PLÈC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A
LA CONTRACTACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS EN L’AMBIT DE LA SANITAT: Lot 1 Control de
plagues (desinsectació i desratització), Lot 2 Servei de manteniment, control, captura i retirada de
coloms,
Lot
3
Legionel·losi.

I.

DISPOSICIONS GENERALS

1.1 Definició de l'objecte del contracte
És objecte del present Plec, la contractació promoguda per l’Ajuntament de Sallent, mitjançant
procediment obert simplificat del servei de manteniment, prevenció i control dins de l’àmbit de la sanitat,
d’aspectes com el control i prevenció de plagues en el municipi i els edificis municipals. Concretament, per
el que fa a les rates, coloms, insectes i el control de la legionel.la en els diferents edificis municipals, amb
l’objectiu de vetllar per la salubritat al municipi.
L’objecte del present contracte, correspon al següent CPV: 90900000-6.

1.2 Divisió en lots de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte es divideix, a l'efecte de la seva execució, en els lots següents:
 Lot 1: Control de plagues (desinsectació i desratització) (CPV 90900000-6)
 Lot 2: Servei de control, captura i retirada de coloms (CPV 90900000-6)
 Lot 3: Legionel·losi (CPV 90900000-6)

1.3 Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer i la necessitat i idoneïtat del contracte, en relació als diversos
lots, són les que es descriuen a continuació:
 LOT 1: Control de plagues (desinsectació i desratització):
- Tractament per a múrids (rosegadors de tota mena) al casc urbà i al terme municipal. En els punts més
conflictius (xarxa clavegueram, embornals, ...) s’oferirà un sistema de col·locació d’esques
rodenticides. Sectorització del municipi per a la panificació de l’objecte contractual.
-

El control de plagues es realitzarà mitjançant de sistema de “lluita integrada” basat en la utilització de
productes biorracionals, amb els mínims nivells toxicològics, respectant la salut pública i el medi
ambient.
El tractament serà per a artròpodes de tot tipus i múrids.
 LOT 2 – Servei de control, captura i retirada de coloms: es durà a terme el servei de forma integral
al nucli urbà de Sallent, de forma semestral.
 LOT 3 - Legionel·losi: Prevenció i control de la legionel·losi: revisió anual de cada una de les
instal·lacions de conformitat amb el RD 865/2003 o reglament que el substitueixi, si fos el cas s’inclourà:

-

Neteja i desinfecció del sistema hidràulic (Químic) que inclou: preparació del tractament (maquinària
adequada per al tractament al costat de l’equip a netejar), recirculació (cloració de l’aigua del sistema,
entre 20 i 30 ppm de clor residual lliure, a una temperatura no superior a 30 graus i un pH entre 7 i 8,
fent arribar als punts terminals de la xarxa 1 i 2 ppm, mantenint-ho durant dues o tres hores),
normalització del sistema (fer córrer l’aigua de la instal·lació fins aconseguir els 0,2-0,8 ppm de clor
residual lliure en el sistema), i neteja de sistemes (neteja elements desmuntables, aixetes i dutxes,
amb un raspall dur. Es submergeix en solució clorada a 20 ppm durant 30 minuts. S’esbandeix amb
aigua freda).

-

Anàlisis de detecció de la legionel.la en punts distals de la xarxa.: es pretén determinar l l’existència
de legionel.la spp al sistema hidràulic, per a la qual cosa es farà una recollida de mostres per
posteriorment seguint la metodologia següent: filtrar les mostres mitjançant equip de filtració per
posteriorment sembrar-les en diferents medis selectius pel seu posterior anàlisis microscòpic. Les
colònies obtingudes s’hauran de tenyir amb l’objectiu d’observar-les i determinar l’espècie i serogrup
dels resultats obtinguts.

-

Anàlisi físic-químic de l’aigua: es controlaran com a mínim dels següents paràmetres:
o
o
o

Temperatura
pH
Nivell de clor

En tots els casos l’aigua prové de la xarxa municipal i es disposa de sistema d’aigua freda i calenta
sanitària.
Les dependències objecte dels LOT 1 i 3 són:

DEPENDÈNCIA
Ajuntament
Escola Torres i Amat
Escola Els Pins
Llar d’infants l’Esquitx
Residència Sant Bernat
Centre de dia
Pavelló d’esports
Camp de futbol
Club de Tennis
Pavelló de Cabrianes
Cal Carreras
Escola de Música
Local Brigada
Edifici Contramestres
Zones verdes municipals

LOT 1
CONTROL DE
PLAGUES
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

LOT 3
LEGIONEL·LA LEGIONEL·LA
(RISC BAIX)
(RISC ALT)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

L’Ajuntament de Sallent no disposa dels mitjans humans, tècnics i materials propis per a l’execució del
present servei.

1.4 Règim jurídic del contracte
El contracte a realitzar es qualifica com a contracte administratiu de serveis, d'acord amb l'article 17 de 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.
La present contractació té caràcter administratiu i es regirà en tot el què no estigui previst especialment en
aquest plec de condicions, pel què disposin les normes següents:
-

-

-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al
ordenament jurídic espanyol, les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques (en endavant (RGLCAP), en tot el que no resulti contrari a
la LCSP.
Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en tot el què no resulti contrari a la LCSP.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Reglament d’execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016, pel què s’estableix el
formulari normalitzat del document europeu únic de contractació.

Supletòriament, s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i en el seu defecte, les de dret privat.

1.5 Dades econòmiques del contracte

1.5.1 Pressupost de licitació i valor estimat del contracte
El sistema per a la determinació del preu és a tan alçat en base a imports facturats en anys anteriors.
El Pressupost base de cicitació ANUAL dels lots és:
 LOT 1: Control de plagues (desinsectació i desratització): 6.212,40 €, als quals s’ha d’afegir
1.304,60 € en concepte d’IVA (21%), resultant un total de 7.517,00 €.
 LOT 2: Servei de control, captura i retirada de coloms: 2.040,00 €, als quals s’ha d’afegir
428,40 € en concepte d’IVA (21%), resultant un total de 2.468,40 €.
 LOT 3: Legionel·losi: 3.055,49 €, als quals s’ha d’afegir 641,65 € en concepte d’IVA (21%),
resultant un total de 3.697,14 €.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant l’IVA a
aplicar, mitjançant partida independent.

1.5.2 Valor estimat del contracte
Als efectes prevists en l’article 101.1 de la LCSP el valor estimat (VEC) del contracte a realitzar es
desglossa de la següent manera:
-

Lot 1: 6.212,40 € més 1.304,60 € en concepte d’IVA 21%.
Lot 2: 2.040,00 € més 428,40 € en concepte d’IVA 21%.

-

Lot 3: 3.055,49 € més 641,65 € en concepte d’IVA 21%.

El valor estimat total, resultant de multiplicar els imports descrits per la durada màxima del contracte, 4
anys, és el següent: 45.231,56 € de pressupost net, més 9.498,60 € en concepte d’IVA.

1.5.3 Existència de crèdit
L’execució del present contracte s’iniciarà el gener del 2020; conseqüentment i en virtut de l’article 117.2
de la LCSP, el present expedient està subjecte a tramitació anticipada.
Segons el precepte esmentat: “Els expedients de contractació podran ultimarse inclús amb l’adjudicació i
formalització del contracte, fins i tot quan la seva execució, ja es realitzi en una o en vàries anualitats
s’hagi d’iniciar en el l’exercici següent. A aquestes efectes, podran comprometre’s crèdits amb les
limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents Administracions Públiques.”
Les obligacions econòmiques de caràcter plurianual del present contracte, de conformitat amb l'art. 174 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, se subordinaràn al crèdit que per cada exercici autoritzen els respectius pressupostos.
Aquesta previsió resultarà d’aplicació en cadascun dels lots objecte del present contracte.

1.6 Durada del contracte
El contracte que es formalitzi per a cada lot tindrà una durada de dos anys a comptar des de la data
prevista d’inici d’execució del contracte, la qual està prevista pel gener del 2020.
Els contractes seran prorrogables per dos anys més de forma expressa, sense que la durada de la seva
vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 anys.
La pròrroga será obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb una antelació
mínima de dos mesos a la finalització de la durada del contracte.

1.7 Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecte a regulació harmonitzada ni es
susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà a terme mitjançant procediment obert
simplificat, de manera que tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota
negociació
dels
termes
del
contracte
amb
els
licitadors.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la
millor relació qualitat-preu.

1.8 Perfil del contractant
Els plecs i la resta de documents relacionats amb la present licitació, es podran consultar al Perfil del
Contractant de l’Ajuntament de Sallent: http://www.sallent.cat/seu-electronica/perfil-del-contractant100.html

1.9 Aptitud per contractar, capacitat i solvència econòmica, financera i profesional o tècnica i altres
requeriments. Condicions mínimes i mitjans d’acreditació.

1.9.1

Aptitud per contractar

Podran optar a l’adjudicació del present contracte, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres a títol individual o en una unió temporal d’empreses, que tinguin plena capacitat d’obrar, que
no incorrin en cap de les prohibicions i incompatibilitats per contractar amb l’Administració, previstes en
l’article 71 de la LCSP i que acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica.
Les empreses hauran d’estar inscrites en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) o bé al
Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE) o bé al registre
equivalent dels estats membres de la Unió Europea.
Les empreses adjudicatàries hauran de ser persones físiques o jurídiques, la finalitat de les quals tingui
relació directa amb l’objecte del contracte i disposar d’una organització amb elements personals i materials
suficients per a la deguda execució del contracte.
Els empresaris hauran de comptar també, amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas,
sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de reunir a més, els requisits establerts en l’article 68
de la LCSP.
En el cas que de les unions temporals d’empreses, que es constitueixin temporalment a aquest efecte, no
serà necessària la seva formalització en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte.
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona
representant o apoderada única amb poders suficients per exercitar els els drets i complir les obligacions
que es derivin del contracte fins a la seva extinció. La durada de la UTE ha de coincidir almenys amb la del
contracte.

1.9.2

La solvència econòmica i financera i professional o tècnica del contractista

Atès que en virtut del previst en l’article 77, apartat 1, lletra b de la LCSP, pels contractes de serveis no
será exigible la classificació del contractista,
La solvència econòmica i financera s’acreditarà a través de:
-

El volum anual de negocis del licitador o candidat.

Mínim exigit: El volum anual de negocis del licitador o candidat, referit a l’any amb major volum de negoci
d’entre els tres últims conclosos, haurà de ser, com a mínim, una vegada i mitja el valor estimat del
contracte.
Mitjans: S’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil si
l’empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi
d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil hauran d’acreditar el seu
volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
El present criteri s'aplicarà en relació amb cadascun dels lots.

La solvència tècnica o professional dels empresaris haurà d'apreciar-se tenint en compte els seus
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa haurà d'acreditar-se, mitjançant la
següent documentació:
 Lot 1:
-

Acreditar la inscripció al Registre Oficial d’Empreses i Serveis Plaguicides (ROESP) del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la disposició de magatzem propi o contractat
amb l’acreditació de la inscripció al ROESP del mateix.

-

Carnet d’aplicador de productes plaguicides (DDD) qualificat emès per part del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, i corresponent al personal aplicador de l’empresa adjudicatària en
compliment del Reial Decret 830/2010, de 25 de juny.

-

Acreditació de la capacitació del responsable tècnic de serveis biocides emesa per part del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (gestió de serveis pel control d’organismes nocius
nivell 3), que serà l’interlocutor tècnic amb l’Ajuntament, i dirigirà els treballs de control de plagues
derivats del present contracte, conforme amb el Reial Decret 830/2010

 Lot 2: La solvència tècnica o professional del contractista s’haurà d’apreciar tenint en compte els
seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, el què haurà d’acreditar-se, segons l’objecte del
contracte, pel mitjà descrit a continuació, en els termes establerts en l’article 90 de la LCSP 2017.
Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en la qual se n’indiqui
l’import, la data i el destinatari, públic o privat.
L’acreditació documental de la suficiència de la solvència tècnica o professional s’ha d’efectuar mitjançant
l’aportació de certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del
sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a
falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents obrant en
poder del mateix que acreditin la realització de la prestació.

 Lot 3:
-

Acreditar la inscripció al Registre Oficial d’Empreses i Serveis Plaguicides (ROESP) del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la disposició de magatzem propi contractat amb
l’acreditació de la inscripció al ROESP del mateix.

-

Acreditació de la capacitació del responsable tècnic de serveis biocides emesa per part del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (gestió de serveis pel control d’organismes nocius
nivell 3), que serà l’interlocutor tècnic amb l’Ajuntament, i dirigirà els treballs de prevenció i control de la
legionel·losi derivats del present contracte, conforme amb el Reial Decret 830/2010.

-

El personal que realitzi els tractaments a les instal·lacions que contempla el present plec per a la
prevenció de la legionel·losi, ha de disposar d'un nivell de coneixements suficients per realitzar una
prevenció efectiva dels riscos per a la salut d'aquelles instal·lacions que poden ser susceptibles de
convertir-se en focus de propagació de la legionel·la. I en aquest sentit, caldrà el certificat de formació
d’acord amb el programa establert a l’annex de l’Ordre SCO/317/2003, de 7 febrer (BOE núm. 44 de
20/02/2003).

II.

DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL
CONTRACTE

1.10 Presentació, forma i contingut de les proposicions

1.10.1 Lloc de presentació de les proposicions
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà en la forma, termini indicats a
l’anunci de licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, accessible a l’adreça web següent:
http://www.sallent.cat/seu-electronica/perfil-del-contractant-100.html
Les proposicions es podran presentar exclusivament en el registre indicat.
Podeu consultar els passos a seguir per a la presentació de les ofertes, al següent enllaç:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml

1.10.2 Termini de presentació de les proposicions
Per prendre part en la licitació d’aquest contracte, les empreses hauran de presentar les seves
proposicions en el termini de 15 dies naturals comptadors a partir del dia següent a la publicació de
l’anunci de licitació al Perfil del Contractant d’aquest Ajuntament.
En el cas que l’últim dia del termini de presentació caigués en dia festiu o dissabte, el termini s’allargarà
fins el primer dia laborable següent.

1.10.3 Forma i contingut de les proposicions
Les proposicions dels interessats s’hauran d’ajustar als plecs i documents que regeixen la licitació i la seva
presentació suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut de la totalitat de les seves
clàusules o condicions, sense cap excepció o reserva.
No existeix limitació en quant a el número de lots pels que una mateixa empresa licitadora pugui
presentar oferta, ni en quant els números de lots que puguin ser adjudicats a una mateixa empresa
Les proposicions seran secretes i s’arbitraran els mitjans que garanteixin aquest caràcter fins el moment
de la seva obertura.
Cada licitador no podrà subscriure més d’una proposició pel present contracte. Tampoc podrà subscriure
cap proposta en unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment. La infracció d’aquesta norma
donarà lloc a la no admissió de totes les propostes subscrites per ell.
Les proposicions presentades fora de termini o amb incompliment de les determinacions esmentades, no
seran admeses en cap cas.
La documentació a presentar haurà de ser-ho en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya,
signada electrònicament, en els termes següents:

-SOBRE ÚNIC DIGITAL-

De conformitat amb el previst en l’apartat 4 de l’article 159 de la LCSP, en el sobre únic, haurà d’incloure’s
la declaració responsable del firmant, la qual s’haurà de complimentar de conformitat amb el model facilitat
en el present plec com a Annex 1.
 En aquesta declaració el firmant haurà de posar de manifest el següent:
1. 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.
2. Que compleix amb els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional exigits, en
les condicions que estableixi el plec.
3. Que no està incursa en prohibició de contractar per si mateixa ni per extensió com a conseqüència de
l’aplicació de l’article 71 de la LCSP.
4. La designació d’una direcció de correu electrònic en què efectuar totes les comunicacions i
notificacions relacionades amb el procés de licitació i els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització,
modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del present contracte.
De conformitat amb el previst en l’apartat 4 de l’article 159 de la LCSP,
-

En el cas en què l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat amb
el previst en l’article 75 de la LCSP, s’aportarà una declaració responsable per cada empresa
participant en la que figurarà la informació requerida, així com la declaració responsable que s’adjunta
com a annex 2.

-

En tots els supòsits en què varis empresaris concorrin agrupats en una unió temporal, s’aportarà
una declaració responsable per cada empresa participant en la que figurarà la informació requerida.
Addicionalment, s’aportarà el compromís de constituir la unió temporal per part dels empresaris que
siguin part de la mateixa. (Annex 3)

-

A més de la declaració responsable referida, les empreses estrangeres, hauran d’aportar una
declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes
les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renuncia, en el seu
cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitant.

Finalment, també s’hi inclourà la declaració responsable de reunir algun/s dels criteris de preferència en
cas d’empat en les proposicions, establerts en la clàusula 1.14.
L’òrgan o la Mesa de contractació podrà demanar als candidats o licitadors que presentin la totalitat o una
part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o
fiabilitat de la declaració, quan resulti necessari pel bon desenvolupament del procediment.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar a les que es
refereix l’article 140 de la LCSP, hauran de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en
el moment de perfecció del contracte.
 La proposició econòmica s’ajustarà al model següent (Annex 4):
"En/Na ........................................ amb domicili a efectes de notificacions en la direcció de correu electrònic
........................................ amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en representació de l’empresa

.............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm. ..........), assabentat/da de
les condicions exigides per optar a la contractació relativa a l’execució dels serveis en làmbit de la sanitat,
anunciat al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Sallent, en data ……………… faig constar que conec
el Plec de Clàusules Administratives que serveix de base al contracte i l’accepto íntegrament, prenent part
en la licitació i comprometent-me a dur a terme l’objecte del contracte en els lots que s’indiquen per l’import
següent:
LOT
Lot 1. Control de plagues
Lot 2. Servei de control i captura i retirada de coloms
Lot 3. Legionel·losi

Import anual

Import IVA

Import total anual

Que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Ajuntament de Sallent i en
particular, efectua el compromís d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i materials
suficients per dur a terme adequadament la prestació.
(Lloc, data i signatura del licitador)."

 Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica:
 Execució del servei mitjançant vehicle elèctric  Prestar, si s’escau, un compromís explícit,
complimentant degudament el document annex 5.
1.11 Criteris d’adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu, seran
de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per cadascun
d’ells.
 Criteris avaluables de forma automàtica
1. OFERTA ECONÒMICA ............................................................................................ fins a 80 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. Es consideraran ofertes
anormals o desproporcionades segons s’especifica al punt 1.13 d’aquest Plec.
2. CLÀUSULA AMBIENTAL: EXECUCIÓ DEL SERVEI MITJANÇANT VEHICLE ELÈCTRIC - 20 punts.
L’empresa que es comprometi a realizar TOT el servei utilitzant en tot moment un vehicle elèctric, obtindrà
20 punts.

1.12 Admissibilitat de variants
Els licitadors no podrán presentar variants en les seves ofertes.

1.13 Ofertes anormalment baixes
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos es durà a terme d’acord als
següents criteris:
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta econòmica sigui un 25%
més baixa que el pressupost de licitació.
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta econòmica que sigui
superior en més d’un 20% a la de l’altra oferta.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta econòmica que
sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques
acceptades.

1.14 Criteris de preferencia en cas d’igualació de proposicions
En cas d’igualació de proposicions més avantatjoses, s’adjudicarà el contracte a la proposició que resulti
d’aplicar els criteris de preferència que s’indiquen segons l’ordre de prelació següent:
1. A favor de les proposicions presentades per empreses públiques o privades que en el moment de
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.
En aquest supòsit, si varies empreses licitadores de les que haguessin empatat en quant a la proposició
més avantatjosa acreditin tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatges superior
al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte el licitador que disposi del
major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat en la seva plantilla.
2. Proposicions d’empreses d’inserció regulades en la Llei 44/2017, de 13 de desembre, per a la regulació
del règim de les empreses d’inserció, que compleixin amb els requisits establerts en aquesta
normativa, per tal de disposar d’aquesta consideració.
3. Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes,
incloguin mesures de caràcter social i laboral, que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre homes i
dones.
4. A favor de la proposició que contingui l’oferta econòmica més baixa.
5. En cas de seguir persistint l’empat després d’aplicar tots els criteris precedents, es decidirà
l’adjudicació, entre elles, per sorteig.
A efectes d’aplicació d’aquests criteris els licitadors hauran d’acreditar, si s’escau, els corresponents
contractes de treball i documents de cotització a la Seguretat Social i qualsevol altre document admès en
dret que acrediti els criteris socials anteriorment requeriments.

1.15 Mesa de contractació
La Mesa de Contractació estarà constituïda per un President, una Secretària i almenys 4 vocals.

-

President: Oriol Ribalta Pineda – Alcalde. Substituta: Silvia Tardà Serrano – Regidora de Sanitat.

-

Vocals:

Josep Fernándes Rodríguez – Secretari – Interventor accidental de la Corporació.
Marta Paixau Puigoriol – Cap de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Sallent.
Antoni-Josep Hernández Casahuga – Enginyer municipal.
Maria Rodríguez Piñero – Administrativa (Departament de Sanitat)
-

Secretària: Núria Creus Rodoreda – Tècnica en Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Sallent.

Actuaran com a substituts,
-

En l’àmbit econòmic: la Sra. Assumpta Vila Plana – Tècnica del Departament de Promoció Econòmica.

-

En l’àmbit jurídic: la Sra. Eva Perramon Menoyo – Tècnica del Departament de Secretaria.

Per la vàlida constitució de la Mesa hauran d’estar presents la majoria absoluta dels seus membres o
suplents i en tot cas, les persones titulars de la Presidència, de la Secretaria i els dos vocals que tinguin
atribuïdes les funcions corresponents a l’assessorament jurídic i el control pressupostari. Tots els membres
tenen veu i vot, excepte la secretària, que només té veu. En cas d’empat en les votacions, aquesta es
decidirà pel vot de qualitat del President de la Mesa.

1.16 Constitució de la mesa i obertura de proposicions. Classificació de les ofertes i requeriment d
documentació previ a l’adjudicació.
L’obertura dels sobres que contenen les proposicions es farà per l’ordre en què procedeixi de conformitat
amb el què estableix l’article 145 de la LCSP en funció del mètode aplicable per a valorar els criteris
d’adjudicació establerts en els plecs. En tot cas, serà públic l’acte d’obertura del sobre que contingui la part
de l’oferta avaluables a través d’un criteri quantificable mitjançant la simple aplicació de la fórmula
establerta en els plecs.
La data d’obertura de proposicions serà anunciada al Perfil del Contractant amb suficient antel·lació.
Finalitzat l’acte públic, en la mateixa sessió, la Mesa procedirà a:
1) Prèvia exclusió, en el seu cas, de les ofertes que no compleixin els requeriments del plec, avaluar i
classificar les ofertes.
2) Realitzar la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació.
3) Comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que l’empresa està
degudament constituïda, el firmant de la proposició té poder suficient per a formular l’oferta, ostenta
la solvència econòmica, financera i tècnica, o en el seu cas la classificació corresponent i no incorre
en cap prohibició per a contractar. (D’acord amb el què es disposa en l’article 139.1 de la LCSP, la
presentació de les proposicions suposa l’autorització a la Mesa i a l’Òrgan de Contractació per
consultar les dades recollides als esmentats Registres Oficials de Licitadors).
La Mesa de contractació, únicament requerirà documentació a l’empresa proposada adjudicatària, quan
concorrin algun dels supòsits següents:

-

Quan la documentació sobre l’aptitud de contractar i la solvència de l’empresa no consti vigent o
actualitzada en el registre d’empreses licitadores corresponent.

-

Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es determini.
4) Requerir a l’empresa que hagi obtingut la millor puntuació mitjançant comunicació electrònica per a
que constitueixi la garantia definitiva, així com per a que aporti el compromís al que es refereix
l’article 75.2 de la LCSP i tot plegat en el termini de 7 dies hàbils comptadors des de l’enviament de
la comunicació.

En el supòsit que l’empresari hagi de presentar qualsevol altre documentació que no estigui inscrita en el
Registre de Licitadors, la mateixa s’haurà d’aportar en el referit termini de 7 dies hàbils establert per a la
presentació de la garantia definitiva.
En el cas de que en el termini atorgat a l’efecte, el candidat proposat com a adjudicatari no presenti la
garantia definitiva, s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li
el corresponent termini per a la constitució de la referida garantia definitiva.

1.17 Constitució de garanties
1.17.1 Garantia provisional: No se’n exigeix.
1.17.2 Garantia definitiva: El licitador que presenti la millor oferta en la licitació del present contracte
haurà de constituir una garantia del 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, segons el què estableix
l’article 107 de la LCSP. La garantia definitiva es podrà presentar mitjançant qualsevol de les formes
previstes a l’article 108.1 de la LCSP, així com amb retenció del primer pagament al contractista. Per
aquesta darrera opció, l’adjudicatari haurà de presentar una sol·licitud a tal efecte, en fase de requeriment.
La constitució de la garantia definitiva s’efectuarà dins del termini de 7 dies hàbils des del requeriment al
licitador l’oferta del qual resulti econòmicament més avantatjosa.
Aquesta garantia respondrà dels conceptes inclosos en l’article 110 de la LCSP. Dins d’aquests conceptes
s’inclou l’incompliment per part del contractista de l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats
a tercers com a conseqüència de l’incorrecte execució de les prestacions objecte del contracte, prevista en
l’article 196 de la LCSP.
En el supòsit d’adjudicació a un licitador quina proposició s’hagués presumit inicialment com a oferta amb
valors anormals o desproporcionats, l’òrgan competent exigirà la constitució d’una garantia definitiva del
5% de l’import d’adjudicació, assolint una garantia total d’un 10 % de l’import d’adjudicació, d’acord amb
l’article 107.2 de la LCSP, donat el risc que s’assumeix per el compliment de les condicions del contracte.
Si com a conseqüència de la modificació del contracte, s’experimentés variació del preu, es reajustarà la
garantia en el termini de 15 dies naturals, comptats des de la data en què es notifiqui al contractista,
l’acord de modificació, a efectes de que es respecti la proporció amb el nou preu del contracte resultant de
la modificació, incorrent, en cas contrari, en causa de resolució contractual.
La devolució i cancel·lació de la garantia definitiva es durà a terme de la forma establerta en l’article
111 de la LCSP, sempre que hagi finalitzat el període de durada del contracte i s’hagin complert
satisfactòriament les obligacions corresponents al contracte.

1.18 Adjudicació i formalització del contracte
L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte al licitador que hagi presentat la millor oferta, de conformitat
amb el previst en l’article 145 de la LCSP.
De conformitat amb l’article 159.4 de la LCSP, presentada la garantia definitiva i prèvia fiscalització del
compromís de la despesa per la Intervenció en un termini no superior a 5 dies, es procedirà a adjudicar el
contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se, una vegada adjudicat el mateix, a
la seva formalització.
La resolució d’adjudicació es notificarà als licitadors en el termini de 15 dies per mitjans electrònics.
El contracte es perfeccionarà mitjançant l’adjudicació realitzada per l’òrgan de contractació, formalitzant-se
en document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació
de la seva adjudicació.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar formalment
constituïda abans de la formalització del contracte.

1.19 Notificacions i ús de mitjans electrònics
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu contingut a través
del servei de notificacions electròniques E-NOTUM del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya
(AOC).
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el qual informarà
del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi facilitat un número de
telèfon mòbil.
Les notificacions electròniques s’entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s’ha acreditat la seva
posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut.
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles al Perfil del
Contractant.

III.

DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

1.20 Règim de pagament
El pagament del treball o servei s'efectuarà a la realització del mateix prèvia presentació de factura
electrònica degudament conformada.
En la factura electrònica s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 1619/2012,
de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, els
següents extrems previstos en l'apartat segon de la Disposició addicional trentè segona de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica:
Codi DIR 3: L0108918
El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini de 30 dies des de la
data de la prestació, en el cas de serveis de tracte successiu les factures hauran de presentar-se en el
termini màxim de 10 dies des de la realització de la prestació en el període que 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.
D'acord amb l'establert en l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, l'Administració tindrà obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació
dels documents que acreditin la conformitat dels serveis prestats amb el que es disposa en el contracte,
sense perjudici de l'establert en l'en l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, haurà d'abonar al
contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la
indemnització pels costos de cobrament en els termes 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.
Perquè pertoqui a 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.
D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar els documents que acreditin la conformitat amb el que es
disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels trenta dies següents a la prestació del servei.

1.21 Responsable del contracte
En l'acord d'adjudicació del contracte es designarà un tècnic municipal responsable de l'execució del
contracte, 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:
 Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, para constata que el contractista compleix
les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el contracte.
 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.

 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.
 Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment del contracte en els
termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin afectar a la seguretat de les
persones 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.
1.22 Prerrogatives de l’Administració
L’òrgan de contractació, de conformitat amb el previst en els articles 190 i 191 de la LCSP 2017, ostenta
les següents prerrogatives:
a)
b)
c)
d)

Interpretació del contracte
Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment
Modificació del contracte per raons d’interès públic
Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d’aquesta

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades tenen caràcter
immediatament executiu i exhaureixen la via administrativa.
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per
l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la LCSP.

1.23 Protecció de dades de caràcter personal
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament; en relació
amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i a partir del 25 de maig de
2018, al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

1.24 Confidencialitat de la informació
D’acord amb l’article 133.2 de la LCSP 2017, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de
la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la
informació de referència.

De conformitat amb l’article 133.1 de la LCSP 2017, l’òrgan de contractació, no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a
confidencial.

1.25 Modificació del contracte
L’òrgan de contractació, podrà acordar, una vegada perfeccionat el contracte i per raons d’interès públic,
modificacions en el mateix, sens perjudici dels supòsits prevists en la LCSP 2017 respecte a la successió
de la persona del contractista, cessió del contracte, revisió de preus i ampliació del termini d’execució, els
contractes administratius només podran ser modificats per raons d’interès públic en el cas previst en
l’article 205 i en la forma prevista en els articles 205 i següents de la LCSP i de conformitat amb el
procediment regulat en l’article 191 de la LCSP 2017 i amb les particularitats previstes en l’article 207 de la
LCSP 2017.
El contractista no podrà dur a terme, en cap cas, modificacions sense que l’Ajuntament l’hagi autoritzat, de
conformitat amb el procediment previst a la legislació de contractes.
1.26 Obligacions contractuals essencials
Són obligacions del contractista, les següents:
-

El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels serveis prestats, així com també de les
conseqüències que es dedueixin per a l’Ajuntament de Sallent o per a tercers de les omissions, errors
o mètodes inadequats en l’execució del contracte.

-

El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els danys i
perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del
contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa
d’una ordre de l’Administració.

-

L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el
dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i
laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.

-

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb
discapacitat i fiscals.

-

L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb
el conveni col·lectiu sectorial aplicable.

-

El contractista s’obliga a aplicar, en executar les prestacions pròpies relatives a l’objecte del contracte
les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.

-

El contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament de Sallent derivades de
l’execució de l’objecte d’aquest contracte.

-

La presentació dels informes i la documentació fixada per cada lot segons la periodicitat establerta.

Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, l'adjudicatari podrà ser requerit
a criteri de l’Administració per a la presentació davant la unitat administrativa que ha tramitat el contracte,
la següent informació:
 Els documents justificatius dels pagaments salarials i a la Seguretat Social, així com dels realitzats
als subcontractistes.
 Informe especificatiu de les actuacions que realitza per al compliment de les seves obligacions en
matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències que s'hagin produït sobre aquest tema.

1.27 Assegurances
El contractista té l’obligació de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi la responsabilitat
que pugui derivar de l’execució del contracte o assumir, en el seu defecte, qualsevol indemnització que
se’n derivi.

1.28 Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació
En virtut del previst en l’article 192 de la LCSP, en el cas que l’Ajuntament de Sallent opti per la no
resolució del contracte, s’imposaran al contractista les penalitats següents:
 Per l’incompliment del termini, total o parcial, d’execució del contracte per causes a ell imputables: una
penalitat diària en la proporció de 0,60 € per cada 1.000 del preu del contracte, IVA exclòs.
 Amb el límit del 10 % del preu del contracte, per a cada penalitat, i amb el límit del 50 % en el seu
conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran penalitats sobre el preu del contracte, per als incompliments
detallats a continuació:
-

El compliment defectuós de la prestació: S’imposarà una penalitat diària, que com a regla general, serà
d’1% del pressupost del contracte, llevat que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que
l’incompliment és greu o molt greu. En aquest darrer cas, la penalitat podrà arribar a ser del 5% del
pressupost del contracte o fins el màxim prescrit legalment, un 10%. La reiteració en l’incompliment i la
falta d’atenció dels advertiments fets pel tècnic corresponent, es tindrà en compte a efectes de valorar
la gravetat.

-

Incompliment de les condicions especials d’execució definides al contracte: En aquest cas, s’imposarà
una penalitat diària, que com a regla general, serà d’1% del pressupost del contracte, llevat que,
motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu. En aquest darrer
cas, la penalitat podrà arribar a ser del 5% del pressupost del contracte o fins el màxim prescrit
legalment, un 10%. La reiteració en l’incompliment i la falta d’atenció dels advertiments fets pel tècnic
corresponent, es tindrà en compte a efectes de valorar la gravetat.

-

L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions: (2,5 %).

-

Incompliment de les obligacions del contracte: Quan es produeixi un sol incompliment es seguirà el
mateix procediment previst per a l’incompliment de les condicions especials d’execució. En cas de
reiteració, en funció de la gravetat que s’apreciï, es podran imposar penalitats corre del 5% del
pressupost del contracte o del màxim prescrit legalment, un 10% o optar per la resolució del contracte.

En el cas que correspongui la imposició de penalitats o altres deduccions previstes en el contracte, les
mateixes seran acordades per l’òrgan de contractació, a proposta del responsable del contracte i es faran
executives immediatament, mitjançant deducció de les quantitats que en concepte de pagament total o
parcial, hagin de ser abonades al contractista, o sobre la garantia que, en el seu cas, s’hagués constituït,
quan no pugui deduir-se dels pagaments mencionats, sens perjudici del o sobre la garantia definitiva de
conformitat amb el previst en l’article 110 i 194.2 de la LCSP.

1.29 Obligacions específiques d’execució del contracte
 Generals a tots els lots:
Clàusula ètica:
Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública
o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol•licitada
per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen
als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del contracte.
 Específiques per a cada lot:
LOT 1 - Control de plagues (desinsectació i desratització): Controls mensuals amb aportació d’informe
complert del tractament realitzat i dels seguiments, determinant:
-

Tractament realitzat
Plaga afectant
Origen/localització
Grau d’afectació
Forma utilitzada per assolir l’objecte
Mesures correctores i valoració del tractament dut a terme
Personal
Hores dedicades
Material utilitzat

LOT 2 – Servei de control, captura i retirada de coloms:
Una captura semestral mitjançant xarxes automàtiques o sistema equivalent.
Els coloms capturats es portaran a centre d’aus rapinyaires o es sacrificaran mitjançant mètode incruent i
es lliuraran a gestor autoritzat.
S’aportarà informe amb els resultats obtinguts, personal (hores dedicades) i material utilitzat.
LOT 3 - Legionel·losi: S’aportarà un llibre registre per a cada instal·lació. S’analitzarà el sistema hidràulic
(xarxa, punts distals, ...) anualment d’acord al “REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se
establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionel·losis”
A l’inici del contracte, es prepararà la documentació preceptiva de cada instal·lació d’acord al que
s’estableuix al RD 865/2003.
S’aportarà informe amb els certificats del tractaments i resultats analítics, personal adscrit, hores
dedicades i material utilitzat

IV.

DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS
DEL CONTRACTE

1.30 Revisió de preus.
De conformitat amb el previst en l’article 8 del Real Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel que es
desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola i l’article 103 de la
LCSP, que regulen els requisits per a què procedeixi la revisió de preus en els contractes dell sector
públic, a aquest contracte no resulta revisió de preus.

1.31 Cessió i subcontractació del contracte
La cessió del present contracte es realitzarà en els termes de l’article 214 de la LCSP 2017 i en tot cas,
s’hauran de respectar els següents requisits:
a) Que l’òrgan de contractació autoritzi de forma prèvia i expressa, la cessió. Aquesta autorització
s’atorgarà sempre que es donin els requisits prevists en les lletres següents. El termini per a la
notificació de la resolució sobre la sol·licitud d’autorització serà de dos mesos, transcorregut el mateix
haurà d’entendre’s atorgada per silenci administratiu.
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20% de l’import del contracte o, que hagi efectuat la seva
explotació durant almenys una quinzena part del termini de duració del contracte. No serà d’aplicació
aquest requisit si la cessió es produeix trobant-se el contractista en concurs encara que s’hagi obert la
fase de liquidació, o hagi posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que
ha iniciat negociacions per aconseguir un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una
proposta anticipada de conveni, en els termes expressats en la legislació concursal.
c) Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.
El cessionari quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.
La subcontractació del present contracte, es regirà pel què disposa l’article 215 de la LCSP 2017 i en
tot cas, es subjectarà a les següents condicions:
En tot cas, el contractista haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i a més
tardar, quan s’iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de celebrar els subcontractes,
assenyalant la part de la prestació que es pretengui subcontractar i la identitat, dades de contacte i
representant o representants legals del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud d’aquest per
executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i a la seva experiència, i
acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició del contractar de conformitat amb l’article 71 de la
LCSP 2017.
El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que
pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal i tota la informació necessària sobre els
nous subcontractistes.
Els subcontractistes queden obligats només davant del contractista principal, que assumirà, per tant, la
total responsabilitat de l’execució del contracte front l’Administració, amb estricte compliment del previst en
el plec de clàusules particulars i en el contracte.

Sens perjudici del previst en la DA 51 de la LCSP 2017, els subcontractistes no tindran acció directa front
l’Administració contractant per les obligacions assumides per ell amb el contractista com a conseqüència
de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.

V.

DADES RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

1.32 Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte, les recollides en aquest plec i en l’article 211 de la LCSP 2017 i
l’article 313 de la LCSP 2017, així com, 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 de la LCSP.

-

La prestació manifestament defectuosa o irregular del servei, amb l’incompliment de les condicions
establertes.

-

Les paralitzacions o interrupcions sistemàtiques de la prestació dels serveis, llevat de causa major.

1.33 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.

ANNEX 1 AL PCAP

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE A INSERIR EN EL SOBRE 1
<CONTRACTE DE SERVEIS DIVERSOS EN L’ÀMBIT DE LA SALUT.>

186/2019-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. ____________, (persona de contacte
__________________, adreça de correu electrònic ____________________, telèfon núm.
_____________), opta a la contractació relativa al servei de:

LOT 1: Control de plagues (desinsectació i desratització) (CPV 90900000-6)
LOT 2: Servei de control, captura i retirada de coloms (CPV 90900000-6)
LOT 3: Legionel·losi (CPV 90900000-6)

i DECLARA RESPONSABLEMENT:

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

Que l’empresari/l’empresa es troba inscrit/a en algun dels registres (RELI/ROLECE), que les dades que hi
consten són vigents i no han experimentat cap variació i que autoritza a als serveis corresponents de
l’Ajuntament de Sallent accedeixin als mateixos i així a la informació que hi consta registrada?
SÍ

NO

II. INFORMACIÓ SOBRE EL RECURS A LA CAPACITAT D’ALTRES EMPRESES

-

Que l’operador econòmic es basa/no en mitjans d’altres empreses per satisfer els criteris de selecció?
? I en cas afirmatiu, compta amb el compromís per escrit de les entitats corresponents per a disposar
dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en l’execució del contracte?

SÍ

NO

III. 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, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels
subcontractises als que s’encomani la seva realització.

IV. MOTIUS D’EXCLUSIÓ

-

Està incursa en prohibició de contractar per si mateixa o per extensió com a conseqüència de
l’aplicació de l’article 71 de la LCSP?.

SÍ
-

L’empresa està al corrent de les obligacions tributàries i o de la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents?
SÍ

-

NO

Que compleix amb els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professionals exigits, en
les condicions que estableix el plec?

SÍ
-

NO

NO

L’operador econòmic ha complert les seves obligacions en els àmbits de la legislació laboral, social i
mediambiental?

SÍ

NO

-

(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

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

V. INFORMACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS DE DESEMPAT

-

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.

-

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).

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, prèviament a l’adjudicació del
contracte, la possessió i validesa dels documents exigits a la Clàusula 1.15 d’aquests Plecs.

(Lloc, data i signatura del lictador)”

ANNEX 2 AL PCAP

MODEL DE COMPROMÍS PER LA INTEGRACIÓ DE LA SOLVÈNCIA AMB MITJANS EXTERNS

El Sr./Sra: .................................................................................., amb DNI número ........................ en nom i
representació de l’empresa .............................................................., amb NIF.................................... a
l’objecte de participar a la licitació del contracte de serveos diversos en l’àmbit de la salut i concretament
en el lot/lots següents:

LOT 1: Control de plagues (desinsectació i desratització) (CPV 90900000-6)
LOT 2: Servei de control, captura i retirada de coloms (CPV 90900000-6)
LOT 3: Legionel·losi (CPV 90900000-6)

I
El Sr./Sra: ................................................................................., amb DNI número ............................... en
nom i representació de l’empresa ....................................................................... amb
NIF....................................
Es comprometen d’acord amb l’establert a l’article 75 de la Llei 8/2017, de 8 de novembre de contractes
del Sector Públic, a:
-

Que la solvència o mitjans que posem a disposició de l’empresa .................................... a favor de
l’empresa ............................... són els següents:

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
-

Que durant tota l’execució del contracte disposaran efectivament de la solvència o mitjans que es
descriuen en aquest compromís.

-

Que la disposició efectiva de la solvència o mitjans descrits no està sotmesa a cap condició ni cap
limitació.

Data

Signatura del licitador:

Signatura de l’altra empresa:

Plaça de la Vila, 1 - 08650 Sallent - Tel. 93 837 02 00 - Fax. 93 820 61 60 - E-mail: sallent@sallent.cat - www.sallent.cat

ANNEX 3 AL PCAP: COMPROMÍS DE CONSTITUCIÓ EN UNÍO TEMPORAL
D’EMPRESES/PROFESSIONALS (UTE)
Tenint coneixement de la convocatòria de la licitació licitació del contracte de serveis diversos en l’àmbit de
la salut i participant concretament en el lot/lots següents:

LOT 1: Control de plagues (desinsectació i desratització) (CPV 90900000-6)
LOT 2: Servei de control, captura i retirada de coloms (CPV 90900000-6)
LOT 3: Legionel·losi (CPV 90900000-6)

En/na ......................................................................................... amb DNI ..................................., en nom i
representació de ......................................................................................................................... .
En/na ......................................................................................... amb DNI ..................................., en nom i
representació de ......................................................................................................................... .
(Etc., si s’escau)

Manifesten el compromís de constituir-se en Unió Temporal d’Empreses, en cas de resultar adjudicatària
del contracte de serveis diversos en l’àmbit de la salut i concretament en el lot/lots següents:
LOT 1: Control de plagues (desinsectació i desratització) (CPV 90900000-6)
LOT 2: Servei de control, captura i retirada de coloms (CPV 90900000-6)
LOT 3: Legionel·losi (CPV 90900000-6)

acordant els següents percentatges de participació de cadascun dels components que formaran la U.T.E:

Nom i cognoms

NIF

% participació

(%)

Així mateix, acorden designar com a representant i interlocutor únic davant l’Administració convocant a
..............................................................., amb DNI ........................................, amb les següents dades a
efectes de notificacions: (correu electrònic, direcció postal, telèfon fixe i telèfon mòbil)

I per a què consti, als efectes de participar en el citat concurs, firmen la present declaració.

(Lloc, data i signatura de tots els intervinents).

ANNEX 4
MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA

"En/Na ........................................ amb domicili a efectes de notificacions en la direcció de correu electrònic
........................................ amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en representació de l’empresa
.............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm. ..........), assabentat/da de
les condicions exigides per optar a la contractació relativa a l’execució dels serveis en làmbit de la sanitat,
anunciat al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Sallent, en data ……………… faig constar que conec
el Plec de Clàusules Administratives que serveix de base al contracte i l’accepto íntegrament, prenent part
en la licitació i comprometent-me a dur a terme l’objecte del contracte en els lots que s’indiquen per l’import
següent:
LOT
Lot 1. Control de plagues
Lot 2. Servei de control i captura i retirada de coloms
Lot 3. Legionel·losi

Import anual

Import IVA

Import total anual

Que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Ajuntament de Sallent i en
particular, efectua el compromís d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i materials
suficients per dur a terme adequadament la prestació.
(Lloc, data i signatura del licitador)."

ANNEX 5

En/na .................................................................................., amb DNI número ........................ en nom i
representació de l’empresa .............................................................., amb NIF.................................... a
l’objecte de participar al contracte de serveis diversos en l’àmbit de la salut i participant concretament en el
lot/lots següents:

LOT 1: Control de plagues (desinsectació i desratització) (CPV 90900000-6)
LOT 2: Servei de control, captura i retirada de coloms (CPV 90900000-6)
LOT 3: Legionel·losi (CPV 90900000-6)

-

Es compromet a dur a terme TOT el servei utilitzant en tot moment un vehicle elèctric/No Es
compromet a dur a terme TOT el servei utilitzant en tot moment un vehicle elèctric.

I per a què consti, als efectes de participar en el citat concurs, firma la present declaració.

(Lloc, data i signatura).

