_____________________________________________________________________________________
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D’UNA CISTERNA (REMOLC) CONTRA INCENDIS PER A L’ADF “TRES
BRANQUES” MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT.
_____________________________________________________________________________________

DISPOSICIONS GENERALS

1.

Descripció de l’objecte del contracte i necessitats administratives a satisfer.

Objecte: És objecte del present plec el contracte de subministrament d’un remolc-cisterna per l’extinció
d’incendis forestals, amb capacitat de 4.000l, apte per a tractors i terrenys difícils, amb equips per a la
seva omplerta per succió o gravetat i el bombament d’aigua a través de mànegues d’extinció d’incendis.
Les característiques tècniques del subministrament consten descrites en el Plec de Prescripcions
Tècniques.
Divisió en lots: La present licitació no es divideix en lots atès que l’objecte del present contracte és un
únic subministrament.
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és:
34223340-1- Remolcs cisterna.
Necessitats administratives a satisfer: Les agrupacions de defensa forestal (ADF) són associacions
formades per propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial i tenen com a
finalitat la prevenció i prestar suport en l’extinció dels incendis forestals. El municipi de Sallent pertany a
l’ADF Tres branques. L’ADF Tres branques per al compliment de les seves finalitats precisa disposar d’un
remolc-cisterna per l’extinció d’incendis forestals, amb capacitat de 4.000l, apte per a tractors i terrenys
difícils, amb equips per a la seva omplerta per succió o gravetat i el bombament d’aigua a través de
mànegues d’extinció d’incendis.

2. Règim jurídic del contracte
Contracte administratiu de subministrament (article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, en endavant, LCSP).

3.

Dades econòmiques i existència de crèdit

Valor estimat del contracte: 19.834,71 €
Pressupost base de licitació: 24.000,00 € de conformitat amb el desglossament següent: 19.834,71 € de
pressupost net i 4.165,28 € d’IVA al tipus del 21 %.
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El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost sobre el Valor
Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin
d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes
en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
Aplicació pressupostària: 136 62400 del vigent pressupost municipal.
Expedient d’abast plurianual  No.

4.

Termini i lloc de lliurament

Termini de lliurament: 4 mesos a comptar des de la formalització del contracte.
El contractista està obligat a complir el termini total previst. No és necessària la seva intimació per a que el
contractista es consideri en demora.
No hi ha possibilitat de pròrroga.
Lloc de lliurament: el lliurament s’efectuarà a la instal·lació que es determini per parts dels serveis
municipals, del municipi de Sallent.

DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ

5.

Admissió de variants: No.

6. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació del contracte
 Tramitació  Ordinària (art. 116 i següents de la LCSP)
 Procediment  Obert simplificat abreujat (art. 159.6 LCSP)
 Termini de presentació de proposicions  10 dies hàbils a comptar des del següent a la publicació
de l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant.
 Tramitació electrònica i notificacions electròniques  Sí
 Plecs i documentació  Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Sallent: http://www.sallent.cat/seuelectronica/perfil-del-contractant-100.html
 Presentació d’oferta  Sobre únic digital. Exclusivament mitjançant l’eina sobre digital, integrada en
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (http://www.sallent.cat/seu-electronica/perfil-delcontractant-100.html).

7. Mesa de Contractació i unitat tècnica de negociació  La constitució de la Mesa de Contractació
en els procediments oberts simplificats abreujats és potestativa d’acord amb allò que estableix l’apartat
1 de l’article 326 de la LCSP. A tal efecte, les funcions de la Mesa, seran assumides pels serveis
corresponents.
8.

Solvència i classificació empresarial  Atès que l’expedient de contratació es tramita mitjançant el
procediment obert simplificat abreujat, els licitadors estaran exempts del requisit d’acreditar la solvència
econòmica i financera i la solvència tècnica o professional.

9. Criteris d’adjudicació
L’objecte de la valoració és seleccionar la proposta de major relació qualitat/preu, compliment i eficiència
amb els següents criteris objectius (100 punts).
CRITERI ECONÒMIC: Millor preu. Fins a 35 punts. S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost
de licitació i la màxima puntuació a l’oferta més baixa, puntuant la resta d’ofertes de manera directa i
aritmèticament proporcional.
ALTRES CRITERIS:
Disponibilitat de certificació ISO 14.001 o EMAS. 5 punts.
Es valorarà amb 5 punts que el licitador disposi d’un certificat ISO 14.001 o EMAS vigent.
Disponibilitat de certificació ISO 9.001. 5 punts.
Es valorarà amb 5 punts que el licitador disposi d’un certificat ISO 9.001 vigent.
Disponibilitat de certificació ISO 50.001. 5 punts.
Es valorarà amb 5 punts que el licitador disposi d’un certificat ISO 50.001 vigent.
CRITERI TÈCNIC: Subministrament de manguera tipus “Gomtex (R)” o similar, de color vermell, de 25mm
de diàmetre, de 20m de llarg, amb ràcords tipus Barcelona de 25mm a cada extrem, de 40 bars de pressió
de treball. 10 punts per cada unitat subministrada, fins a 50 punts com a màxim.

10. Documentació a presentar  Sobre únic digital:
- Documentació administrativa: Annex 1.
- Criteris avaluables de forma automàtica: Annex 3.

11. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormal  Atès que el
criteri d’adjudicació preu és l’únic criteri rellevant per determinar si les ofertes contenen valors anormals
o desproporcionats i la resta de criteris d’adjudicació especificats en aquest plec no són eficaços per
valorar la viabilitat de les ofertes presentades, s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en l’article
85 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, en relació a l’oferta presentada.

12. Criteris de desempat  Article 147. 2 LCSP.

13. Garantia definitiva: No.
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DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

14. Responsable del contracte  El Sr. Ramon Rotllan Muñoz (Protecció civil).
15. Pagament i presentació de factures  El pagament dels treballs es durà a terme una vegada s'hagi
entregat el producte i, prèvia presentació de la corresponent factura electrònica que haurà de ser
degudament conformada responsable del contracte i aprovada per l’òrgan competent de conformitat
amb l’establert a l’article. 301 de la LCSP.
Els serveis municipals no signaran l’acta de recepció ni donaran conformitat a la factura fins que no
hagin quedat completament corregides totes les deficiències i/o mancances observades, en el cas que
existeixin.
16. Modificacions del contracte previstes  No.

17. Cessió/subcontractació  S’admet.

18. Revisió de preus  No.

19. Penalitats
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert l’execució parcial del
subministrament i/o les prestacions definides en el contracte, l’Administració podrà optar indistintament,
per la seva resolució o per la imposició de les penalitats que es determinin en el Plec de clàusules
administratives particulars.
S’imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes a continuació:
a) Per compliment defectuós: Si al temps de la recepció, el subministrament no es troba en estat de ser
rebut per causes imputables al contractista o no es lliura amb les característiques exigides en el PPT,
la regla general serà imposar penalitats amb una quantia de 1% del pressupost del contracte, a
excepció que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu i molt greu, en
aquest cas es podrà a arribar fins a un 5% o fins el màxim legal del 10 %, respectivament.
Es considera falta molt greu subministrar productes amb una qualitat inferior a la sol·licitada. La
reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat. En cas de faltes greus,
s'aplicarà una penalització del 5% de l'import d'adjudicació del contracte i en cas de faltes molt greus
s'aplicarà una penalització del 10% de l'import d'adjudicació del contracte. La reiteració en
l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat.
b) Per demora en l’execució del contracte: Quan el contractista, per causes que li fossin imputables,
presenti una demora en el termini de lliurament de les comandes del contracte, total o parcial,
s'aplicarà el que estableix els articles 192 i 193 de la LCSP pel que fa a la imposició d'aquestes
penalitats. La penalitat en aquest cas serà com a màxim del 50% del valor del material a subministrar.
Els imports de les penalitats, no exclouen la indemnització per danys i perjudicis originats per la
demora del contractista, a què pot tenir dret l’Administració.

Si el retard es produeix per motius no imputables al contractista, s’estarà a allò que disposa l’article
195 de la LCSP. En tot cas, la constitució en mora del contractista no requereix interpel·lació i intimació
prèvia per part de l’Administració.
La comissió de 3 infraccions en el termini d’un any pot ser objecte de resolució del contracte. Les
penalitats les imposarà l'òrgan de contractació mitjançant acord adoptat a proposta del responsable del
contracte, i es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que corresponguin de la factura
immediatament posterior a la data en que s'hagi produït l'incompliment La imposició de penalitats no
eximirà al contractista de l'obligació de reparar els defectes.

DADES RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

20. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte, les recollides en aquest plec i en l’article 211 de la LCSP i l’article
313 de la LCSP.

21. Jurisdicció
Les qüestions que puguin plantejar-se durant el desenvolupament del contracte seran resoltes per l’òrgan
de contractació. Els acords adoptats per la seva resolució posaran fi a la via administrativa i podran ser
impugnats davant la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, sens perjudici de que els interessats puguin
interposar recurs potestatiu de reposició, previst en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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ANNEX 1 AL PCAP

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC
<CONTRACTE DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’UNA CISTERNA (REMOLC) CONTRA
INCENDIS PER A L’ADF “TRES BRANQUES”>
__/2022-PSEC
I. INFORMACIÓ SOBRE L’OPERADOR ECONÒMIC

“En/na _________________________________ amb NIF núm. _________________________ en nom
propi/en representació de l’empresa ______________________________, en qualitat de ___________, i
segons escriptura pública autoritzada davant de Notari _________________, en data ______________, i
amb número de protocol __________ /o document ______________, CIF núm. ______________,
domiciliada a ____________ carrer _______________, núm. ____________, opta a la contractació
relativa al contracte de subministrament d’una cisterna (remolc) contra incendis per a l’ADF “Tres
branques” i DECLARA RESPONSABLEMENT:

Que el perfil d’empresa és el següent:
 MICROEMPRESA
 PETITA EMPRESA
 MITJANA EMPRESA
 GRAN EMPRESA

II. INFORMACIÓ RELATIVA A LA SUBCONTRACTACIÓ
-

L’operador econòmic té la intenció de subcontractar?
SÍ

NO

*En cas afirmatiu, indiqueu la part del contracte que tinguin previst subcontractar, determinant l’import i el
nom o el perfil empresarial, dels subcontractistes als que s’encomani la seva realització.

% del contracte a subcontractar

Import del subcontracte

Nom/perfil empresarial

- (En cas afirmatiu) em comprometo que en cas de resultar adjudicatari, acreditaré davant de l’òrgan de
contractació la identitat, dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista, i
justificaré suficientment l’aptitud d’aquest per a executar-la per referencia als elements tècnics i humans de
que disposa i a la seva experiència, així com, acreditaré que el mateix no es troba incurs en prohibició de
contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP i comunicaré qualsevol modificació que pateixi aquesta
informació durant l’execució del contracte principal, i tota la informació necessària sobre els nous
subcontractistes?

SÍ

NO

IV. CAPACITAT PER CONTRACTAR

- L’empresa/l’empresari declara les següents circumstàncies:

a) Està facultada per a contractar, ja que tenint capacitat d’obrar, no es troba compresa en cap de les
circumstàncies assenyalades en l’article 71 de la LCSP?

SÍ

NO

b) Es troba incursa en cap règim d’incompatibilitats per a contractar?

SÍ

NO

c) L’empresa està al corrent de les obligacions tributàries i o de la Seguretat Social?

SÍ

NO
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d) L’operador econòmic ha complert les seves obligacions en els àmbits de la legislació laboral, social
i mediambiental?

SÍ

NO

e) (En cas de persona jurídica) Que la societat està vàlidament constituïda i que de conformitat amb el
seu objecte social pot presentar-se a la licitació, així com que el firmant de la declaració ostenta la
deguda representació per a la presentació de la proposició.

SÍ

NO

f) Que l’empresa compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 39/1995, de
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de
gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats
empreserials.
SÍ

NO

g) Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
Està subjecta a l’IVA.
Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la nosubjecció o l’exempció.
h) Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
Està subjecta a l’IAE.
Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la nosubjecció o l’exempció.

V. INFORMACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS DE DESEMPAT

i)

Que l’empresa reuneix algun dels següents criteris d’igualació de proposicions:

 Que l’empresa en el moment de venciment del termini de presentació d’ofertes, té en la seva
plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els imposa la normativa.

SÍ

No

No obligat per normativa

 Que l’empresa, de conformitat amb la Llei 44/2017, té la consideració d’empresa d’inserció.
SÍ

NO

 Que l’empresa, en el moment de venciment del termini de presentació d’ofertes, inclou mesures de
caràcter social i laboral, que afavoreixen la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
SÍ

NO

(Només en cas que es tracti d’empresa estrangera): Atès que la nostre empresa és estrangera, ens
sotmetem a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols.

j)

Que es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a: (Indicar nom i cognoms, DNI, correu
electrònic i mòbil professional).

Nom i cognoms
DNI
Correu electrònic
Mòbil professional

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon facilitats a efectes d’avís de notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà
de comunicar dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Sallent, per tal de fer la modificació pertinent.

El sotasignat declara formalment que la informació comunicada és exacte i veraç i ha estat facilitada amb
ple coneixement de les conseqüències d’una falsa declaració de caràcter greu.

Es compromet igualment a acreditar davant l’òrgan de contractació, la possessió i validesa dels requisits
exigits en aquests Plecs, així com a mantenir els requisits exigits durant tota la durada del contracte i a
comunicar, si s’escau, les eventuals modificacions que puguin patir.

(Lloc, data i signatura del licitador)”
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ANNEX 2
MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA

“En/na _________________________________ amb NIF núm. _________________________ en nom
propi/en representació de l’empresa ______________________________, en qualitat de ___________, i
segons escriptura pública autoritzada davant de Notari _________________, en data ______________, i
amb número de protocol __________ /o document ______________, CIF núm. ______________,
domiciliada a ____________ carrer _______________, núm. ____________, assabentat/da de les
condicions exigides per optar a la contractació del subministrament d’una cisterna (remolc) contra incendis
per a l’ADF “Tres branques”, es compromet a executar el contracte amb subjecció al Plec de Clàusules
Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, documents que accepta
íntegrament i subministrar la cisterna per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs.
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
D’altra banda, declara:
- Disposar de la ISO 14001 o EMAS
Adjuntar acreditació en la proposta presentada.
- Disposar de la ISO 9.001
Adjuntar acreditació en la proposta presentada.
- Disposar de la ISO 50.001
Adjuntar acreditació en la proposta presentada.
I es compromet a subministrar ____ unitats de manguera tipus Gomtex (R)” o similar, de color vermell, de
25mm de diàmetre, de 20m de llarg, amb ràcords tipus Barcelona de 25mm a cada extrem, de 40 bars de
pressió de treball.

(Data i signatura)."

