIN

15

8,43

126,45 €

GRIFO GIRAT.VERTIC 1/2 S12

20

26,97

539,40 €

GRIFO LAVAD.INDICE AZ.MANDO GFLAD.BOLSA

20

16,25

325,00 €

Preus oferta
Unitari

Total
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GRIFO LAVADO VTE.GFLAD. INDICE AZ.

20

23,73

474,60 €

GRIFO P/FREG.C/MTRA.STD.

20

33,90

678,00 €

GRIFO URIN.PRESTO XT-U PULS.NORMAL

15

52,50

787,50 €

JUNTA GOMA RACOR 2 PIEZAS 2' PLANA

100

0,39

39,00 €

MACHON 8280 3/4' LATON ROSCADO-ROSCADO

25

1,66

41,50 €

MACHON CONTRARROSCA FIG.280 M-M 1''

25

3,23

80,75 €

MANG.INODORO PVC EXCENT.S213 110

25

8,39

209,75 €

MANGUITO UNION T270 d.15mm

25

3,48

87,00 €

MEZCLADOR MONOM.DUCHA CEALSA C/EQ.CR

10

56,55

565,50 €

MONOM.LAV.PANAM ELEGANCE EC 1 PORTA CADE

10

53,00

530,00 €

5

2,32

11,60 €

PISTON INTERCAMBIABLE P/PRESTO 1000M/R/E

15

13,50

202,50 €

RECAMBIO CARTUCHO P/134004 GRIFO

15

53,33

799,95 €

RECAMBIO MUELLE P/134004 GRIFO PEDAL

10

1,72

17,20 €

TAPAPOROS 15

20

8,90

178,00 €

TAPON HEMBRA LATON 2'

10

9,42

94,20 €

TUBO CURV.TAZA PRESTO1000M/R/E EXT.52x20

10

27,20

272,00 €

TUBO POLIET.PE-40 d.20 1MPa FLEJE AZ.

75

0,60

45,00 €

75

5,80

435,00 €

5

19,10

95,50 €

VALV.H-H 1/2' PAL.INOX.TAJO 2000

10

8,82

88,20 €

VALV.H-H 3/4' PAL.INOX.TAJO 2000

10

12,72

127,20 €

5

10,03

50,15 €

VALV.SERIE A-80 NOVA 1/2'x1/2'

10

7,31

73,10 €

VALVULA ESF.CHICAGO PAL.RCAR.H-H 1/2'

10

5,27

52,70 €

VALVULA FLOTADOR FOR-ALL LAT.INF.3/8 LT

10

18,75

187,50 €

MUELLE GRIFO PEDAL 1340-1345

VALV.A-80 MAC MET.1/2'x3/8' S/TUERCA
VALV.H-H 1' PAL.INOX.TAJO 2000

VALV.MANDO INOX 1/2'x3/4' JARDIN

TOTAL MATERIAL FONTANERIA

16.756,66 €

NOTA: Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els preus unitaris màxims
establerts en el plec. Quedaran excloses les ofertes que excedeixin, encara que sigui un sol
preu unitari, els preus unitaris màxims establerts en el plec. També quedaran excloses
aquelles que no ofertin la totalitat dels preus unitaris inclosos en el lot, o que alterin les
quantitats previstes.
MODEL CRITERI 3: mà d’obra
El Sr./ la Sra.......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm. .........., assabentat/da de
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les condicions exigides per optar a la contractació relativa al lot 4 del servei de manteniment
de les instal·lacions municipals: fonts públiques i fontaneria de dependències municipals, es
compromet a la seva execució amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars
i al plec de prescripcions tècniques particulars reguladors, que accepta íntegrament, de
conformitat amb el preus unitaris de la mà d’obra que resulten del quadre següent (es tracta
del preu hora, sense comptar l’IVA):
QUADRE PREUS UNITARIS LOT 4, CRITERI 3
Preus licitació
Descripció mà d'obra (fontaneria)
Hora tècnic
Hora oficial labor.
Hora oficial fest.
TOTAL MÀ D'OBRA FONTANERIA

Nombre

Unitari

Total

75

26,50 €

1.987,50 €

200

25,70 €

5.140,00 €

80

32,00 €

2.560,00 €

Preus oferta
Unitari

Total

9.687,50 €

Lloc, data i signatura del licitador
NOTA: Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els preus unitaris
màxims establerts en el plec. Quedaran excloses les ofertes que excedeixin, encara que
sigui un sol preu unitari, els preus unitaris màxims establerts en el plec. També
quedaran excloses aquelles que no ofertin la totalitat dels preus unitaris inclosos en el
lot.
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ANNEX IV
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
ACREDITACIÓ EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
En/Na
...........................de l'empresa
servei de

en qualitat de
contractada per a la prestació del
a l’Ajuntament de Montcada i Reixac, acredita :

Contracte amb el Servei de Prevenció Aliè o el registre de la modalitat d’organització que correspongui,
prevista en el Reglament dels Serveis de Prevenció (RD 39/97 de 17 de gener). (Adjuntar còpia).
Que ha realitzat el Pla de Prevenció.
Que ha realitzat l'Avaluació de Riscos i la Planificació de l'Activitat Preventiva de l’activitat objecte del
contracte. (Adjuntar còpia) .
Que s’adjunta llistat de personal que realitzarà les activitats a l’Ajuntament de Montcada i Reixac. (Adjuntar
certificat que garanteixi que el personal està contractat per l’empresa i aquesta està al corrent de pagament
de la Seguretat Social).
Que respecte als treballadors que vagin a prestar els seus serveis a l’Ajuntament de Montcada i Reixac, i
respecte a l’activitat que s’hi desenvoluparà, s’ha complert, prèviament a l’inici dels treballs, amb l’obligació,
en matèria d’informació i formació de prevenció de riscos laborals. (còpia certificats de formació).
Que els treballadors disposen dels EPI’s necessaris. (Adjuntar registre de lliurament d’EPI’s).
Que respecte als treballadors que vagin a prestar els seus serveis a l’Ajuntament de Montcada i Reixac, són
aptes per a la tasca a desenvolupar segons el control de Vigilància Mèdica de la salut adequat. (Adjuntar
certificat d’aptitud).
Que notificarà per escrit, si escau, la realització d'activitats o processos objecte del contracte de referència
que reglamentàriament siguin considerats com perillosos o amb riscos especials. En aquest cas s’haurà de
disposar de Recurs preventiu (Adjuntar document de nomenament i còpia del certificat de formació en
prevenció de riscos laborals de nivell bàsic – 50h).
Que notificarà per escrit els accidents i incidents a l’Ajuntament de Montcada i Reixac.
Que ha rebut, llegit, entès i ha format a tots els treballadors sobre el Manual de Seguretat i Salut de
l’Ajuntament de Montcada i Reixac per a Contractes d’Obres i Serveis (Adjuntar còpia del registre de
formació).
Que en cas de subcontractar treballs a tercers (empreses o treballadors autònoms), només s'efectuaran
subcontractes a un primer nivell, i exigeixen a aquests, la mateixa acreditació requerida prèviament a l'inici
dels treballs per l’Ajuntament de Montcada i Reixac. Aquesta Acreditació de l'empresa subcontractada es
presentarà també a l’Ajuntament de Montcada i Reixac.
I perquè així consti, s'expedeix aquesta certificació.
,a
de
Segell i signatura representant legal de l'empresa.

de 20XX
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