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Serve¡s de Contractac¡ó i Patr¡moni
Ajuntament de L'Hosp¡talet
C/JoseD Prats Núm. 2
08901 L'Hosp¡talet de L¡obregat
Telf: 93.402.95.00/ Fax 934029424 I ema¡t: contractacio@t-h.cat

FernandoAiagonés 5ei jo
V¡cesecretar¡ - secretari técnrc
de tá JGL

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I OBRA CORRESPONENT AL PROJECTE
EXECUTIU DE SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE
FUTBOL DE LA TORRASSA DE L'HOSPITALET OE LLOBREGAT
TRAMITAT DE FORMA OROTNARIA
MITJAN9ANT PROCEDIMENT OBERT
Núm.
expedient

r)
Pressupost
base l¡citació

su-35/2019

Descripció
Contracte (.)

204.599,99 euros
(lVA inclós)

"Projecte executiu de subministrament i col.locació
de gespa artificial al camp de futbol de la Torrassa
de L'Hospitalet de Llobregat"

Tipificació
contracte

Subministrament

Codi
CPV

39293400-6

Organ destinatari (*) Area d' Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat

(.)Aquestes dades han de constar en cadascuna de les factures presentades per
I'adjudicatari. Podeu consultar les ¡nstrucc¡ons de com facturar electrón¡cament a
https://seuelectron¡ca.l-h.caufacturaelectronica

cláusula 1, objecte, necessitat

1,1.

i

¡doneitat de! contracte. Régim jurídic del contracte.

Objecte, necess¡tat i idoneitat del contracte,

És objecte del present plec la contractació promoguda pel Servei d'obres imanteniment d,edificis
en el subministrament obra contemplades al "projecte executiu de
subministrament i col locació de gespa artificial al camp de futbol de la Torrassá de L,Hosp¡talet
de
Llobregat".

públics cons¡stent

i

L'objecte del contracte contempla la col locació de la gespa art¡f¡cial ialtra equipament esportiu
necessari per a la práct¡ca de l'esport de futbol: porteries, banderins, banquetes, túnel jugadors
i
marcador.

El present contracte conté prestacions própies d'un contracte d'obres ide subministrament, tes
quals es troben directament vinculades entre si i mantenen relacions
de complemeniar¡etat que
exige¡xen el seu tractament com a una un¡tat func¡onal i, de conformitat amb l,árticle ig
cfe la Llei

contracte m¡xt de subm¡n¡strament i obra re¡atiu al projecte subm¡n¡strament ¡ col.locació de subst¡tucio
de gespa
artlf¡cial al camp de futbot de la Torrassa de l,Hosp¡tatet dé L¡obregat.
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912017, de contractes del sector Públic, es qualifica de MIXT. El régim jurídic de la preparació i
adjudicac¡ó d'aquest contracte es regirá per les normes del contracte de subministrament ja que
aquesta és la prestació principal id'acord amb I'article 18.3 de la LCSP cal l'elaboració i aprovació
d'un projecte d'obres, ja que aquestes superen els 50.000,00 euros.
El subministrament d'aquest contracte correspon al Vocabulari Comú de Contractes Públics CPV-

2008: 39293400-6 . Gespa artificial
Als efectes del que disposa I'article 99.3 de la Llei 912017 de 9 de novembre de 2017 , en endavant
LCSP, es fa constar la no divisió per lots de I'objecte del present contracte ja que, per la
naturalesa de les prestacions no és poss¡ble entendre aquestes com una realització iaprofitament
individual ifuncional de les mateixes que permetin ser executades de forma independent. A més
caldria exigir una coordinació iplan¡ficació global dels treballs per a una correcte execució global
de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d'interés públic que es
persegueixen en l'execució d'aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestac¡ons no
poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i
una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la final¡tat requerida.

L2. Régim jurídic.
El present contracte es qualifica de subministrament, de conformitat amb la definició contemplada
a l'article 16 de la Llei 912017 de I de novembre de 2017 .

Aquest contracte té carácter administratiu i es regeix pel

-

Present Plec de Cláusules Administratives Particulars.

-

Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de contractes del sector públic

-

plec de Cláusules Administratives Generals de I'Ajuntament de I'Hospitalet en alló que no
contradigui la normativa esmentada.

-

Supletóriament s'apl¡quen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret orivat.

Plec de Prescripcions Técn¡ques.
Projecte executiu.
La Llei 912017 , de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractació púbica.

Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament de la Llei de
contractes de les administracions publiques, en tot alló que no sigui contrari al que es
preveu a l'esmentada LCSP.

Contracte m¡xt de subministrament i obra relat¡u al projecte subm¡n¡strament ¡ col.locació de substitució de gespa
artificial al camp de futbol de la Torrassa de l'Hosp¡talet de Llobregat
P¿9 2 de 36
Expedient (SU-35/2019)

A,unt3mQót dÉ

U fl

osp¡tátat

Aprovat per [a Junta.de Govern Locat

en sessió de ....-....................

.-' ,.-/--1'-'

'-------

-.-1--

Fernando Aragonés Seijo
Vicesecretari - secretar¡ técnic

Cláusula 2, Pressupost base de licitació,

de ta JGL

El pressupost base de licitació contempla els costos corresponents al subministrament
els quals es detallen al projecte executiu.

ia

l'obra,

Donada la singular¡tal dels elements a subm¡nistrar, les partides del pressupost contemplen els
costos d¡rectes i indirectes dels productes així com la repercussió del cost de col.locació.
En relació a aquest últim, s'ha establert també a partir del cálcul dels costos directes i indirectes.
Dins dels costos directes, el cálcul de l'esforg que s'estima necessari per a la prestació objecte del
contracte, s'ha obtingut d'acord amb els preus de la base de dades del lrEC 2019, i del conveni
col lectiu del sector apl¡cable (Conveni col'lectiu del sector de la construcció , publ¡cat al BOE cfe
data 26 de setembre de 2017, mitjangant Resolució de la Direcció General de Empleo de 21 de
setembre de 2017, o posterior Conveni que hag¡ estat s¡gnat per les mateixes parts legitimades
així com per I'aplicació de I'Acord de revisió salarial per a I'any vigent del Conveni col.lect¡u de
treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona).
Pressupost base licitació subministrament +
Tipus

IVA:

lmport

IVA:

21

obra

169.0g0,90 €

o/o

35.509,09 €

TOTAL pressupost base licitació iva inclós: 204.S99,99 €
El pressupost base de l¡citació, que determina el lím¡t máx¡m de despesa al qual es compromet
¡'Ajuntament, és el de 204.599,99 euros IVA ¡nclós, amb el desglossament següent: 169.b90,90
euros, pressupost net i 35.509,09 euros en concepte d'lmpost sobre el Valor Áfegit al tipus del
210/o.

La quantitat indicada en el parágraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra máxima per
sobre de la qual s'estimará que les ofertes dels l¡citadors excedeixen el tipus de la licitació. Els
licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitac¡ó, indicant
l'lVA a aplicar mitjangant part¡da ¡ndependent.

LAjuntament no está obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats d,obres
executades siguin inferiors a les unitats previstes en el projecte, pel la qual cosa, l,Ajuntament no
resta obligat a exhaurir l'import adjudicat, sinó que ho fará en funció dels preus pÉvistos en el
projecte i realment executats.
Tot a]xq sens perjudici dels increments o excessos d'amidaments que d,acord amb el previst a
l'atl.242.4 de la LCSP es posin de manifest durant l,execució de l,obra.
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors icomprén la totalitat del
gonlJqgte El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiéncia i porta
¡mplícits tots aquells conceptes previstos a l,art. 100 iconcordants de ia LCSp.

contracte mlxt de subm¡n¡strament lobra relatiu al projecte subm¡n¡strament icol.locació de substituc¡ó de gespa

art¡flc¡al al camp de futbol de ta Torrassa de t,Hosp¡tatet dé L¡obregat.
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Cláusula 3. lmputació pressupost municipal.

de ta JGL

Aquest contracte per la duració de la seva execució comporta que la seva despesa s'imputi a
diferents exercicis pressupostar¡s.
La despesa corresponent a l'exerc¡c¡ 2019 per import de 102.299,45 euros, IVA inclós, anirá amb
cárrec de l'aplicació pressupostária núm. 2119.04.3420.622.00.60, segons cert¡ficat de retenció de
crédit núm. 190037395 de data 15 de juliol de 2019, emés per la Intervenc¡ó general.
La despesa corresponent a l'exercici 2020 per import de 102.300,54 euros, IVA inclds, anirá amb
cárrec de l'aplicació pressupostária núm. 21 19.04.3420.622.00.60 del pressupost municipal de
2019, condicionada a I'aprovació de la incorporació obligatór¡a de romanents de crédit amb
finangament afectat actualment en trámit, de conformitat amb I'article 182.3 del TRLHL, segons
certificat de retenció de crédit núm. 190037395 de data 15 de juliol de 2019, emés per la
lntervenció General.

Any

I
20t9

Económic

Mesos

Orgdnic

Progama
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%

Import
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a

622.00.60

04

3420

84.545,00 €

l't

.'7

54,45 e

102.299,45 e

l7

.'7

54,64 e

102.300,54 €

3t /t2t2019)
I mes

2020

(de

l/01/2020

84.545,90 e

a
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3v0t/2020)
lmport total

204.599,99 €

La referida despesa respon a les previsions del plec de condicions técniques. Per al cas que
els trámits l¡citatoris i la formalització del contracte no s'haguessin conclós a la data prevista d'inici
del servei prevista en aquests plecs ien els plecs de condicions técnrques, es reajustará el termin¡
a la data prevista de I'inici efectiu del contracte, i es procedirá al reajustament de la despesa
corresDonent. de conformitat amb l'art. 96 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Cláusula 4. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte (VEC) als efectes d'alló que disposen l'article 10 1 i concordants de la

LCSP i incorpora les possibles prórrogues i modificacions, a efectes de determinar el procediment
d'adjudicació i la publicitat és de 202.909,08 euros, sense incloure l'lmpost sobre el Valor Afegit
d'acord amb el quadre següent:

Any

Pressupost net

prestació

Pressupost net
modif¡cacions amb
increment del cost
económ¡c

SUMA

Contracte m¡xt de submlnlstrament i obra relatiu al projecte subministrament ¡ col.locació de substitució de gespa
art¡flc¡al al camp de futbol de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat.
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20t9
2020

84.545,00 €

TOTAL

169.090,90 €

0,00 €
33.818,18 €
33.818,18 €

84.545,90 €

84.545,00 €
118.364,08 €
202.909,08 €

Cláusula 5, Termini de vigéncia de! contncte ¡ possibres prórrogues,

El termini de durada del contracte será de 2 mesos, d'acord amb el projecte técnic iles

possib¡litats de finangament.

Per al cas que els trámits l¡citatoris ila formalitzac¡ó del contracte no s'haguessin conclds a la
data prevista d'inici del serve¡ prevista en aquests plecs i en els plecs de conáicions técniques, es
reajustará el termini a la data prevista de l'¡nici efect¡u del contracte, ies procedirá al reajustament
de la despesa corresponent, de conform¡tat amb l'art. 96 del Reial Decret 109g/20b1 ¿e lz
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
Aquest termini comenqa a comptar des de l'endemá de la signatura de I'acta d'in¡c¡ de la prestac¡ó.
En casos de suspensió de les obres per causes no imputables al contractista es podrá atorgar
un
lerm¡ni addicional pel mateix termini en que ha estat suspesa I'execució de I'obra.
L'obra s'executará de forma simultánia amb les obres corresponents al projecte executiu oe camp
munic¡pal de futbol i vestidors al parc de la Torrassa (aquest projecte contémpla la preparació del
camp per tal de rebre la gespa art¡ficial). Per tant, l'inici de l'obra queda condicionat á la'finalització
dels treballs a la zona del camo.

Així, al cinqué mes de I'obra abans assenyalada es procedirá a la recepció parcial de la zona del
camp de joc, per tal d'ev¡tar conflictes de responsab¡litat i de coordinació de seguretat.
Cláusu!a 6' Órgan de contractació. Expedient de contractació

¡ procediment d'adjudicació

6.1.- L'órgan de contractac¡ó és la Junta de Govern Local.
6.2.- L'expedient de contractació s'adjudicará mitjangant tramitació ordinária.

6.3.' La contractació, que es tramitará de forma ordinária es durá a terme mitjangant procediment
obert iadjudicació amb més d'un criter¡ d'adjudicac¡ó, en virtut d'alló que esiaUll¡xen ets articles
145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSp.
Cláusula 7. Pe¡fil del contractant, pubticitat de ta ticitació.
anunci de licitació per aquesta contractació es publicará en el pERFIL DE coNTMcTANT de
l'Ay1?T"nt de L'Hospitalet, amb les condicions iterminis establerts als articles 135 i 156 de la
Llei 912017 de I de novembre.
L
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Per a consultar els plecs ¡ la resta de documents relacionats amb la present co#fr5t/sc\¿, així com
la composició de la Mesa de Contractació s'ha d'accedir al Perfil de contractant a través de
l'adrega següent:
https://contractaciopublica.qencat. cauecofin pscp/AopJava/cap.pscD?reqCode=viewDetail&kewvo
rd=hospitalet&idCao= 1 8437529&ambit=

Tota la documentac¡ó necessária per a la presentació de I'oferta estará d¡sponible en el perfil de
contractant des del dia de la publicació de I'anunci de licitació.
Totes les aspectes relatius a les convocatóries, aclariments, avisos, actes públics ¡qualsevol altres
d'interés es publicaran al perf¡l del contractant en temps iforma.

L'acte d'adjudicació es publicará en el perfil del contractant en el termini de 15 dies naturals
d'acord a l'article 15'1 de la LCSP. Llei 912017 de I de novembte 2017.
La formalització del contracte juntament amb el corresponent contracte també es publicará en el
perfil del contractant en un termini no superior a 15 dies naturals a comptar de la data de la
formalització.

Ctáusula 8. Reguisifs de capacitat, apt¡tud

i solvéncia dels licitadors'

8.1. Capacitat per contractar

Estan capacitades per contractar amb aquest Ajuntament les persones físiques o jurídiques, amb
condició d'empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar ique no
estiguin incorregudes en cap dels supósits d'incapacitat o prohib¡cions de contractar determinats a
la legislació vigent.
L'activitat de les esmentades empreses ha de tenir relac¡ó amb I'objecte del contracte, segons
resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d'una organització amb
elements sufic¡ents per a la deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb
l'habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de
I'activitat o la prestació que constitueix¡ l'objecte del contracte

La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s'acredita mitiangant
l'escriotura de constitució o modif¡cació inscrita en el Reg¡stre Mercantil, quan sigui exigible

confoime a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s'acredita mitjanqant I'escriptura o document
de constitució, eitatuts o acta fundac¡onal, en qué 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 capac¡tat d'obrar de les empreses espanyoles persones fís¡ques s'acred¡ta amb

la

presentació del NlF.

La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea
o signataris de I'Acord sobre Espai Económic Europeu s'ha d'acreditar mitjanqant la inscripc¡ó
en Jls registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d'establ¡ment o la
presentació d'una declaració jurada o una de les ceriif¡cacions que s'indiquen en l'annex Xl de la
Directiva 2014124|UE.

gespa
Contracte mixt de subm¡nistrament ¡ obra relat¡u al projecte subministrament ¡col.locació de substitució de
de
Llobregat.
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La capac¡tat d'obra¡ de les empreses estrangeres d'Estab no membres de ta unió Europea
ni s¡gnataris de I'Acord sobre Espai Económic Europeu s'acred¡ta amb l'aporlació d'un infoime
de rec¡proc¡tat emés per la missió diplomátlca permanent o per l'oficina consular d'Espanya del
lloc del domicil¡ de I'empresa d'acord amb el que s'estableix als articles 68 ¡ 84 de la Llei gl2O17.
de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.
2. D'acord amb el que disposa l'article 69 de la LCSP, també poden participar en aquesta licitació
les unions d'empreses que es constitue¡xin temporalment a aquest efecte (urÉ), sense que
sigui necessária formalitzar-les en escriptura pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte.
Aquestes empreses queden obligades sol¡dáriament davant I'Adm¡n¡strac¡ó i hán de nomenar una
persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i comolir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses
atorguin poders mancomunats per a cobraments ipagaments d'una quantia significativa. Els
empresaris que des¡tgin concórrer a aquesta licitació integrats en una UTE hauran d'indicar els
noms icircumstáncies dels que la constitueixen, la participació de cadascú, així com el comoromís
de const¡tuir-se en UTE en cas de resultar adjudicataris del contracte.

3.

Les empreses que hagin participat en I'elaboració de les especificacions técniques o dels
documents preparatoris del contracte, poden partic¡par en la licitació sempre que es garanteixi que
la seva participació no falseja la competénc¡a, d'acord amb el que disposa l,article 701e la LCSp
8.2 Solvéncia económica i financera que s'exigeix:

-

-

El volum anual de negocis, en l'ámbit de l'objecte d'aquest contra6{e, durant els tres últ¡ms
anys ha de ser de com a mínim 202.909,08 euros en I'any de major execuc¡ó. En el cas de
qué la data de creació o d'inici de les activitats de I'empresa liciiadora sigui inferior a ires
anys el requeriment es podrá referir al període d'activitat. En el cas de qué aquesta data
sigui inferior a un any el requeriment podrá ser proporcional.

Asseguranga d'indemnització per riscos professionals, vigent fins a la fi de termini de
prestació
per un import mínim de 202.909,0g euros, amb l'aportació, a més, del
_d'ofertes,
compromís de la seva renovació o prórroga que garanteixi el manteniment de la seva
cobertura durant tota I'execució del contracte. Aquest requisit s'entén complert pel licitador
o cand¡dat que inclogui amb la seva oferta un compromís vinculant de subscr¡pció, en cas
de resultar adjud¡catari, de I'asseguranga exigida, compromís que ha de fer efectiu dins del
termini de deu dies hábils a qué es refereix l'apartat 2 de I'art¡cle 150 d'aquesta Lte¡.

8.3 Solvéncia professional o técnica:

- El licitador haurá d'acreditar una relació de com a MÍNIM TRES SUBMINISTRAMENTS

AMB
INSTAL.LACIONS SIMILARS EN EL CURS DELS TRES ÚLTIMS ANYS, avalada per certif¡cats
de bona execució; aquests certificats han d'ind¡car l'¡mport, les dates iel lloc d'exécució de les
obres i s'ha de precisar si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i
es van portar normalment a bon terme; si s'escau, aquests certificats han de ser comun¡cats
directament a l'órgan de contractac¡ó per I'autoritat competent.

Contracte mixt de subministrament ¡ obra relatiu al projecte submintstrament icol.locac¡ó de subst¡tució
de gespa

art¡f¡c¡al a¡ camp de futbol de la Torrassa de l,Hospitalet de Llobreoat.
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- Documentació que acrediti que l'empresa instal ladora té implantat un sistema de gestió de la
qualitat segons UNE-EN ISO 9001:2008 o posterior per a les activ¡tats de disseny ifabricació de
gespa artificial.

- Documentació que acrediti que I'empresa instal.ladora té implantat un sistema de gestió de la
qualitat medioambiental segons UNE-EN ISO 14001:2004 o posterior per a les activitats de
disseny i fabricació de gespa artificial.

- Fitxa técnica del sistema de gespa artificial a emprar, d'acord am.b les espec¡ficacions técniques
que es descriuen al punt MD.4.2.2 del projecte (NO ES TINDRA EN COMPTE EL TIPUS DE
REPLÉ), acompanyada del seu corresponent certificat o informe de producte en laboratori, que
acrediti el compliment de la norma UNE-EN 15330-'1 per a superfícies de gespa artificial per a
futbol, segons punt MD.6.2 del projecte
Cláusula 9. Presentació de proposicions.
9.1. Les proposicions es presentaran en el termin¡ de 15 dies naturals a comptar des del següent
al de la publicació de I'anunci de licitació en el perfil del contractant.

9.2. Les proposicions s'hauran de presentar m¡tjangant l'eina de Sobre Digital, ¡ntegrada en

la

Plataforma de Serveis de Contractació Pública, accessible a l'adrega web següent:

httos://contractac¡ooublica.oencat.cavecofin oscp/ApoJava/caD. pscp?reqCode=v¡ewDeta¡l&kevwo
rd=hospitalet&idCao='l 8437529&ambit=
En cas de oualsevol incidéncia o consulta técnica sobre la Plataforma de Serveis de Contractació
Públ¡ca, els licitadors hauran de fer servir el Portal de Suport per a les empreses licitadores del
Consorci Administració Oberta de Catalunya, accessible a I'adrega web següent:
httDs://www.aoc.cavoortal-suporul¡c¡tacions

emDreses/¡dserve¡/licitac¡ons empreses/

Tota la documentació continguda en cadascun dels sobres haurá de venir signada
digitalment per I'apoderat o representant legal de I'empresa licitadora

No obstant i pel supdsit que hi hag¡ alguna incidéncia de carácter general en el funcionament
de la plataforma, que impossibiliti la presentació electrónica, el servei de contractació així ho
indicará en el perfil del contractant atorgant, si s'escau, un termini de prórroga del termini de
presentació de proposicions als efectes de que els licitadors presentin les seves ofertes de forma
presencial en I'oficina del Reg¡stre General de I'Ajuntament de l'Hospitalet ubicada al Carrer Josep
Prats, número 2, 0890'l l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Si l'últirn dia és inhábil s'entendrá prorrogat fins al primer dia hábil segÜent. La presentació en
Plataforma de Serveis de Contractació Pública en un dia inhábil s'entendrá real¡tzada en la
primera hora del primer dia hábil següent. La presentació en dia inhábil es cons¡deraran
presentats anter¡ors, segons el mateix ordre, als que van ser el primer dia hábil posterior

9.3. Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap pretext.
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9'4' L'esmentada documentació haurá de presentar-se en qualsevol d" 1". lHfJirtcooficials de
Catalunya, signada electrónicament, en sobres, en els termes següents:

Tota la documentac¡ó a presentar pels licitadors s'inclourá en DOS SOBRES DIGITALS.

SOBRE DIGITAL NÚM.I

Aquest sobre, identificat com sobre digital ha de contenir, de conformitat amb el que disposa
I'article 'l40.1 .a) de la LCSP:

El formulari normal¡tzat de Document Europeu únic de contractació (DEUC), mitjangant el
qual els l¡c¡tadors declaren la seva capacitat, la seva solvéncia económica, financera itécnica de
conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec; que no es troben ¡ncurses en cap
prohibició de contractar, així com que compleixen amb la resta de requisits que s'estableixen en
aquest plec.

reDresentat leoal. A més, les empreses liciladores indicaran en el DEUC, si s'escau, la informació
relativa a la persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.

En el DEUC es declarará I'adrega electrónica als efectes de notificacions, d'acord amb el
que es preveu en I'art. 140.1.a) 4rt LCSP.
Les empreses liciladores poden emplenar el Formulari del DEUC util¡tzant el servei en línia del
Min¡steri d'Hisenda. Per obtenir el document DEUC, el licitador haurá d'anar al servei en linia del
Ministeri d'Hisenda: httos://visor.reoistrodelicitadores.qob.es/
En el supósit que l'oferta es presentés per una urE, haurá d'acompanyar al DEUC, el compromís
de constitució de la unió. A més hauran de presentar un DEUC per separat.

En el cas que I'empresa licitadora recorr¡ a la solvéncia imitjans d'altres empreses, ha d,ind¡car
aquesta circumstáncia en el DEUC i s'ha de presentar altre DEUC per separat per cadascuna oe
les empreses a la solvéncia de les quals recorri.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del
termini de presentac¡ó de proposicions ¡ subsistir en el moment de la perfecció del contracte.
Les empreses licitadores inscrites en el Registre Electrónic d'Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya, o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l,Estat
(ROLECE), indicaran en l'apartat coresponent del DEUC que la informació es troba en el Reg¡stre
corresponent. Només estan obligades a indicar la informac¡ó que no figuri inscrita en aquests
registres, o que no hi consti vigent o actual¡tzada.

i obra relat¡u al projecte subm¡n¡strament
art¡ficial al camp de futbol de ta Torrassa de l,Hosp¡talet de Llobregat.
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empreses estrangeres iquan el contracte s'executi en territori espanyol: la
participació en la licitació comporta la submissió del licitador ¡ de I'adjudicatari a la jurisdicció dels
jutjats itribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que, de manera directa
o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional
estranger que pogués correspondre al licitador.

Només per

a

L'acreditació dels requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s'ha indicat en el
DEUC, I'haurá d'efectuar l'empresa licitadora en qui recaigui la proposta d'adjudicació per haver
presentat I'oferta més avantatjosa económicament, amb carácter previ a l'adjudicació.
Els licitadors s'obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la proposta d'adjudicació, tota la
documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d'alló establert a la cláusula 13. 1
del present Plec.
SOBRE DIGITAL NÚM. 2

La proposició económica dequdament siqnada electrónicament, basada en el preu, ialtres
cr¡teris avaluable mitjangant criter¡s quantificables per l'aplicació de fórmules matemátiques ique
haurá d'ajustar-se al model que s'indica en I'ANNEX I d'aquest plec admin¡stratiu.
No es podrá subscriure cap proposta en Unions d'empresaris si ho fa individualment. Tampoc
podrá presentar-se en més d'una Unió d'empresar¡s.

C!áusula 10, Criteris de valoració de les oferfes relatives
admi ssi bil itat de vari ants,

a millores del cicle de vida i/o

Considerant l'objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu cicle
de vida, es considera adient a ¡ efecte de seleccionar la m¡llor oferta en relació qualitat preu,
incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s'indica ijustifica;

f

.
.

70Yo
Criteri per preu:
Criteris qualitat¡us: 30Yo

S'ha determ¡nat una ponderació del 30% per als criteris qualitatius, donat que es considera que la
vida útil i la correcta explotació dels camps de gespa art¡ficial depenen en gran mesura de factors
no relacionats amb el preu. Per tant, una millora en la garantia augmentaran la vida útil (tant del
material retirat com del nou) ien conseqüéncia la relació qualitat - preu al llarg del seu cicle de
vida.
En relació a la tipologia d'avaluació la proporció resultant és la següent:

.

Criteris

Automátics

1OO%

Als següents punts es procede¡x a desglossar la puntuació segons els criter¡s assenyalats.

Contracte mixt de subministrament ¡ obra relatiu al projecte subministrament
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10.1

oferta económica (Fins a un máxim de z0 punts), que representa un
puntuació.

70o/o

del total de

A la millor oferta respecte del tipus de licitació s'atorgará un máxim de 70 punts. A la

oferta
corresponent al pressupost de licitació se li atorgará 0 punts. A la resta d'ofertes s'assignará la
puntuació que correspongui de forma proporc¡onal, segons la fórmula:

(ot - oi)
Puntuació Oferta

= 70 x
(Ot - Om)

Ot:
Oi :

Om:
(Ot (Ot -

Pressupost de licitació (€)
Oferta a puntuar (€)
Oferta més baixa (€)

Oi):
Om):

10'2

Baixa oferta (€)
Baixa oferta més económica (€)

Augment del termin¡ de garantia específica de la gespa art¡ficial (Fins a un m¿xim de

24 punts), que representen un 24o/o del total de la puntuació
La garantia específica minima de la gespa artificial és de 2 anys, amb una vida útil estimada de
anys.

1O

Per cada any addicional de garantia sobre la gespa artif¡cial oferta, s'atorgaran 3 punts fins a un
máxim de 24 punts (máx¡m 10 anys de garantia)

10.3

Criteri social (6 punts), que representa un 6% del total de puntuac¡ó

M¡llora relativa a la subcontractació de treballs amb Centres Especials de Treball o Emoreses
d'inserció.

S'ha determinat aquest percentatge (6 %) per a aquest criteri, ja que indica la co-responsabilitat
de les empreses licitadores vers I'obra que es vol contractar, donat que és una bona opbrtunitat de
generar la inclusió de col.lectius més desfavorables.

Es valorará amb 6 punts a les ofertes que es comprometin en subcontractar, com a mínim I
treball, amb Centres Especials de Treball o Empreses d'inserció.
10.4 Parámetres per a considerar ofertes anormalment baixes.

De conformitat amb el previst a I'aft. 149 de la Llei 9t2017 i, als efectes de considerar les ofertes
anormalment baixes quan s'hagin determinat una pluralitat de criteris, es considera adient establir
els següents parámetres objectius referits a I'oferta considerada en el seu conjunt.

Es consideraran, en principi, desproporcionades o temeráries les ofertes que es trob¡n

següents supósits:

als
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4.

Quan, concorrent, un únic licitador, sigui infer¡or al pressupost base de licitació en més de
25 unitats percentuals.
Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altre
oferta.
Quan concorrin tres l¡citadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitja aritmética de les ofertes presentades. No obstant, s'exclourá per al cómput de dita
mitja l'oferta de quantia més elevada quan sigu¡ superior en més de 10 unitats percentuals
a dita mitja, i I'oferta de quantia més baixa quan sigui inferior en més de 10 unitats
percentuals a dita mitja. En qualsevol cas, es considerará desproporcionada la baixa
superior a 25 unitats percentuals.
Quan concorrin quatre o més licitadors, , les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmética de les ofertes presentades. No obstant, si entre aquestes
existeixen ofertes que siguin superiors o ¡nferiors a dita mitja en més o menys de 10 unitats
percentuals, es proced¡rá al cálcul d'una nova m¡tja tan sols amb les ofertes que no es
trobin en el supósit indicat. En tot cas, si el número de las restants ofertes es inferior a tres,
la nova mitja es calcular¿ sobre las tres ofertes de menor quantia.

Les ofertes que incorrin en aquest supósit seran requerides per la mesa de contractació per
tal de que aport¡n la justificació de les seves ba¡xes. La documentació requerida será la
següent:
'I

.

Memória justificativa
Es lliurará una memória general sobre les condicions de l'oferta que siguin susceptibles de
determinar el baix nivell de preu o despeses de la mateixa i en particular, en el que es
refereix als següents valors:

a)
b)
c)
d)
e)

L'estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serve¡s prestats o el métode
de construcció.
Les solucions técnica adoptades i les condicions excepcionalment favorables de
que disposi per executar les obres.
La innovació i originalitat de las solucions proposades per executar les obres.
El respecte d'obligacions que result¡n aplicables en matéria mediambiental, soc¡al o
laboral, i de subcontractació, no sent justificables preus por sota de mercat o que
incompleixin I'establert a I'article 201 de la llei de contractes.
La possible obtenció d'un ajut d'Estat.

Aquest document es lliurará en format DIN-A4 (s'acceptaran altres formats en cas d'aportar
gráfics, quadres o altres elements que ho requereixin per tal de facilitar la seva comprensió) i
tindrá com a máxim 3 págines a doble cara.

2.

Justificació detallada de les partides incloses a I'ANNEX 0l de l'informe justif¡cat¡u:
Per tal de poder valorar objectivament I'aplicació de les condicions especialment favorables
detallades a la memória, les empreses licitadores hauran de justificar les seves baixes de forma
específica, utilitzant les partides que s'adjunten a I'ANNEX 0l de I'informe, incloses als quadres de
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i que han estat escollides

justificacions tindran només validesa a efectes de la valoració de la oferta).
La justificació es presentará de forma independent per

per a tal

fi

(aguestes

a cada partida inclosa al ll¡sta, i haurá de

complir les següents condicions:

.

La just¡ficac¡ó es presentará obligatór¡ament en base a la plant¡lla

adjunta a I'ANNEX 02

de l'informe justicatiu (una justificació per cada partida). En el cas de materials i
maqu¡nária, la justificació de la rebaixa de preu haurá de venir documentada amb
certificats de compromís del subministrador degudament signats, que hauran de garantir el
total del període d'execució de les obres previst ique s'adjuntaran a la plantilla
corresoonent.

.
.

La justificació utilitzará els elements s¡mples, compostos

i rend¡ments (que hauran d,estar
justificats), així com qualsevol element que integri la descomposició del preu de la partida.
El preu a justificar contemplará tots els percentatges inclosos, excepte l,lVA:

- Despeses auxiliars
- Despeses indirectes
- Despeses generals
- Benefici industrial
- SeguÍetat i salut

En cap cas es podrá minorar les despeses en seguretat isalut, icom a mínim, s'haurá
d'aplicar un 6% de Despeses Generals i un 2o/o de Benefici lndustrial

¡

3.

Per a la justificació s'utilitzaran, només, preus que no siguin inferiors a aquells que formin
part de documentació i normativa legal i administrativa vigent en el moment d,aprovació
d'aquests Plecs. En relació a la ma d'obra no podrá aplicar-se un preu que estigur per sora
del conveni col'lectiu del sector vigent (Conveni col.lectiu del sector de la construcció ,
publicat al BOE de data 26 de setembre de 2017, mitjangant Resolució de la Direcció
General de Empleo de 21 de setembre de 2017, o posterior Conveni quehagi estat signat
per les mateixes parts legit¡mades així com per I'aplicació de l'Acord de revis¡ó salarial oer
a I'any vigent del Conveni col lectiu de treball del sector de la construcc¡ó i obres públiques
de la província de Barcelona).
Avaluació técnica

El no tenir en compte qualsevol dels punts assenyalats als dos apartats anteriors, tant en I'aspecte
formal com en relació al contingut, implicará la desestimació de la justificació ¡ per tant l,oferta
quedará exclosa de la licitació.
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La no correcta, inviable o incompleta justificació (a criteri técnic) de la disminució del preu segons
justificació presentada implicará la
la baixa que ofereix i/o la incoheréncia entre l'oferta
justificació,
per
quedará
i
exclosa de la licitació
tant l'oferta
desestimac¡ó de la

ila

A la vista del que determini la mesa de contractació una vegada aplicat els parámetres indicats

i,

detectada/es lales oferta/es que presumptament incorren en aquesta anormalitat, es requerirá al/s
licitador/s per tal que justifiquin les seves ofertes.
Els licitadors d¡sposaran de 3 dies hábils per justificar les seves ofertes. El termini comengará a
comptar des del dia següent a la notificació de I'enviament del requeriment que efectuará el
Servei de Contractació.

El requeriment s'enviará per correu electrónic adregat a la bústia electrón¡ca indicada pel
contractista. Així mateix, el contractista també haurá d'enviar la justificació requerida al correu
corporatiu municipal contractacio@l-h.cat. la qual haurá d'anar degudament signada, en tot cas
digitalment.
La justificació presentada será estudiada i analitzada pels serveis técnics municipals especialitzats
en l'objecte del contracte, els quals emetran el corresponent informe que será elevat a la mesa de
contractació per a la seva valoració i, si s'escau, acceptació o rebuig motivat de l'oferta.

En tot cas, es rebutjaran aquelles ofertes que vulnerin la normativa relativa a la subcontractació,
incompleixin les obl¡gac¡ons aplicables en matéria mediambiental, social o laboral, ja siguin
derivades de normativa nacional o internacional, ¡nclosos els incompliments dels convenis
sectorials utilitzats com a referéncia per establir el pressupost base de licitació.

La no justificació de les ofertes o la presentació de la justificació fora del termin¡ establert,
comportará l'exclus¡ó de l'oferta del procediment d'adjudicació.

10,5. Criter¡s de desempat.

Si hagués empat entre diferents ofertes, l'ordre de prelació aplicable será el següent, apl¡cant-se
de forma successiva en cas que persisteixi l'empat entre les ofertes.

1o Les proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de
presentació d'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa.
a la promoció i
inserció faboral de persones en situació d'exclusió social, regulades en la Llei 4412007 de 13

2o Les proposicions presentades per les empreses dedicades específicament

de desembre per a la regulació del régim de les empreses d'inserció.
30 Si es presenten ambos cr¡teris, tindrá preferéncia el cr¡teri dels treballadors en discapacitat.

Si diversos licitadors igualen aquest percentatge, es proposará com a adjudicatari qui disposi
d'un major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
40 Si persisteix I'empat es dirimirá mitjangant sorte¡g.
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La documentació acreditativa dels criteris de desempat esmentats será apordfdá
el moment en que es produeixi I'empat.

S{s

licitadors en

Cláusula 11. Mesa de contractació, com¡té d'experts i organ¡sme técnic especialitzat
La mesa de contractació estará constituida oer:

TITULARS
PRESIDENT/A: El Tinent d'Alcalde de I'Area de Planificació, Projectes estratégics iHisenda, per
ser el regidor de govern amb competéncies en matér¡a de contractació, segons estableix el Decret
de l'Alcaldia de divisió de I'administració municioal.

VOCALS:

-

Titular de l'Assessoria Jurídica.
Titular de la Intervenció General Municipal.

SECRETARI/A: Actuará formant part de la Mesa de contractació permanent, amb veu peró sense
vot, la cap de Serveis de Contractació i Patrimoni.

SUPLENTS

PRESIDENT/A:

El Tinent d'Alcalde d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en

cas

d'abséncia, vacant, malalt¡a, supléncia o impossibilitat legal per actuar.
VOCALS:

-

1.

Per l'Assessoria Jurídica, el personal funcionari técnic adscrit a la mateixa.

2.

Per la Intervenció general, d'acord amb la designació efectuada a proposta de la
Interventora general, els següents funcionaris i per aquest ordre:

La Viceinterventora - Funció comotable.
La Cap de Servei de Control Intern

ide la Gestió Económica-Financera.

El Cap de Serveis de Comptabilitat.
Els técnics superiors adscrits a la Intervenció General.

SECRETARI/A: El/La Cap de Secció de Contractació o un funcionari/a técn¡c/a suoerior en dret
adscrit al Serve¡ munic¡oal de Contractació.

Contracte mixt de subministrament i obra relat¡u al projecte submin¡strament
art¡ficial al camp de futbol de la Torrassa de l'Hosp¡talet de Llobregat.
Exped¡ent (SU-35/2019)

i

col.locació de substituc¡ó de gespa
P¿9. 15 de 36

Ajunr¡rüÉñt óe

f Ho3pitrlÉ!

Aprovatper [a

r"^!*ffi-*^,

..
vrcesecretar¡ -

secretari técnic

de ta JGL

Cláusula 12. Obertura de proposicions
Amb l'antelació necessária a la data d'obertura de proposicions, la Plataforma de Contractació de
la Generalitat requerirá als licitadors que hagin presentat la seva proposició, per tal que
introdueixin el codi facilitat des de l'esmentada Plataforma que permet, amb carácter previ a
I'obertura, la desencriptació del sobre o sobres que han de ser objecte de l'obertura per la Mesa
de Contractació.

Será obligatori pel licitador efectuar aquesta operació que haurá de realitzar diligentment en el
termini que se li indiqui. El no introduir el codi per causes imputables al contractista que tingués
com a efecte l'impediment de I'obertura per part de la Mesa de Contractació, que obligués a la
suspensió de I'acte d'obertura o a la suspensió del procediment licitatori, determinará
responsabilitat d'aquest i, en funció de les circumstáncies concorrents, I'Ajuntament podr¡a ten¡r
per retirada la seva oferta amb els efectes legals que se'n poguessin derivar.

El lloc, dia i hora de I'obertura del/s sobre/s es publicará en 9,|.-pgrf¡L!C--go0te.9!anl amb una
antelació mínima de tres dies hábils.
En acte intern. la mesa proced¡rá a I'obertura del SOBRE DIGITAL NÚM.1 iqualificará el DEUC.

En el cas que detecti un DEUC incorrecte o que no s'ajusta al previst en aquest plec, s'admefá
I'oferta condicionada a que l'esmeni en el termini de 3 dies hábils següents a la recepció de la
notificació del requeriment que li efectuará el Serve¡ de Contractació adreQat al correu electrdnic
indicat oel licitador en l'esmentat DEUC.

Transconegut el termini indicat, sense que el licitador esmeni el DEUC, será exclós del
procediment d'adjudicació. També resultará exclós si l'esmena no s'ha realitzat correctament
sobre els aspectes detectats préviament com incorrectes.

A continuació, en acte públic, es llegiran els acords de la mesa adoptats sobre I'admissió o
inadmissió de les empreses licitadores iels possibles requeriments d'esmena del DEUC, i
seguidament s'obriran el SOBRE DIGITAL NÚM.2 ¡es llegiran les propostes avaluables de forma
automát¡ca.
La Mesa de Contractació remetrá les ofertes avaluables per criteris autom¿tics als serveis técnics
per tal que procedeixin a puntuar les proposicions. Emés aquest ¡nforme, prévia exclusió, si
s'escau, de les ofertes que no s'ajustin als requeriments d'aquest plec, procedirá a avaluar i
classificar les ofertes, ifará la proposta d'adjudicació a favor del licitador que hi hagi obtingut la
millor ountuació d'acord amb els criteris de valoració iles millores ofertades; tot aixó, sens
perjudici del procediment que caldrá seguir si es detecten ofertes incurses en presumpció
d'anormal¡tat, d'acord amb el que es disposa en la cláusula 10 d'aquest plec o d'acord amb els
cr¡teris establerts legal o reglament¿riament
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Cláusula 13. Adjudicació del contracte
'13.1. El licitador proposat com adjudicatar¡ abans de l'adjudicació idins del termini de 10 dies
hábils comptadors des de l'endemá de la recepció del requeriment que preveu l'article 150.2 LCSP
haurá d'aportar i/o acreditar el següent:

-

-

-

Document Nacional d'ldentitat de la persona física signant de l'oferta económica.
En el cas que el licitador actuí en nom d'altre, s'haurá d'aportar el poder notar¡al validat per
la Secretaria General o de funcionari llicenciat en dret de l'Ajuntament, juntament amb el
Document Nacional d'ldentitat del representat.
Si ho fa en nom d'una persona juríd¡ca, s'aportará I'escriotura de constitució de la Soc¡etat i
en seu cas, modificacions posteriors, degudament inscr¡tes en el Registre Mercantil, quan
aquest requ¡s¡t sigui exigible d'acord amb la legislació mercant¡l que li sigui aplicable. Si no
ho és, I'acreditació de la capac¡tat d'obrar s'ha de fer mitjangant l'escriptura o el document
de constituc¡ó, els estatuts o l'acte fundacional, en qué const¡n les normes per les quals es
regula la seva activitat, inscrits, si s'escau, en el registre oficial corresponent.

Comptes anuals aprovats idipositats al Reg¡stre Mercantil, si l'empresari está inscrit en el
Reg¡stre, ¡en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en qué hagi d'estar inscrit. Els
empresaris individuals no inscr¡ts en el Registre Mercant¡l han d'acreditar el seu volum
anual de negocis mitjangant els seus llibres d'inventaris icomptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.
Certif¡cat expedit per l'assegurador, en qué constin els imports i riscos assegurats i la data
i mitjangant el document de compromís v¡nculant de
prórroga
subscripció,
o renovació de l'asseguranga, en els casos en qué s¡gui procedent.

de venciment de I'asseguranga,

-

Els subministraments efectuats s'hauran d'acreditar mitjangant certificats expedits o visats
per l'órgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públ¡c; quan el
destinatari sigu¡ un subjecte privat, mitjangant un certificat expedit per aquest o, a falta
d'aquest certif¡cat, m¡tjangant una declaració de l'empresari acompanyat dels documents
que tingui en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s'escau, aquests
certif¡cats els ha de comun¡car directament a l'órgan de contractació l'autor¡tat compelent.
Per determinar que un submin¡strament és de la mateixa o similar naturalesa que el que
constitue¡x l'objecte del contracte, es tindran en compte els tres primers dígits dels codis
resoectius de la CPV.

-

Documentació que acrediti que I'empresa instal ladora té implantat un sistema de gestió de
la qualitat segons UNE-EN ISO 9001:2008 o posterior per a les activ¡tats de disseny i
fabricació de gespa artific¡al.

-

Documenlació que acrediti que I'empresa instal.ladora té implantat un s¡stema de gestió de
la qualitat med¡oamb¡ental segons UNE-EN ISO '14001:2004 o posterior per a les activitats
de d¡sseny i fabricació de gespa artificial.

-

Fitxa técnica del s¡stema de gespa artif¡c¡al a emprar, d'acord amb les especificacions
técniques que es descriuen al punt MD.4.2.2 del projecte (NO ES TINDM EN COMPTE
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EL TIPUS DE REPLE), acompanyada del seu corresponent certificat o informe de producte
en laboratori, que acredit¡ el compl¡ment de la norma UNE-EN 15330-1 per a superfícies de
gespa art¡f¡cial per a futbol, segons punt MD.6.2 del projecte.

-

-

Acreditar la constitució de la garantia definitiva a la Tresorer¡a Municipal. Si la garantia es
constitueix mitjangant aval bancari o asseguranga de caució, aquest haurá presentar-se
degudament ¡ntervingut per fedatari públic. La constitució de la garantia s'acreditará
mijtangant carta de pagament expedida per la Tresoreria.
Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del comDliment de les seves oblioacions
tr¡butáries i amb la Seguretat Social, llevat que l'Ajuntament disposi d'aquests.
la resta de circumstáncies consignades en lalles declaració/ns responsable/s aportada/es
la resta que sigui exigible.

i

Aquelles empreses que estiguin ¡nscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya i/o de I'Adm¡nistració General de l'Estat restaran eximides de presentar la documentació
referida si consta en el Registre de L¡citadors.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s'entendrá que el licitador ha retirat
la seva oferta, se li exigirá l'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclós, en
concepte de penalitat, ies procedirá en els termes assenyalats a l'article 150 de la LCSP
13.2. L'adjudicació es realitzará d¡ns el termin¡ de 2 mesos a comptar des de la data d'obertura de
les ofertes rebudes.

Els term¡nis indicats en els apartats anteriors s'ampliaran en 5 dies hábils quan sigui necessari
seguir els trámits pels casos en qué s'hagi presentat ofertes amb presumpció d'anormalitat, a qué
es refereix l'apartat 4 de l'article 149 de la Llei 912017 de 9 de novembrcde2017.
Transcorregut el termini anterior sense que s'hagi produil l'adjudicació, els licitadors tenen dret a
retirar la seva proposta.
L'adjudicació del contracte es notificará a tots els participants en la licitació amb el contingut
previst a l'article 151 de la LCSP.
L'acord d'adjudicació será notificat als licitadors en el termini máxim dels
hagi estat acordat i simultániament es publicará en el perf¡l de contractant.

l5 dies següents a qué

En cas que s'hagi notificat com a adjudicatária una UTE, aquesta s'ha de constituir formalment en
unió temporal abans de la formalització del contracte.

Cláusula 14. Garantia definitiva
No s'exigeix la constitució de la garantia provisional, de conform¡tat amb alló que disposa l'article

r06 LcsP.

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l'oferta económicament més
avantatjosa será per import del 5% del preu d'adjudicació iva exclós.
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La garantia definitiva es podrá const¡tu¡r mitjangant la retenció en el preu dels pagaments que
s'efectuin per I'Ajuntament ifins assolir l'¡mport total de la garantia, de tal forma que el contractista
no rebrá cap pagament de les factures presentades i conformades fins que no s'assoleixi I'import
total de la garantia. La constitució de la garantia mitjangant aquesta modalitat requerirá
man¡festació expressa del contractista.

Cláusula 15. Pe¡feccionament del contracte

i

publicitat de ta formaticació del contracte.

't5.1. En tractar-se d'un contracte susceptible de recurs especial, la formal¡tzació no es produirá
abans del transcurs dels 15 d¡es hábils següents a la remissió de la not¡ficació de l'adjudicació,
d'acord a l'article 153.3 de la LCSP.

Una vegada transcorregut el term¡n¡ previst en el parágraf anterior, I'adjudicatari s'obliga a
formal¡tzar-lo m¡tjangant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en un
termini máxim de 5 dies naturals a comptar de I'endemá de la recepció del requer¡ment.

Si per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el conlracte d¡ns del termini
assenyalat s'entendrá que I'adjudicatari retira la seva oferta ¡ l'Ajuntament sol.licitará la
documentac¡ó al següent licitador per l'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes, i podr¿
reclamar, si escau, a I'adjudicatari retirat la indemnització que correspongui.

En el supósit que l'adjudicatari sigui una unió temporal d'empreses aquesta haurá d'estar
formalment constitulda abans de la formalització del contracte.

15.2' El contracte es perfeccionará amb la seva formal¡lzació en document administratiu. oue será
titol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Aixó no obstant, podrá elevar-se a escr¡ptura
pública si ho sol licita I'adjudicatari, i les despeses derivades del seu atorgament aniran al seu
cárrec.
15.3. La formalització del contracte, juntament amb el corresponent contracte, es publicará en el
perfil de contractant en un termini no superior a 15 dies naturals a comptar des de la data de la
formalització.

Cláusula 16. Execució del contracte.

l6.l.L'execució del contracte s'iniciará amb I'acta de comprovació de replanteig en el lloc indicat

en el projecte d'obres.

16.2. L'acta de comprovació del replanteig, que forma part ¡ntegrant del contracte, s'efectuará dins
del termini d'un mes des de la data de la formalització del contracte. L'acta haurá d'estar s¡onada
pel contractista i per la direcció facultativa de I'obra.
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa autoritzará
expressament l'in¡c¡ de les obres en la mateixa acta, sempre que s'hagi notificat al contractista
I'acord d'aprovació del Pla de seguretat isalut en el treball.
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En cas de no haver-se notificat, aquesta incidéncia es fará constar a l'acta de comprovac¡ó del
replante¡g, iel contractista il'Ajuntament de l'Hospitalet signaran una acta d'inici de les obres en
un termini m¿x¡m de 15 dies naturals comptats a partir de l'endemá d'aquesta not¡ficació.
'16.3. Un cop execulat els treballs que integren la totalitat del projecte es procedirá a la recepció de
les obres prévia comprovac¡ó de la seva correcte realització i medició corresponent.

Cláusula 17. Abonaments al contractista
L'adjud¡catari tindrá dret a I'abonament del preu d'adjudicació per les prestacions objectes del
present contracte descrites en el plec de prescripcions técniques.

El pagament de les factures es realitzará de forma mensual, d'acord amb el calendari de
pagaments previst per l'Ajuntament i prévia comprovació i supervis¡ó de les prestacions
realitzades. Sens perjudici de la quant¡tat a satisfer que resulti en cas de demora o endarreriment
de les prestac¡ons pactades.

Aquests efectes s'haurá de presentar la conesponent factura d'acord amb la normativa vigent
(l'art. 6 i concordants del Reial Decret 1619/2012 de 30 de novembre, pel qual s'aprova el
reglament que regula les obligacions de facturació) ¡ el pagament de les mateixes es realitzará
d'acord amb el calendari de pagaments previst per l'Ajuntament prévia comprovació isupervisió
de les Drestacions realitzades ¡sempre dins del termini de 30 dies establert a l'article 198.4 de la
Llei 912017. Sens perjudici de la quantitat a satisfer que result¡ en cas de demora o endarreriment
de les prestacions pactades.

D'acord amb el que estableix la Llei 2512013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrónica icreació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s'han de
d'incloure,
signar amb signatura avangada basada en un certificat reconegut,
necessáriament, el número d'expedient de contractació.

ihan

El format de la factura eleclrónica i signatura s'han d'ajustar al que d¡sposa l'annex I de l'Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació ianotació
de les factures en el Registre comptable de factures en l'ámbit de l'administració de la Generalitat
de Catalunya i el sector públic que en depén.
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l'Ajuntament de l'Hospitalet que es
tramitaran d'acord amb la Instrucció reguladora del Registre centralitzat de factures de
'Ajuntament, aprovat pel Ple municipal el 22 de febrer de 201 1 , del que disposen els arttcles 3, 4,
5 6 i 8 de Llei 2512Q13, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrónica i creació del
Registre de Factures del Sector Públic i les Bases d'Execució del Pressupost per l'exercici 2018.
f

El pagamenl es realitzará per l'Ajuntament de I'Hospitalet, en els term¡nis establerts en l'article
198.4 LCSP id'acord amb el seu calendari de pagaments previst, prévia comprovació isupervisió
de les prestacions realitzades, sens perjudici que se li pugui exig¡r la presentació dels documents
de cotització del personal destinat a I'execució del contracte, als efectes de comprovar que es
troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Soc¡al, d'acord amb el
que disposa I'art. 43 de la Llei General Tribulária.
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Les societats anónimes, les soc¡etats de responsabilitat l¡mitada ¡ la rest# Sdrftitats compreses
en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrón¡ca i creació del
registre comptable de faclures en el sector públic han de presentar factures electróniques d'acord
amb la normativa vigent, tot complint els requeriments técnics detallats en el portal de trámits del
proveidor de la seu electrÓnica de I'Ajuntament de l'Hospitalet https://seuelectronica.lh.cau393887 l.asox?id='l

En totes les factures electróniques la identificació dels centres gestors destinataris es fará

mitjangant els següents codis:

1.

2.
3.
4.

L'Oficina Comptable, s'ident¡fica com un centre (Centrecode) amb el codi LO1O81017 i
el rol (RoleTypeoode) 01.
L'Organ Gestor, s'identifica com un centre (Centrecode) amb el codi L01081017 iel rol
(RoleTypeCode) 02.
La Unitat Tramitadora, s'identifica com un centre (Centreoode) amb el codi LO',|08i017
i el rol (RoleTypeCode) 03.
També caldr¿ ¡dentificar el servei de l'Ajuntament que fa l'encárrec i ha rebut el serve¡
que es factura. Per fer-ho, s'¡dentificará un quart AdministrativeOentre amb els valors
següents:
El camp centre (CentreCode) es de¡xará en blanc.
El camp de rol (RoleTypEcode) s'hi introduirá el codi 04, que identifica
segons I'estándard l'Organ promotor.
El camp nom (Name) s'hi introduirá la denominació del servei o deoartament
municioal.

.
.
.

En el cas que l'encárrec s'hagi formalitzat a traves d'un acord o resolució de I'Ajuntament, el
nÚmero de resolució s'ha d'incorporar en el camp ReceiveroontractReference de la factura
electrónica. Aquest número es pot trobar al cantó superior dret del document en qué es va
comunicar l'adjudicac¡ó a l'empresa.

Els pagaments al contractista resultants de les certificacions expedides

i

consignats a la
corresponent factura, tenen la considerac¡ó de pagaments a compte, subjecte a les rectificacions
que es produe¡xin en la medició final i sense suposar en cap cas aprovació i recepció de les obres
que correspongu¡.
Cláusula 18. Revisió de preus
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característ¡ques del present contracte.

cláusula 19. Responsab le del contracte. Direcció. Inspecció de l,execució del contracte.
'19.1. Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l'article 62 LCSp, al
Director facultatiu de I'obra d'acord amb els arts. 237 a 246 LCSP, correu electrónic ephus@lh.cat.

El/ la responsable del contracte no podrá, en cap cas, ni per compte propi ni alié, intervenir en
aquest procés de contractació com a licitador.
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En qualsevol cas, la imposs¡bilitat d'intervenció abastar¿ les persones jurídiques en quin capital
aquell o els seus cónjuges, convivents i/o descendents sobre els que tingu¡n representació legal
ostentin una participació superior al 10o/o ilo en s¡guin administradors.
'19.2. Al director facultatiu del contracte li correspon, amb carácter general, supervisar I'execuc¡ó
del mateix, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessáries amb la finalitat d'assegurar la

correcta real¡tzació de la prestació del servei públic pactat, així com reforqar el control del
compliment del mateix i agilitzar la solució d'incidéncies que pugin aparéixer durant la seva
execució, i en particular:

1.

Promoure i convocar les reunions que resultin necessáries amb l'objecte de solucionar
qualsevol incident en l'execució del contracte en el sentit que millor convingui als
interessos públ¡cs. De totes les reunions aixecar¿ acta que hauran de ser signades pel
contract¡sta.

2.

Resoldre les incidéncies que pugin sorgir en I'execució del contracte, seguint el
procedlment establert a I'article 97 del Reglament general de contractes de les
Administrac¡ons oúbliques.

3.

Informar els expedients de reclamació de danys

i

perjudicis

i

d'incautació de garantia

definitiva.

4.

Proposar la imposició de penalitats, assenyalant la seva graduació o proporció.

5.

Informar la devolució o cancel lació de garanties.

6.

Informar sobre el compliment de les condicions especials iessencials assenyalades per a
I'execució del contracte, com també del correcte compliment de les millores que van ser
proposades pel contractista i que van ser valorades per a la seva adjudicació.

7.

Establir les directrius oportunes en cada cas, amb la possibilitat de requerir I'adjudicatari
en qualsevol moment o situació, la informació que sigui necessária sobre I'estat d'execució
del contracte, de les obligacions de I'adjudicatari, i del compliment de terminis i actuacions.

8.

Ordenar, en cas d'urgent necessitat, les mesures precises per tal d'aconseguir o restablir el
bon ordre en l'execució del contracte pactat, o quan el contract¡sta, o persones que
depenguin d'aquest, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona
marxa del contracte, sens perjudici de l'obligació de donar compte a l'órgan de
contractació.

9.

Dirigir les instruccions al contractista sempre que no suposin una modificació de I'objecte
del contracte ni siguin contráries al que preveuen els plecs I altres documents contractuals.

10. lnspecc¡onar la part de la prestació subcontractada informant a l'órgan de contractació, si

s'escau.
11. Qualsevol altre funció prevista en els plecs o indicada per l'órgan de contractac¡ó.

Contracte mixt de subm¡nistrament ¡ obra relat¡u al projecte subministrament icol,locació de subst¡tucró de gespa
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'19.3' L'Ajuntament designará, de la mateixa forma, un técnic competent en matéria de prevenció
de riscos laborals, que s'integrará dins de la direcció facultativa, ¡que assumirá les funcions de
coordinació d'act¡vitats empresarials a qué fa referéncia I'art.24 de la Llei 31/1995, de g de
novembre, sobre prevenció de riscos laborals.

L'administració contractant també tindrá la facultat de supervisar, durant tota l'execució del
contracte, que el contracte s'execut¡ amb el máxim respecte al medi ambient afectat, d'acord amb
¡es obl¡gacions i exigéncies contingudes al present plec.

Cláusula 20, Pla de seguretat

i

salut.

El contractista estará obligat a elaborar un Pla de Seguretat isalut en el Treball, en aplicació de
fEstud¡ de Seguretat ¡ Salut o Estudi Básic de Seguretat i Salut ien els termes que preveu l'article
7 del RD 162711997 , de 24 d'octubre. Així mateix, durant I'execució dels treballs, I'adjudicatari
estará obligat al compliment dels "principis generals aplicables durant l'execució de I'obra"
cont¡nguts en els articles 10 1 1 ¡ en l'annex lV de I'esmentat Reial Decret i obligacions
concordants.

i

En el cas que el contractista sigui un treballador autónom, restará obl¡gat igualment a I'elaboració
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a qué es refereix el parágraf antérior, si bé pot assumir
aquesta obligació efectuant l'encárrec al técnic competent que consideri oportú, sense que aquest
fet pugui comportar cap augment del preu del contracle a qué es refereix el present plec.

lgualment s'obllga al treballador autónom al compliment dels princip¡s contemplats en els articles
10 i 11 i annex lV ¡ espec¡alment en l'article 12 del RD j627t1997, de 24 d'octubre, així com a
complif exactament i fidelment les instruccions que reb¡ en aquesta matéria de la direcció
facultativa i de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
El contractista haurá de presentar 5 exemplars, en el moment de la signatura del contracte. El pla

de Seguretat i Salut en el Treball haurá de ser informat pel técnic competent en matéria de
seguretat i salut. ¡ pel técnic de¡ servei/oficina promotor de les obres, i elevat pel cap de
servei/oficina a l'Órgan de Contractació competent per a la seva aprovació.
Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prévia del servei
promotor, es requerirá al contractista, perqué en un nou termini de I O dies hábils realitzi les

esmenes que se li indiquin.

Cláusula 21. Condicions d'execució del contracte

21.1 Condicions laborals, de seguretat i salut en el treball i de prevenció de riscos laborals

a)
b)

L'adjud¡catari estará obligat a compl¡r el disposat a la vigent legislació social
salut.

ide seguretat

i

El contractista també haurá d'observar el que es preveu en la Reglamentació sobre Accidents

de Treball iMalalt¡es professionals ¡la Llei de l'Edificació, legislac¡ó sobre contractació i
subcontractació i legislació i normativa v¡gent sobre Prevenció de Riscos Laborals, en la qual
contracte mixt de subm¡n¡strament ¡obra r€lat¡u al projecte subm¡nistrament icol.locació de substituc¡ó de gespa
art¡f¡cial al camp de futbol de la Torrassa de l,Hosp¡talet de Llobreoat.
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s'obliga a tots els adjudicataris d'obres públ¡ques posades a licitació per a Corporacions
Entitats Oficials, a contractar la cobertura del risc d'accidents de treball malalties
professionals amb l'lnstitut Nacional de Seguretat Social.

¡

i

c)

L'adjudicatari será l'únic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de tots els
accidents de treball que puguin ocórrer durant I'execució dels treballs objecte del contracte,
pel que adoptará totes aquelles mesures que la práctica aconsell¡
bona execució
que
formuli
Técnic
Director
de I'obra o el
les
indicacions
el
reouereixi. havent d'atendre
Coordinador de Seguretat i Salut o Serveis Técnics Municipals.

ila

21.2. Condicions espec¡als d'execució
Cond¡cions socials d'execució

L'adjudicatari estará obligat a aplicar el conveni col'lectiu del sector aplicable (Conveni col lectiu
del sector de la construcció , publicat al BOE de data 26 de setembre de 2017, mitjangant
Resofució de la Direcció General de Empleo de 21 de setembre de 2017, o posterior Conveni que
hagi estat signat per les mateixes parts legitimades així com per l'aplicació de lAcord de revisió
salarial per a I'any vigent del Conveni col.lectiu de treball del sector de la construcció i obres
públiques de la província de Barcelona) o bé abonar retribucions equivalents per a les categories
establertes al conveni d'aquest secior i a I'acord de revisió salarial.
Condicions mediambientals d'execució

a)

mediambiental:
"Obligacions med¡ambientals del contractista" contemplada al Plec de condicions técniques
així com a la "Guia de bones práctiques per a la prevenció de la contaminació atmosférica en
les obres dels municipis metropolitans" contemplada al projecte execut¡u.

b)

El contractista está obligat a manten¡r netes les obres iels seus voltants, tant de runes com de
materials sobrants, fent desaparéixer Ies instal.lacions provisionals que no sigu¡n necessáries,
així com adoDtar les mesures i executar tots els treballs necessaris perqué l'obra ofere¡x¡ bon

El contractista estará obl¡gat al compliment de l'establert a la Cláusula

aspecte. Durant les obres es prendran mesures pel control de pols, evitant la seva producció
sortida de l'obra, reg icobriment del material suscept¡ble de provocar pols, tall de peces de
paviment per via humida, etc. Així mate¡x, s'assegurará que els nivells d'emissió sonora siguin
acords amb les directives europees corresponents. El cost d'aquestes mesures es considera
inclós en els preus unitaris del projecte ino será objecte d'abonament independent.
¡

c)

El contractista far¿ una identificació dels aspectes ambientals rellevants a I'obra i una correcta

gestió amb¡ental del seu servei, prenent les mesures necessáries per minimitzar els impactes
que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l'entorn, fer una correcta
gestió dels residus iels embalatges i altres mesures que siguin adients a I'objecte del
contracte) d'acord amb la legislació vigent.

Contracte mixt de subm¡n¡strament i obra relat¡u al projecte subministrament
artif¡cial al camp de futbol de la Torrassa de l'Hosp¡talet de Llobregat.
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Vetllar perqué totes les accions del present contracte garanteix¡n el respecte als principis de no
discriminació i igualtat de tracte relatius a:

.

la no discriminació per raó de sexe, orientació sexual, ident¡tat de génere, ideologia,

.

nacionalitat, raga, étnia, relig¡ó, edat, diversitat funcional o de qualsevol altre índole;
la dignitat i llibertat de les persones.

2'1.3. Obligacions essenc¡als del contracte

El contractista quedará vinculat per l'oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots
els seus termes, tindrá el carácter d'obligació essencial del contracte.
21.4. Altres obligacions del contractista

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels ind¡cats a les cláusules de les dades
específiques del contracte iles obligacions técniques del contractista contemplades at Plec
de condicions técniques, aquells que resultin de la documentació contractual ila normativa
aplicable i, en particular, les següents:

a)

El contractista té l'obligació de realitzar l'obra amb estricta subjecció a les cláusules
administratives (generals ¡ particulars) del contracte, el projecte/s d'obra i altra
documentació complementária, d'acord amb les interpretacions que la direcció o, si
s'escau, I'Adminishació faci d'aquesta documentació, les quals seran comunicades en els
termes que estableix el Plec de Cláusules Generals

b)

Assumir les despeses de publicitat de la licitació establertes en aquest plec. A tal efecte, i
de conformitat amb les bases d'execució del pressupost municipal, l,Ajuntament
descomptará I'import de les esmentades despeses de la pfimera certificació que
s'expedeixi o de les següents, si fos necessari.

c)

informació que s'estableix a la Llei 1912014, del
transparéncia, accés a la informació públ¡ca ¡ bon govern.

d)

Especificar les persones concretes que executaran l'obra i acreditar la seva afiliació i
situació d'alta a la Seguretat Social, prév¡ament a l'inici de I'execuc¡ó del contracte. Durant
la vigéncia del contracte, cal comunicar préviament a I'Ajuntament qualsevol substitució o
modificac¡ó d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret.

e)

L'empresa contractista s'obl¡ga al compliment de tot alló que estableix el Reglament (UE)
20161679, del Parlament Europeu ¡ del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades ipel qual es deroga la Directiva gSl46lCE. La documentació ¡la
informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l'execució de les
prestacions objecte d'aquest contracte ique correspon a I'Administrac¡ó contractant

Facilitar

la

29 de desembre,

de

Contracte mixt de subm¡nistrament lobra relat¡u al projecte subm¡n¡strament icol.locació de subst¡tució de oesoa
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responsable del fitxer de dades personals, té carácter confidencial i no podrá ésser objecte
de reproducció total o parcial per cap mitjá o suport. Per tant, no se'n podrá fer n¡
tractament ni edició informática, ni transmissió a tercers fora de l'estricte ámbit de
l'execució directa del contracte.
f)

Comunicar per escrit a l'Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar, amb
indicació de les prestacions a subcontractar, la identitat del/s subcontract¡sta/es ila
justificació de la seva aptitud , o en el seu cas classificació, per dur-ne a terme l'execució.
Un cop signaVs, haur¿ d'aportar-lo/s d¡ns dels 15 d¡es naturals següents a la seva
subscrioció

s)

Lliurar tota la documentació necessária pel compliment del contracte en catalá i fer-ne ús
en els elements informatius de I'obra.

h)

Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigéncia del contracte, i en tot
cas anualment, sigui requerida pel responsable del contracte respecte I'efect¡u
compliment de les obligacions i compromisos assumits per I'empresa pel que fa a la
Leg¡slac¡ó d'lntegrac¡ó de Minusválids, la contractació amb particulars dificultats d'inserció
al mercat laboral,
subcontractació de Centres Especials de Treball i/o Empreses
d'lnserció, ¡ els requisits iobligacions contractuals amb¡entals que s'estableixin als plecs.

li

ila

Si durant I'execució de I'obra fos necessari I'ampliació del termini d'execució contractual, o
la seva suspensió temporal, aquest haurá de ser aprovat per I'Administració previ informe
de la Direcció Facultativa. L'acceptació de prórroga o suspensió en el termini d'execució de
l'obra no suposará un augment dels costos per I'Administració respecte al pressupost
adjudicat.
J)

El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant
I'execució de les obres, ha de donar immed¡atament compte de les troballes a la direcció
de I'obra i col'locar-los sota la seva custódia. Els materials rescatats de l'obra es
consideraran propietat de I'Ajuntament i seran traslladats pel contractista al lloc que
determini la Corporació.

Cláusula z2.Confidenc¡alitat de la informació.
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessária ¡proporc¡onal a la finalitat o
interés que es vol proteg¡r i ha de determinar de forma expressa ijustificada els documents i/o les
dades facil¡tades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genériques o no
justificades del carácter confidencial.
No tenen en cap cas carácter confidencial l'oferta económica de l'empresa, ni les dades incloses
en el DEUC o declaració análoga.

En el cas de manca d'indicació, s'entendrá que la documentació facilitada no té carácter
confidencial.

Contracte m¡xt de subm¡nistrament i obra relat¡u al projecte subm¡n¡strament ¡ col.locació de substitució de gespa
artif¡cial al camp de futbol de la Torrassa de l'Hosp¡talet de Llobregat.
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D'acord amb l'article 133.2 LCSP i amb la cláusula 21.3 g) del present plec, el contract¡sta haurá
de respectar el carácter conf¡dencial de la ¡nformac¡ó a la qual t¡ngui accés degut a l'execució del
contracte.
El deure de confidencialitat tindrá una v¡géncia de cinc anys a comptar des del cone¡xement de la
informació de referéncia.

De conformitat amb l'article 133.1 LCSP, l'órgan de contractac¡ó no podrá divulgar la informació
designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a
confidenc¡al.

facilitada pels licitadors

i

Cláusula 23. Cláusula de bon govern,
Els l¡citadors i els contract¡stes adoptaran una conducta éticament exemplar iactuaran per ev¡tar la
corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.

En aquest sentit -i al marge d'aquells altres deures vinculats al principi d'actuació esmentat en el
punt anterior, derivats dels princip¡s ét¡cs ¡de les regles de conducta als quals els lic¡tadors ¡els
contract¡stes han d'adequar la seva activitat- assumeixen particularment les obligacions següents:

a)

Comunicar immediatament a l'órgan de contractació les possibles situacions de conflicte
d'¡nteressos.

b)

No sol licitar, directament o indirectament, que un cárrec o empleat públic influeixi en
l'adjudicació del contracte.
No oferir ni facil¡tar a cárrec o empleats públ¡cs avantatges personals o mater¡als, ni per a
aquells mateixos ni per a persones v¡nculades amb el seu entorn famil¡ar o social.

d) No realitzar acc¡ons que posin en r¡sc l'interés públic.

Respectar els pr¡nc¡pis de lliure mercat ¡de concurréncia competitiva, i abstenir-se de
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d'impedir, restringir o
falsejar la competéncia, com per exemple els comportaments col'lusoris o de competéncia
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignac¡ó de mercats, rotació
d'ofertes, etc.).
Denunciar qualsevol acte o conducta d¡r¡gits a aquelles f¡nalitats
l¡c¡tació o el contracte dels quals tingués coneixement.

i

relacionats amb la

s) Apl¡car la máxima diligéncia en el coneixement, foment i compliment de la legalitat vigent.
h) Garantir el princ¡p¡ d'¡ndemnitat als denunciants d'¡rregularitats.
i)

Permetre I'accés a l'entitat que subscrigui contractes o convenis relatius a pactes
d'integritat, per la consulta de tota la documentació relacionat amb els treballs objecte
d'aquest contracte.

Contracte mixt de subm¡nistrament ¡ obra relatiu al projecte subministrament i col.locac¡ó de subst¡tuc¡ó de gespa
artificial al camp de futbol de la Torrassa de l'Hosp¡talet de Llobregat.
P¿9. 27 de 36
Exped¡ent (5U-35/2019)

A¡uft ternÉat d€

U

Hos¡lt¡te!

Aprovat per la Junta de Govern Locat

Vicesecretari - secretari técnic
de ta JGL

Cláusula 24. Modificació del contracte

El contracte només es pot modificar per raons d'interés públ¡c, en els casos i en la forma que
s'especifiquen en aquesta cláusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207
de la LCSP.
Un cop perfeccionat el contracte, es preveu
I'expedient, d'acord amb les següents causes:

a)
b)

la modificació del contracte, tot justificant-ho

en

Derivats de canvis en els materials i/o acabats per tal d'atendre a noves exigéncies de
l'Administració actuants o canvis de requeriments dels usuaris.
Adequacions derivades d'introduir canvis en el sistema constructiu previst en projecte, per
tal d'adaptar-se a característiques del terreny i/o afectacions de serveis que no hagin
pogut estar previstes al projecte.

S'estableix un límit máxim de modificació del contracte del 20
projecte idel20% del preu.

o/o

de les oartides oue inteoren el

Les modificacions del contracte es formalitzaran en document administraliu d'acord amb I'article
153 de la LCSP.
L'anunci de modificació del contracte, juntament amb les al.legacions del contractista ide tots els
informes que, si s'escau, es sol licitin amb carácter previ a l'aprovació de la modificació, tant els
que aporti l'adjudicatari com els que emeti l'órgan de contractació, es publicaran en el perfil de
contractant en el termini de 5 dies des de I'aorovació.
24.1 Determinació preus unitaris inoves unitats d'obra
Els preus unitaris de qualsevol unitat d'obra són els que figuren als quadres de preus o pressupost
del projecte licitat.

Noves unitats d'obra
Si durant I'execució dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat d'obra
no inclosa en els preus que figuren en el Projecte, Quadros de Preus o Pressupost, es formulará
entre ¡'adjudicatari i la Direcció Facultat¡va, amb el vistiplau, indispensable, dels Serveis Técnics
Municipals, un nou preu, diligéncia de la qual s'aixecará l'oporluna Acta, que s'haurá d'aprovar per
l'órgan municipal competent.

Aquest nou preu s'ajustará a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els preus
s¡mples de má d'obra, maquinária imater¡als contractuals ivariant les quant¡tats o incorporant
aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.

Contracte m¡xt de subministrament iobra relatiu al projecte subm¡nistrament i col.locac¡ó de subst¡tució de gespa
art¡f¡cial al camp de futbol de la Torrassa de l'Hosp¡talet de Llobregat.
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Si aixó no fos possible s'escollirá un dels inclosos en els quadros de prerff $r$les relacionen a
continuació, atenent a I'ordre de prior¡tat que decideixi la direcció facultativa:

QUADRES DE PREUS DEL PROJECTE

QUADRES DE PREUS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ,
REPARACIÓ, MILLOM I RENOVACIÓ DE LA INFMESTRUCTURA URBANA DE LA CIUTAT
DE L'HOSPITALET VIGENT.
PREUS DE REFERÉNCIA D'URBANITZACIÓ ITEC-2o18
PREUS DE REFERENCIA D'EDIFICACIÓ ITEC.2O18
PREUS OE REFERENCIA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ ITEC.2O18

PREUS DE REFERENCA DE SEGURETAT

I

SALUT, ASSAJOS DE CONTROL DE

QUALITAT I OESPESES INDIRECTES ITEC 20.I8
PREUS O'INDUSTRIALS DE LA BRANCA SUBMINISTRATS
FACULTATIVA O ELS SERVEIS TECNICS DE L'AJUNTAMENT

PER LA

DIRECCIÓ

PREUS D'INDUSTRIALS DE LA BRANCA SUBMINISTRATS PER L'EMPRESA

Cláusula 25, Recepció i termini de garantia
25.1. Dins del termini d'un mes següent al lliurament o realització de les obres, s'estendrá acta de
recepc¡ó formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de I'Ajuntament.

A partir de la recepció comengará a córrer el termini de garantia mín¡m d'1 any dels

treballs
efectuats. La gespa artif¡cial tindrá una garantia mínima de 2 anys o la que hagi millorat el licitador
en la seva proposició.

Durant el termini d'un any, el contract¡sta resta obligat a responsabil¡tzar-se al seu cárrec de la
conservació i manteniment de les obres. En relació al manteniment, les accions específiques a
realitzar durant el termini de garantia d'un any, seran les determ¡nades pel Pla de manten¡ment
lliurat obligatóriamenl juntament amb el projecte As Built, i contemplaran com a mínim les
següents actuac¡ons:
Manteniment oreventiu:

¡
.
o
.
¡

Verificació d'encolat de juntes i cárrega del replé.
Periodicitat: a cada visita
Neteja en profunditat de la superfície amb maquinaria espec¡alitzada
Periodicitat: Semestral
Redistribució del replé
Periodicitat: Semestral
Revisió d'aparició d'herbes
Periodicitat: Semestral
Desinfecció de la xarxa de reg
Periodicitat: Anual

Manten¡ment correctiu:

Contracte m¡xt de submin¡strament ¡ obra relat¡u al projecte subm¡nistrament
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Reparac¡ó de juntes
Periodicitat: En el moment que es detect¡n, per a evitar trencament prematur del camp
Recebat de reolé
Periodicitat: quan es consideri necessari
Desherbat químic del terreny de joc
Periodicitat: Anual en caso d'aparició d'herbes

25.2. El director facultatiu de I'obra redactará un informe sobre I'estat de les obres dins el termini
dels quinze dies naturals anteriors a la finalització del lermini de garantia.
25.3. Es procedirá a la cancel lació o devolució de la garantia definitiva quan s'aprovi la liquidació

del contracte, si no resulten responsabilitats que s'hagin d'exigir al contractista,
transcorregut el termini de garantia.

i

hag¡

25.4. Podran ser rebudes parcialment aquelles parts d'obra susceptibles d'ésser executades per
fases que puguin ser lliurades a l'ús públic, d'acord amb alló establert al contracte.

CI

áusul a 26,

S

ubco ntractaci ó.

Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte.
En tot cas el contractista abans de procedir a la subcontractació ho haurá de comunicar a l'órgan
de contractació tal i com d¡sposa l'art. 215 de la Llei 912017 .
Les empreses lic¡tadores han d'indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin previst
subcontractar.
En el cas que el contractista vulgui subscriure contractes que no s'ajust¡n a alló indicat en I'oferta,
aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des de que s'hagi cursat la
notif¡cació a l'órgan de contractació i s'hagi aportat les justificacions a les que es refereix l'article
215.2.b) de la LCSP, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una
situac¡ó justificada d'emergéncia o que exigís l'adopció de mesures urgents, excepte si
I'Ajuntament notifica dins d'aquest termini la seva oposició.
El contractista ha de notificar per escrit a l'órgan de contractac¡ó qualsevol modificació que pate¡xi
aquesta informació durant l'execució del contracte ¡tota la informació necessária sobre e¡s nous

subcontractes.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

teJmini per al pagament dels serveis prestats per les empreses subcontractistes i l'obligació
d'utilització de factura electrónica s'ajustará al previst a I'art.216 de la Llei gl2T17 i en cap cas
s'acceptaran terminis superiors pactats entre contractistes i subcontract¡stes. Així mateix el
contractista principal haurá d'aportar trimestralment l'acreditació del compliment dels terminis de
pagament.
E_l

Cláusula 27, Pagament a subcontrat¡stes.
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Les empreses subcontractistes queden obligades només davant el contractista principal que
assumirá la total responsabilitat de l'execució del contracte front I'Ajuntament. El coneixement que
I'Ajuntament tingui dels contractes subscrits
I'autoritzac¡ó que atorgui no alteren la
responsabilitat exclusiva del contractista principal.

o

Les empreses subcontractistes no tenen acc¡ó directa davant I'Ajuntament per les obl¡gacions
conireteg amb elles pel contractista principal, com a conseqüéncia de I'execució del contracte
principal i dels subcontractes.
El termini per al pagament dels serveis prestats per les empreses subcontractistes i l'obl¡gac¡ó
d'ut¡lització de factura electrónica s'ajustará al previst a I'at1. 216 de la Llei 912017 i en cap cas
s'acceptaran terminis superiors pactats entre contractistes i subcontractistes.
L'administració comprovará el compliment estricte copiar página de pagament a les empreses
subcontractistes ¡a les empreses subm¡nistradores per part de l'empresa contractista. A aquests
efectes, I'empresa subcontractista haur¿ d'aportar, quan se li sol.l¡c¡ti, relació detallada de les
empreses subcontractistes o empreses subministradores amb espec¡ficació de les condicions
relacionades amb el termini de pagament i haurá de presentar el justificant de compliment del
pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició espec¡al d'execució,
de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen
en la cláusula 31, responent la garantia definitiva d'aquestes penalitats.

Cláusula 28. Cessió del contracte
En el present contracte resta prohibida la cessió.

Cláusula 29. Demora er ,es presfacions
29.1. El contractista está obl¡gat a compl¡r el contracte dins el termini total fixat per a la seva
realització, com també dels terminis parcials assenyalats per a I'execució successiva.

29.2. La constitució en mora del contractista no necessitará intimació prévia per part de
l'Admin¡strac¡ó.

29.3. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, I'Administració podrá optar per la resolució del contracte o per la
imposició de les penalitzacions diáries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del
preu del contracte (lVA exclós).

29.4. En la tramitació de l'expedient es donar¿ audiéncia al contractista perqué pugui formular
al.legacions en el termini de cinc dies hábils i l'órgan de contractació resoldrá, prévia emissió dels
informes pertinents.

29.5. Cada vegada que les penalitzacions per demora respecte al compliment del termini total,
arribin a un múltiple del 5 per'100 del preu del contracte, l'drgan de contractac¡ó podrá resoldre el
contracte o acordar-ne la cont¡nuilat amb imoos¡ció de noves oenalitzacions.
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29.6. El contractista podrá proced¡r a la suspensió del compliment del contracte per manca de
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.
CIáusula 30. Penalitats.
El contractista resta subjecte a les responsabilitats isanc¡ons que es tip¡fiquen a cont¡nuació:

a) Incompl¡ments molt greus:

- L'incompliment de les obligacions contractuals essenc¡als previstes en aquest plec.

- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan produeixi un
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.

-

L'incompliment

de les prescripcions sobre senyalització

preslacrons.

-

i

seguretat de tercers en les

L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de

prevenció de riscos laborals.

la normativa general

sobre

- Les actuac¡ons que, per acc¡ó o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d'acord
amb la legislació vigent.

-

L' incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveldors.

b) Incompliments greus

- L'incompliment o compliment defecluós de les obligacions i/o condicions d'execució del

contracte establertes en aquest plec ien el plec de condicions técniques, quan no constitueixi
falta molt greu.
- L'incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.

-

L'incompliment, que no constitueix¡ falta molt greu,
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.

de les obligacions derivades de

la

-

L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec, quan no
se'ls hi hagi atribuil el carácter d'obligacions contractuals essencials.
c) Incompliments lleus

- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions

d'execució del
contracte eslablertes en aquest plec ¡en el plec de condicions técniques, quan no constitueix¡
falta molt greu o greu.

- L'incompliment de les obligacions de carácter formal o documental

ex¡g¡des en la normativa
de prevenció de riscos laborals ique no estiguin tip¡ficades com a greus o molt greus.
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Penalitats:

Les penalitats que li seran imposades al contract¡sta per la comissió d'aquestes faltes són les
següents:
Per ¡ncompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a máx¡m del preu d'adjudicació per
a cada penalitat d'aquesta tipologia.

Per incompliments greus una penalitat equ¡valent a un 6% com a máxim del preu d'adjudicació
per cada penalitat d'aquesta t¡polog¡a.

Per incompliments molt greus una penalitat equ¡valent

a un

10% com

a

máxim del preu

d'adjudicació. La imposició d'una penalitat d'aquesta tipologia es incompatible amb la imposició
d'altres penalitats amb independéncia de la tipolog¡a que sigui.

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanc¡ó contractual será de lres mesos a
comptar des de la data d'incoació del corresponent exped¡ent.
Cláusula 31, Resolució del contracte.
Són causes de resolució del contracte. a més de les previstes als articles 211 i concordants de la
LCSP, les següents:

-

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

L'¡ncompl¡ment
administratiu.

de les

condicions especials d'execució assenyalades

a

aquest Plec

L'incompliment de les obligacions essencials assenyalades a aquest Plec admin¡stratiu.

Cláusula 32. Recursos legars ders licitadors
1. Són suscept¡bles de recurs especial en matéria de contractació, d'acord amb I'art¡cle 44 de la
LCSP, els anuncis de l¡c¡tació, els plecs ¡els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de reg¡r la contractació; els actes de trám¡t que dec¡deixin directament o
indirectament sobre l'adjudicació, determinin la imposs¡b¡litat de continuar el proced¡ment o
produeixin indefensió o perjud¡ci irreparable a drets o interessos legítims; els acords
d'adjudicac¡ó del contracte; iles modificacions del contracte basades en I'incompliment de
l'establert en els art¡cles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d'haver
estat objecte d'una nova adjudicació.
Aquest recurs té carácter potestatiu, és gratuit per als recurrents, s'¡nterposará davant el
Tribunal Catalá de Contractes del Sector Públic ies regirá pel que disposen els art¡cles 44 ¡
següents de la LCSP i el Reial decret 814/20'15, d'1 1 de setembre, pel qual s'aprova el
Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matéria contractual i
d'organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
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Així mateix es podrá interposar recurs contenc¡ós administratiu, de conformitat amb la

Llei

29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinar¡s.

Contra els actes que adopti l'órgan de contractació en relació amb els efectes, la modificació i
l'extinció d'aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matér¡a de
contractació, procedirá la Interposició de recurs de repos¡c¡ó d'acord amb el que estableix la
Llei 2612010, del 3 d'agost, del régim jurídic i de procediment de les administracions púbt¡ques
de Catalunya, i la Llei 3912015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administrac¡ons públiques; o del recurs contenciós adm¡n¡stratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 2911998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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ANNEX I
<indicar objecte del contracte i núm. d'expedient>

de ta JGL

L'oferta económ¡ca s'ha d'ajustar al modél següent:
"El Sr./la Sra. ... , domiciliaUada a ... catrcr... núm. ... , amb DNI/NIF núm. ... , major d'edat, en
nom propi, o en representac¡ó de I'empresa ... amb domicili a ... carrer... núm. ..., assabentaUada
de les condicions exigides per optar a I'adjudicació del contracte núm. ..., que té per objecle ..., es
compromet a realitzar-lo amb subjecció al plec de cláusules administratives part¡culars ial de
prescripcions iécn¡ques,

Pel preu de......... euros amb el desglossament següent:

Tipus IVA (... %)

Preu sense IVA
lmport IVA
Preu del contracte

(-

..euros
..euros
.. euros

t

(-+

l

Garantia gespa artificial
Número d'anys add¡cionals als 2 anys obligator¡s

N" ANYS

Griteri social
Es subcontracla algun treball amb Centres Especials de Treball o Empreses d'inserció.

sr fNo
Subcontractació
Part del contracte que el licitador tingui previst subcontractar, assenyalant el percentatge que
representi respecte l'import total de la seva proposició (lVA exclós), ¡ el nom o el perfil empresarial,
definit per referéncia a les cond¡c¡ons de solvéncia professional o técn¡ca, dels subcontractistes als
quals s'encomani la seva realització. Quan sigui necessari també han d'aportar la certificació
justificativa de la inscripció en el Registre d'Empreses Acreditades.:
- xxxxxxx oA xx
- XXXXXXX To XX
- xxxxxxx oA xx

(Lloc, data i signatura digital)"
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DILIGENCIA per fer conslar que el present Plec de Cláusules Administratives particulars
complementari al de cláusules administratives generals d'aquest Ajuntament.
L'Hospitalet de Llobregat,

a

30 de setembre de 2019

Amelia Garcia Alvarez
Técnica Superior en Dret
Cap de Secció de Contractació

dé

Contraetac¡ó-i

-=--

A.ragonés seiro
... Fernarrd-o

Vlcesecretari - secretari
técn¡c
de ta JGL
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