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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL
CONTRACTE
DE
SUBMINISTRAMENT
D’UNA
MÀQUINA
MINICARREGADORA AMB UN BRAÇ AMB PALA EXCAVADORA
(RETROEXCAVADORA)
PER
A
LA
BRIGADA
MUNICIPAL
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT O
SUMARI PREVIST A L’ARTICLE 159.6 LCSP
CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació
1.1

Descripció de l'objecte del contracte

Vehicles de motor per a usos especials.

Estat d'elaboració: Original

“Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l’adquisició,
l’arrendament financer, o l’arrendament, amb opció de compra o sense, de
productes o béns mobles.”

Origen: Origen administració
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Descripció del CPV

34144000-8

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de
subministraments, d'acord amb l'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, segons el qual:

1.2 Divisió en lots de l'objecte del contracte
No n’hi ha, atès que es tracta d’una prestació única, el contracte és
pel subministrament d’un únic objecte.
CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació
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Número de CPV

La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert
simplificat sumari, seguint la tramitació prevista a l’article 159.6 LCSP, per
Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

L’objecte del contracte és el subministrament de una máquina
minicarregadora amb un braç amb pala excavadora (retroexcavadora) per a
la Brigada Municipal. Aquesta màquina ha de ser nova i entregar-se
matriculada, amb les característiques establertes en la clàusula segona del
Plec de prescripcions tècniques.
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tractar-se de subministraments de valor estimat inferior a 60.000 euros, en
el qual totes les licitadores interessades podran presentar una proposició,
quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els
licitadors.
CLÀUSULA TERCERA. Perfil de contractant
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la
informació relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la
utilització d'altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el
Perfil de Contractant al qual es tindrà accés segons les especificacions que
es regulen a la pàgina web següent: https://contractaciopublica.gencat.cat/.
CLÀUSULA QUARTA. Pressupost base de Licitació i valor estimat del
contracte

Pressupost base de licitació (sense IVA)
Import de les modificacions previstes amb cost econòmic
(sense IVA)

0€

Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)

0€

b2db8e60260f4da18652868b18698072001

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Metadades

Total del valor estimat
IVA

0€
44.214,88 €
9.285,12 €

Pressupost base de licitació art 100
CLÀUSULA CINQUENA. Existència de crèdit

Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Import altres conceptes (sense IVA)

Finançament amb càrrec a l’aplicació del pressupost

RC 22019005052
CLÀUSULA SISENA. Revisió de preus
No és possible la revisió de preus.
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CLÀUSULA SETENA. Durada del Contracte
El termini previst d’execució del present contracte és de 4 mesos a
comptar des de la formalització del contracte. Aquest termini té caràcter
essencial i el seu incompliment comportarà la resolució del contracte.
CLÀUSULA VUITENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin
incurses en prohibicions de contractar.

Estat d'elaboració: Original

CLÀUSULA NOVENA. Presentació de Proposicions i Documentació
Administrativa
9.1 Condicions prèvies

Origen: Origen administració

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Url de validació

Però la inscripció en el RELI no és obligatòria, en aquest punt
l’Ajuntament de Cardedeu segueix el criteri de l’informe de 28 de novembre
de 2019 la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat
de Catalunya i altres juntes de les Comunitats autònomes, per facilitar la
concurrència del major número possible de licitadores.

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i
documentació que regeixen la licitació, i la seva presentació suposa
l'acceptació incondicionada per la licitadora del contingut de la totalitat de
les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva de cap tipus.
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni
subscriure cap proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet
individualment o figurar en més d'una unió temporal. La infracció
d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per
ella subscrites.
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La capacitat d'obrar de les adjudicatàries i la no concurrència de
prohibicions de contractar es podrà acreditar mitjançant la inscripció en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic
(ROLECE) o en el Registre d’empreses licitadores de Catalunya (RELI o
RELIC)
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Les empreses licitadores, un cop accedeixin a l’eina web de sobre
Digital a través de l’enllaç: Perfiles de contratante | Plataforma electrónica de
contratación pública (gencat.cat) hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta
a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s
indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el
formulari d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per
enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital han
de ser les mateixes que les que designin en el model de presentació
d’ofertes per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant
l’e-NOTUM.

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Origen: Origen administració
Metadades

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les
empreses licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre
amb documentació xifrada que formi part de la licitació. Amb aquesta
paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es
realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar
correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els
sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses
licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les
contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les
ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.

Estat d'elaboració: Original
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Url de validació

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest
enllaç tramès, les empreses licitadores hauran de preparar tota la
documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres
corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic
d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç que es conté en el missatge
d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves
ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.

L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el
correu electrònic assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina
de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir
les seves paraules clau en el moment que correspongui. Així mateix la
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plataforma Sobre Digital, requereix de forma automàtica, diàriament, la
paraula clau, fins a la data establerta per a l’obertura del sobre xifrat.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el
procés de desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un
espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació
abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels
sobres, en la data i l’hora establertes.

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Una vegada completada tota la documentació de l’oferta i adjuntats
els documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de
l’oferta.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta
mitjançant l’eina de sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
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En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau,
no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la
presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el
xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per
part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles
custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels
sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva
oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula
clau, de manera que no s’admetrà la proposició d’aquesta licitadora.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de
qualsevol tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir
Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

A l’endemà del moment en que es compleixin les 24 hores des del
termini de presentació d’ofertes, l’eina Sobre Digital enviarà un correu
automàtic als licitadors que hagin presentat oferta, per tal de sol·licitar la
introducció de la paraula clau que desxifrarà els documents.
Addicionalment, les persones amb rol de custodi de la licitació, podran
sol·licitar-les manualment, des del mateix enllaç a l’eina d’obertura. La
paraula clau es pot demanar en qualsevol moment a partir del moment
definit anteriorment i fins a la data d’obertura del sobres xifrats.
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els documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la
Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les
seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no
pugui accedir al contingut d’aquests.
9.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes
La present licitació té caràcter electrònic. Les licitadores hauran de
preparar i presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica
a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes de Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.



Estat d'elaboració: Original

L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi
hauran d'estar signats electrònicament per algun dels sistemes de signatura
admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions públiques o del Decret Llei
3/2016, de 31 de maig de la Generalitat.

Origen: Origen administració
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Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que
els licitadors interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya.

Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics
que continguin l'oferta fins al moment de la seva obertura, l'eina xifrarà
aquests arxius electrònics en l'enviament.

Metadades
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Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es
presentaran, dins del termini de DEU DIES HÀBILS comptats a partir de
l'endemà de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant,
exclusivament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i
presentació d'ofertes que la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya posa a la disposició de candidats i entitats
licitadores per a tal fi.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap
concepte
Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web




La utilització d'aquests serveis suposa:
La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel
licitador.
La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.
L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.
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9.3. Contingut de les proposicions
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un
únic arxiu electrònic, signat per la licitadora, en el qual es farà constar la
denominació de l'arxiu electrònic i la llegenda «contracte de
subministrament d’una màquina minicarregadora amb un braç amb
pala excavadora (retroexcavadora) mitjançant procediment obert
sumari o abreujat». La denominació dels arxius és la següent:
ARXIU ELECTRÒNIC «ÚNIC»
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA
AUTOMÀTICA

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració
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Url de validació

«_________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_____________, ____________ núm. , amb NIF núm. ____________, en
representació de l'Entitat _______________ ,
amb
NIF
núm.
___________,
correu
electrònic
a
efectes
de
notificació_____________assabentat/da de l'expedient per a la licitació del
«contracte de subministrament d’una màquina minicarregadora amb
un braç amb pala excavadora (retroexcavadora) mitjançant
procediment obert sumari o abreujat, anunciada en el Perfil de contractant,
faig constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i l’accepto
íntegrament, prenent part de la licitació. Expressament manifesto que conec
i accepto el caràcter essencial del termini per entregar el subministrament i
que si es produís la resolució del contracte per incompliment del termini
d’entrega, es proposarà a la licitadora que hagi obtingut la segona millor
puntuació com a adjudicatària del contracte, amb un nou termini de 4
mesos des de la formalització del contracte per al seu subministrament i
que la nova adjudicatària tindrà els mateixos deures i obligacions que la
primera, és a dir, els establerts en aquest plec de clàusules administratives
particulars, en els plec de prescripcions tècniques i en la formalització del
contracte de conformitat amb la concreta oferta que la nova adjudicatària
hagi proposat per a l’adjudicació.
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Es presentarà conforme al següent model:
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I pel que fa a la proposició econòmica em comprometo a dur a terme
l’objecte del contracte pels següent import:
Import sense IVA

IVA %
€

IVA en euros

Import IVA inclòs

€

€

%

Es presentarà conforme al següent model:

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Origen: Origen administració
Metadades

Ampliació adicional
del
termini
de
garantía previst en
el PPT

Estat d'elaboració: Original
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Url de validació

Criteri

Codi Segur de Validació
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« , _________amb domicili a l'efecte de notificacions a ,, núm. , amb NIF
núm. , en representació de l'Entitat , amb NIF núm. , assabentat de
l'expedient per a la contractació de Subministrament de una màquina
minicarregadora amb un braç amb pala excavadora (retroexcavadora) per a
la Brigada Municipal. exp. 2020/4499 per procediment obert simplificat
sumari, anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec
que serveixen de base al contracte i ho accepto íntegrament, presentant la
següent oferta pel que fa als criteris d’adjudicació diferents del preu:

Valoració del
criteri

Oferta (a
emplenar per la
licitadora)

Valoració de
l’oferta (a
emplenar per la
mesa)

1 any 5 punts
2 anys 5 punts

___________, a ___ de _________ de 202_
Signatura de la licitadora,:
CLÀUSULA DESENA. Criteris d'Adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor
oferta s'atendrà als següents criteris d’adjudicació sobre la base de la millor
relació qualitat-preu:
La puntuació dels criteris de valoració es calcularà sobre 100 punts i segons
els següent desglossament
- Preu 90 punts
- Criteris qualitatius 10 punts
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· Objectius diferents del preu 10 punts
· Sotmesos a judici de valor 0 punts
Criteris objectius o sotmesos a fórmula
a) Preu
El preu representa el 90 per cent de la puntuació assignable en la valoració
de les ofertes. De conformitat amb l’article 146.2 la justificació en
l’expedient de l’elecció de la fórmula és la següent:
A l’oferta econòmica més baixa respecte del pressupost base de licitació
s’atorgarà la màxima puntuació de 90 punts. Per la resta d’ofertes, la
puntuació s’obtindrà aplicant la següent fórmula:

La fórmula aplicada és proporcional inversa
Estat d'elaboració: Original

b) Criteris objectius o sotmesos a fórmula diferents del preu qualitatius)
El criteris objectius o sotmesos a fórmula diferents del preu representen el
10 per cent de la puntuació assignable en la valoració de les ofertes.
Descripció del criteri: Ampliació garantia respecte els 24 mesos
marcats en el plec de clàusules tècniques (fins a 10 punts)

Origen: Origen administració

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Url de validació

Es tindran en compte dos decimals.

Per garantir la seva proporcionalitat la puntuació es farà de la següent
manera
1 any ampliació garantia = 5 punts
2 anys ampliació garantia = 10 punts
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Puntuació=(oferta econòmica més baixa/oferta valorada) x 90
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CLÀUSULA ONZENA. Admissibilitat de Variants
No s'admeten variants.
CLÀUSULA DOTZENA. Ofertes anormalment baixes
Quan sigui presumible que una o diverses ofertes no resultaran
viables per haver estat formulades en termes que les fan anormalment
baixes es procedirà segons estableix l’article 149.4 LCSP.
El caràcter anormalment baix de les ofertes s'apreciarà en funció dels
criteris establerts a l’article 85 del Reglament general de la Llei de
contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel RD 1098/2001, de
12 d’octubre.

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Origen: Origen administració
Metadades

Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració
es produeixi un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes,
s'utilitzaran els criteris previstos a l’article 147.2 de la LCSP.

Estat d'elaboració: Original
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Url de validació

CLÀUSULA TRETZENA. Preferències d'Adjudicació en cas d'empats

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o
no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o
laboral, nacional o internacional, incloent l'incompliment dels convenis
col·lectius sectorials vigents.

CLÀUSULA CATORZENA. Obertura de Proposicions
La unitat tècnica encarregada de l'obertura i de la valoració de les
proposicions serà la unitat de Serveis Operatius, Brigada Municipal.
L'obertura de les proposicions es realitzarà per la unitat de Serveis
Operatius, Brigada Municipal a través de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya garantint que l'obertura
no es realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació,
per la qual cosa no se celebrarà acte públic d'obertura d'aquestes.
Obertes les ofertes, la seva valoració s'efectuarà per la unitat tècnica
d'acord amb les fórmules establertes en la clàusula desena d'aquest plec,
generant-se la proposta d'adjudicació a favor del licitador que obtingui la
millor puntuació.
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Realitzada la proposta d'adjudicació, la unitat tècnica procedirà, en
aquest acte, a comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades que l'empresa està degudament constituïda, que el signant de
la proposició té poder bastant per formular l'oferta i no està incursa en cap
prohibició per contractar.
D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP, la presentació
de les proposicions suposa l'autorització a l'òrgan de contractació per
consultar les dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors econòmics
en un Estat membre de la Unió Europea.

Estat d'elaboració: Original

L'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o
licitadors, havent de ser publicada en el perfil de contractant en el termini
de 15 dies.
CLÀUSULA SETZENA. Formalització del Contracte
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització.
La formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la signatura
d'acceptació pel contractista de la resolució d'adjudicació, la qual haurà de
fer constar almenys els següents extrems: la identificació de l'entitat
adjudicatària amb referència a la capacitat del signatari; import
d'adjudicació; la durada del contracte o les dates estimades per al
començament de la seva execució i per a la seva finalització i els terminis
parcials si difereixen dels indicats en el plec de clàusules administratives
particulars; els criteris d'adjudicació oferts per l'entitat adjudicatària i
qualsevol altre extrem o clàusula que l'òrgan de contractació estimi
convenient establir.

Origen: Origen administració
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En un termini no superior a cinc dies des de la finalització del termini
per presentar proposicions, es procedirà a adjudicar el contracte a favor del
licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se, una vegada adjudicat
aquest, a la seva formalització.
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CLÀUSULA QUINZENA. Adjudicació del Contracte
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En qualsevol cas, la formalització del contracte haurà d'efectuar-se no
més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la
notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats en la forma prevista en
l'article 151 de la LCSP.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura
pública, corrent del seu càrrec les corresponents despeses.
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el
contracte dins del termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.
CLÀUSULA
Contracte

DISSETENA.

Condicions

Especials

d'Execució

del

Estat d'elaboració: Original

1. Termini essencial
El termini per a l’entrega del subministrament és essencial i el seu
incompliment comporta la resolució del contracte. Si la resolució es produís
per aquest fet es proposarà a la licitadora que hagi obtingut la segona millor
puntuació com a adjudicatària del contracte, amb un nou termini de 4
mesos des de la formalització del nou contracte per al seu subministrament.
La nova adjudicatària tindrà els mateixos deures i obligacions que la
primera, és a dir, els establerts en aquest plec de clàusules administratives
particulars, en els plec de prescripcions tècniques i en la formalització del
contracte de conformitat amb la concreta oferta que la nova adjudicatària
hagi proposat per a l’adjudicació.
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CLÀUSULA DIVUITENA. Drets i Obligacions de les Parts

2. Abonaments al contractista

Metadades
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Amb l’objectiu d’aconseguir una millora ambiental mitjançant la
reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, el motor de la
màquina retroexcavadora ha de complir amb la normativa EURO 5, per tal
de reduir l’emissió de gasos contaminants.

El pagament del treball o servei s'efectuarà amb l’entrega del
subministrament dins del termini establert de com a màxim 4 mesos a
Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

S'estableixen les següents condicions especials d'execució del
contracte, d'acord amb el que estableix l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic:

Signatura 1 de 1
Marta Molina Porcel

23/03/2021

Plaça de Sant Joan, 1

T 938 444 004

www.cardedeu.cat

08440 Cardedeu

F 938 711 477

NIF P-0804500-G

cardedeu@cardedeu.cat

SC-SECRETARIA / Contracte administratiu

comptar des de la formalització del contracte. El contractista haurà de
presentar la factura en un registre administratiu en el termini màxim de 10
dies des de la realització de la prestació en el període de què es tracti. La
factura haurà de presentar-se en format electrònic en els supòsits que fixa
la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i
Creació del Registre Comptable de Factures del Sector Públic, en aquests
casos la presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la
presentació en un registre administratiu.
En les factures s’assenyalaran les següents dades:

Estat d'elaboració: Original

2. Obligacions laborals, socials i de transparència
L’adjudicatària està obligat al compliment de la normativa vigent en
matèria laboral i de seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment
del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de
la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
sobre efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
sobre Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de
Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de
les normes que es promulguin durant l'execució del contracte.
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Perquè procedeixi l'inici del còmput de termini per a la meritació
d'interessos, el contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar
la factura davant el registre administratiu corresponent en els termes
establerts en la normativa vigent sobre factura electrònica, dintre del
termini i en la forma escaient, en el termini de trenta dies des de la data de
lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei.

L’adjudicatària està obligada a complir durant tot el període
d'execució del contracte les normes i les condicions fixades en el conveni
col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir
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“Expedient 2020/4597
Contracte de subministrament d’una màquina minicarregadora amb
un braç amb pala excavadora (retroexcavadora)”
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les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu
sectorial d'aplicació.
Així mateix, de conformitat amb el que estableix l'article 4 de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern, l'adjudicatari del contracte està obligat a subministrar a
l'Administració, previ requeriment, tota la informació necessària per al
compliment de les obligacions previstes en la citada norma, així com en
aquelles normes que es dictin en l'àmbit municipal.
3. Obligacions
autoritzacions

relatives

a

la

gestió

de

permisos,

llicències

i

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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CLÀUSULA DINOVENA. Subcontractació

Estat d'elaboració: Original
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4. El contractista satisfarà la garantia que correspongui de
conformitat amb la llei que li serà retornada al mes de la finalització del
contracte, sens perjudici de la garantia pròpia de cadascun dels productes,
la garantia legal dels mateixos, que haurà de ser de dos anys

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació
decideixi gestionar-ho per si mateix i així li faci saber de forma expressa, a
gestionar els permisos, llicències i autoritzacions establertes en les
ordenances municipals i en les normes de qualsevol altre organisme públic o
privat que si s’escau siguin necessàries per a l'inici, execució i lliurament del
subministrament, sol·licitant de l'Administració els documents que per a
això siguin necessaris.

S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries
objecte del contracte en els termes i amb les condicions que estableix
l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics
següents:
a) Comunicació prèvia i per escrit a l'Ajuntament de l'adjudicatari de
les dades següents en relació amb cada subcontracte que pretengui
realitzar:
-Identificació del subcontractista, amb les seves dades de
personalitat, capacitat i solvència.
-Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista.
-Import de les prestacions a subcontractar.
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b) No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades
per contractar amb l'Administració ni freturoses de la capacitat, solvència i
habilitació professional precisa per executar les prestacions concretes que
se subcontracten.
c) El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter
previ a l'inici dels treballs que subcontracti, l'afiliació i alta en la Seguretat
Social dels treballadors que realitzin els treballs en qüestió en compliment
del que estableix el Reial decret llei 5/2011, de 29 d'abril, de mesures per a
la regularització i control de l'ocupació submergida i foment de la
rehabilitació d'habitatges.

Estat d'elaboració: Original

f) El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat
per les prestacions que realitzin com a mínim en els terminis previstos en la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials. Per garantir tal compliment, amb
cada facturació a l'Ajuntament deurà el contractista aportar el justificant del
pagament dels treballs realitzats en el mes anterior per les empreses o
autònoms que hagi subcontractat en el marc del contracte actual.

Origen: Origen administració
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e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el
contractista principal que assumirà la total responsabilitat de l'execució del
contracte enfront de l'Ajuntament, amb arranjament estricte als plecs de
clàusules administratives particulars i als termes del contracte, sense que el
coneixement per part de l'Ajuntament de l'existència de subcontractacions
alteri la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

CLÀUSULA VINTENA. Modificacions Contractuals Previstes
No es preveuen.

2020/4499 - SUBMINISTRAMENT D'UNA MÀQUINA MINICARREGADORA AMB UN BRAÇ PALA
EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA) PER A LA BRIGADA MUNICIPAL
Pàgina 17 de 24

Metadades

b2db8e60260f4da18652868b18698072001
Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

d) El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors
de la subcontractació, d'acord amb la legislació laboral.
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CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Successió en la Persona del Contractista
En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o
branques d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat
resultant, que quedarà subrogada en els drets i obligacions derivades
d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en l'article 98 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració
qualsevol canvi que afecti la seva personalitat jurídica, suspenent-se el
còmput dels terminis legalment previst per a l'abonament de les factures
corresponents fins que es verifiqui el compliment de les condicions de la
subrogació.
Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual
s'atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà
aquest, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per
culpa del contractista.

Estat d'elaboració: Original
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a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa,
la cessió.
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import
del contracte
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar
d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en
escriptura pública.
CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Penalitats per Incompliment
L’incompliment de qualsevol de les obligacions que s’estableixen en el Plec
de prescripcions tècniques comportarà l’existència d’una infracció Lleu
Les infraccions de tipus lleu tindran una sanció del 3% del preu del
contracte (IVA exclòs).
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El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de
l'article 214 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic:

Si la infracció de tipus lleu perdurés sense ser esmenada durant el termini
de com a màxim 5 dies hàbils es considerarà una infracció de tipus greu.
Url de validació
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CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Cessió del Contracte
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Les infraccions de tipus greu tindran una sanció del 5% del preu del
contracte (IVA exclòs).
Si la infracció de tipus greu perdurés sense ser esmenada durant el
termini de com a màxim 5 dies hàbils es considerarà una infracció de tipus
molt greu
Les infraccions de tipus molt greu tindran una sanció del 10% del preu
del contracte (IVA exclòs).

Estat d'elaboració: Original

L’incompliment del termini per a l’entrega del subministrament amb
les característiques establertes en el quadre 2.1, comportarà la resolució del
contracte atès que s’ha configurat com un termini essencial. Aquesta
resolució i la imposició de penalitats que en el seu cas s’escaiguin
s’imposaran sens perjudici de la reclamació dels danys que es pugui establir
per part de l’Ajuntament.
En el supòsit que es produís a resolució del contracte per
incompliment del termini d’entrega, es proposarà a la licitadora que hagi
obtingut la segona millor puntuació com a adjudicatària del contracte, amb
un nou termini de 4 mesos des de la formalització del contracte per al seu
subministrament. La nova adjudicatària tindrà els mateixos deures i
obligacions que la primera, és a dir, els establerts en aquest plec de
clàusules administratives particulars, en els plec de prescripcions tècniques i
en la formalització del contracte de conformitat amb la concreta oferta que
hagi fet per a l’adjudicació.

Origen: Origen administració

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Url de validació

En cap cas la suma dels imports que corresponguin pel conjunt de les
sancions imposades, no podrà superar el 50 % del preu del contracte.
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També es considerarà infracció de tipus molt greu l’incompliment de
la condició especial d’execució i l’incompliment de la concreta proposta que
en relació al criteri d’adjudicació s’hagi fet per la licitadora.
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Imposició de penalitats:
Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per
incompliments contractuals se seguirà un expedient contradictori, en el qual
es concedirà a la licitadora un termini d'al·legacions de 5 dies naturals
després de formular-se la denúncia.
L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per
l'Ajuntament es realitzarà al moment en què tingui coneixement. No obstant
això, si s'estima que l'incompliment no afectarà l'execució material dels
treballs de manera greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot
perjudicar més a la marxa de l'execució del contracte que beneficiar-la,
podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la
terminació del termini de garantia del contracte.
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https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA Resolució del Contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen
en aquest Plec i en els fixats en els articles 211 i 313 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, i s'acordarà per l'òrgan de
contractació, d'ofici o a instàncies del contractista.

Estat d'elaboració: Original

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament
executives i es faran efectives mitjançant deducció dels pagaments
corresponents que l'Ajuntament tingui pendents d'abonar al contractista. Si
ja no existissin quantitats pendents de pagament es podrà reclamar per la
via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret
públic.

En el supòsit que es produís a resolució del contracte per
incompliment del termini d’entrega, es proposarà a la licitadora que hagi
obtingut la segona millor puntuació com a adjudicatària del contracte, amb
un nou termini de 4 mesos des de la formalització del contracte per al seu
subministrament. La nova adjudicatària tindrà els mateixos deures i
obligacions que la primera, és a dir, els establerts en aquest plec de
clàusules administratives particulars, en el plec de prescripcions tècniques i
en la formalització del contracte de conformitat amb la concreta oferta que
hagi proposat per a l’adjudicació.
Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de
l'article 211 f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic les establertes com a obligacions essencials per l'òrgan de
contractació.
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Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte,
les següents:
a. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules
administratives particulars en relació amb la subcontractació i la protecció
de dades de caràcter personal.
b. El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut
previstes en la normativa vigent.
c. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF,
així com l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat
Social.

Estat d'elaboració: Original

— Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en
matèria social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes
si els hi hagués, així com el compliment de les obligacions establertes en el
contracte suposin l'aportació de documentació o la realització de tràmits de
tipus administratiu.

Origen: Origen administració

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

— Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per
constatar que el contractista compleix les seves obligacions d'execució en
els termes acordats en el contracte.

— Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar
qualsevol incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte,
sense perjudici de la seva resolució per l'òrgan de contractació pel
procediment contradictori que estableix l'article 97 del Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

2020/4499 - SUBMINISTRAMENT D'UNA MÀQUINA MINICARREGADORA AMB UN BRAÇ PALA
EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA) PER A LA BRIGADA MUNICIPAL
Pàgina 21 de 24

Metadades

b2db8e60260f4da18652868b18698072001

El responsable de l'execució del contracte serà l’Enginyer tècnic
industrial municipal, la cap de la unitat de noves tecnologies Jordi Nonay
Pont, amb les funcions que es preveuen en l'article 62 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret les següents:

— Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar
l'efectiu compliment del contracte en els termes pactats, que seran
immediatament executives quan puguin afectar la seguretat de les persones
Url de validació
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CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Responsable del Contracte
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o quan la demora en la seva aplicació pugui implicar que reporten inútils
posteriorment en funció del desenvolupament de l'execució del contracte;
en els altres casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari,
resoldrà sobre la mesura a adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici
de les possibles indemnitzacions que puguin procedir.
— Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
— Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que
hagi suscitat l'execució del contracte.

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la
unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà la
unitat de Serveis Operatius, Brigada Municipal, a la qual li correspondrà:
- Efectuar les propostes d’interpretació dels plecs i el contracte a
l’òrgan de contractació (article 190 LCSP).
- Denunciar els incompliments parcials o compliments defectuosos
dels plecs (article 192 LCSP).
- Promoure les penalitats per incompliment del termini d’execució
(article 193 LCSP).
- Calcular els danys i perjudicis irrogats a l’Ajuntament que poguessin
incórrer els contractistes (article 194 LCSP).
- Assegurar-se que el contracte s’executa a risc i ventura del
contractista (art 197 LCSP).
- Conformar les factures (article 198 LCSP).
- Adoptar les mesures i fer el seguiment del compliment de les
obligacions socials, laborals i mediambientals del contractista (article 201
LCSP).
- Controlar el compliment de condicions especials d’execució del
contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o d’un altre ordre (article
202 LCSP).
- Comprovar la idoneïtat de les modificacions plantejades pel
responsable del contracte (articles 203 a 207 de la LCSP).
- Promoure la suspensió del contracte quan escaigui (article 208
LCSP).
- Promoure les causes de resolució del contracte taxades en la LCSP
(articles 211 a 213 LCSP).
- Autoritzar possibles cessions de contracte (article 214 LCSP).
- Controlar la subcontractació del contracte (article 215 LCSP).

Estat d'elaboració: Original
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CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Unitat encarregada del Seguiment i
Execució
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- Pot controlar el pagament del contractista als subcontractistes
(articles 216 i 217 LCSP).
- Controlar la subrogació de personal (article 130 LCSP).
- Controlar situacions que puguin induir a cessió il·legal de
treballadors (article 308 LCSP).
CLÀUSULA VINT-I-SETENA Confidencialitat i tractament de dades

Estat d'elaboració: Original
Origen: Origen administració

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Informació Bàsica
Responsable

Ajuntament de Cardedeu

Finalitat
Principal

Garantir el manteniment, compliment i control del
contracte

Legitimació

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, art. 35 i 65

Destinataris

No es cediran a tercers excepte obligació legal

Drets

Accés,
rectificació,
supressió,
portabilitat,
limitació, oposició i retirada de consentiment

Informació
Addicional

Consulteu informació addicional i detallada a
seu.cardedeu.cat a l’apartat Protecció de Dades.
També podeu contactar a protecciodades@cardedeu.cat

CLÀUSULA VINT-I-VUITENA. Règim Jurídic del Contracte
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En relació amb el tractament de dades personals dels licitadors,
queden informats de les següents dades:

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació,
adjudicació, efectes i extinció es regirà pel que estableix aquest Plec, i pel
Url de validació

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

L'empresa adjudicatària es compromet a guardar la màxima reserva i
secret sobre les dades i informació de caràcter confidencial que en
desenvolupament del contracte pugui tenir coneixement. El compromís de
confidencialitat implica que les parts es comprometen a no divulgar aquesta
informació així com a no publicar-la ni posar-la a disposició de tercers sota
cap modalitat jurídica o de fet. Aquest compromís subsistirà encara que
hagi finalitzat el contracte.
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no previst en ell, serà d'aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el Reial decret 817/2009, de 8 de
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre,
de Contractes del Sector Públic, i el Reial decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques i estigui vigent després de l'entrada en
vigor del Reial decret 817/2009; supletòriament s'aplicaran les restants
normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Estat d'elaboració: Original
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L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per
resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el contracte
actual de conformitat amb el que es disposa en l'article 27.1 Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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