Ajuntárnenl de UHógpitál¿i

Serve¡s de Contractació ¡ Patr¡mon¡
Ajuntament de L'Hospitalet
C/Joseo Prats Núm. 2
08901 L'Hosp¡talet de Llobregat
Telf: 93.402.95.00/ Fax: 934029424 I ema¡l: contractacio@l-h.cat
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ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L'ADJUDICACIO DEL
DE SERVEIS DE RECOLLIDA, CAPTURA, TRASLLAT, ASSISTENCIA,
ADOPCIÓ D'ANIMALS PER A L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET OE

TRAMITAT DE FORMA URGENT
MITJAN9ANT PROCEDIMENT OBERT

Núm,
exped¡ent (.)

Pressupost
base lic¡tació

AS-153/2018

362.3r 0,30 €
IVA inclós

Descripció Recollida, captura, trasllat, assisténcia, acoll¡da i
Contracte adopció d'animals per a l'Ajuntament de l'Hospitalet
de Llobregat
r)

Tipificació SERVEIS
contracte

Codi
CPV

Organ destinatari (*) L'AREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS

-

85200000-1
85210000-3

SERVEI DE SALUT

(.)Aquestes dades han de constar en cadascuna de les factures presentades per
I'adjudicatari, Podeu consultar les instruccions de com facturar electrón¡cament a
hftps://seuelectronica.l-h.caUfacturaelectronica
Cláusula 1, Objecte i régim jurídic del contracte.

1.1.

Objecte del contracte.

Es objecte del present plec la contractació promoguda per la Secció de Salut Ambiental i
Laboratori, consistent en l'execució del servei de recollida, captura, trasllat, assisténcia, acollida
adopció d'animals a la c¡utat de l'Hospitalet de Llobregat,. com a compliment del mandat legal que
determinen les següents normes:
¡

-

L'article 16 del Decret Leg¡slatiu 212008 de 15 d'abril, text refós de la llei de Protecció dels
animals, estableix que correspon als ajuntaments contractar un servei de recollida icustódia dels
an¡mals abandonats, perduts o ensalvatgits al terme municipal. Aquest servei es pot concertar la
seva execució amb ent¡tats externes, preferentment amb assoc¡ac¡ons de protecc¡ó idefensa dels
animals legalment constituides o amb empreses especialitzades de control ¡ recollida d'animals de
companyia.
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la salut derivat dels animals doméstics, dels animals de companyia..."; L'article 53 de l'esmentada
llei, estableix que "es podr¿ fer directament o per qualsevol de les formes de gestió que estableix
la legislació de régim local".

El servei d'aouest contracte corresoon al Vocabulari Comú de Contractes Públics CPV
852 10000-3

-

85200000-1

-

2008:

Llars per animals de companyia.
Serveis de veterinária

Afs efectes del que disposa I'article 99.3 de la Llei 9!2017 de 9 de novembre de2017, en endavant
LCSP, es fa constar la no divisió per lots de l'objecte del present contracte ja que, per la
naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització ¡aprofitament
individual ifuncional de les mateixes que permetin ser executades de forma ¡ndependent. A més
caldria exigir una coordinació i plan¡ficació global dels treballs per a una correcte execució global
de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d'interés públic que es
persegueixen en I'execució d'aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no
poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i
una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.
1.2. Régim jurídic.
El present contracte es qualifica de serveis, de conformitat amb la definició contemplada a I'article
17 de la Llei 9/201 7, de 8 de novembre de 2017 (LCSP) i estaria enquadral en els serve¡s
especials recollits a I'annex lV de la LCSP, serveis socials ide salut i serve¡s connexos, CPV
inclós en el tram 85000000-9 a 85323000-9. D'acord amb I'art¡cle 22.1c) il'annex lV de la LCSP,
així com la Directiva 2014124EU del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014
sobre contractació pública, article 4 d) iAnnex XlV, aquest contracte no está subjecte a regulació
harmonitzada, en ser el VEC inferior a 750.000,00 euros.

Aquest contracte té carácter administratiu i es regeix pel:

-

Plec de Prescripcions Técniques.

Present Plec de Cláusules Administratives Particulars.
La Llei 912017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Decret Lle¡ 3/20'16, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractació púbica.

Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aproVa el reglament de la Llei de
contractes de les administracions publiques, en tot alló que no sigui contrari al que es
preveu a l'esmentada LCSP.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de contractes del sector públic

Plec de Cláusules Administratives Generals de I'Ajuntament de I'Hospitalet en alló que no
contradigui la normativa esmentada.
Decret Legislatiu 212008 de 15 d'abril, text refós de la llei de Protecció dels animals.
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Cláusula 2. Pressupost base de licitació.
El pressupost base de licitació, formulat en termes de preus unitaris ique determina el límit máxim
de despesa al qual es compromet I'Ajuntament, és el de 362.310,30,-euros, IVA inclós, amb el
desglossament següent: 299.430,00.-euros, pressupost net i 62.880,30,- euros en concepte
d'lmpost sobre el Valor Afegit al tipus del 2'l%.
La quantia d'aquest contracte es determina en funció dels següents preus unitaris:

1

ANIMALS AMB MICROXIP

148,40.- e

2

ANIMALS SENSE MICROXIP

L73,4O- e

3

MANTENIMENT DIARI GOS

6,00.- €

4

MANTENIMENT DIARI
GAT/ALTRES

3,OO.- €

5

ESTERILITZACIÓ GOS

125,OO.- e

6

ESTER¡LIITZACIO GAT/ALTRES

8O,OO,- €

L'Ajuntament no está obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats de serveis
executades siguin inferiors a les unitats prev¡stes inicialment, pel la qual cosa, l'Ajuntament no
resta obligat a exhaur¡r l'import adjudicat, sinó que ho fará en funció de les unitats de serveis
realment executades.

En tot cas les ofertes que excedeixin el preu un¡tar¡ de referéncia establert com a preu máxim
resultaran excloses per superar el t¡pus de l¡c¡tació.

Les propostes hauran d'incloure la totalitat dels preus unitaris que comprén la

present

contractac¡ó.

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors icomprén la total¡tat del
contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiénc¡a i porta
implícits tots aquells conceptes previstos a I'art. 100 iconcordants de la LCSP.
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El cálcul del pressupost base de licitació s'ha establert a partir del cálculbe I'esfóif düb suposará
la realització de les tasques objecte del contracte, així com a part¡r de l'experiéncia dels técnics
municipals en la gestió del programa de Protecció dels animals acumulada a través de la gestió

¡

seguiment de les licitacions prévies del mateix servei, les dades dels darrers dos anys
l'estimació de la poss¡ble evolució de la s¡tuació dels animals a la ciutat, a¡xí com els preus de
mercat d'aquesta activitat. En quan a aplicar la banda superior o ¡nferior dels preus del sector, s'ha
efectuat en base als preus majoritaris utilitzats pel sector.
i

Així, el métode de cálcul apl¡cat per a determinar el pressupost del contracte ha estat el següent:
1.-Preus del sector
Preu de recollidaicaptura...60,00.€ - 80,00.€
Visita veterinária...25,00.€
lmplantació de microxip...25,00.€ - 50,00.- €
Desparass¡tac¡ó, tests i vacunes...35,00.-€
Urgéncia veterinária...42,00.€
Eutanásia...80,00.- €
Manutenció diária 9os...6,00.€/dia
Manutenc¡ó diária gaUaltres an¡ma1s...3,00€/d¡a
Incineració....40,00.- €
Esterilització gos ...125,00 € - 250,00 €
Esterilitzac¡ó 9at...80,00 - 100,00.€
2.-

Justificació dels preus del pressupost base de la lic¡tac¡ó

Per fer aquest cálcul, s'ha pres com a base orientativa el volum d'animals dels anys 2016 i 2017,
diferenciant les tipologies d'animals, les actuacions a rcalitzar sobre cadascú d'ells i el temps
d'estada al refugi previ a l'adopció.

A- Els conceptes que s'han tingut en compte són els següents:

1.

ANIMALS AMB MICROXIP

Compren els conceptes de: Recollida + Visita veter¡nária + Actuacions Veterinár¡es
(Desparassitació + Tests + Vacunes + Certificats i documentació quan sigui necess¿ria) +
Urgéncies veterináries (Part proporcional d'urgéncies i tractament veterinaris). **Aquest
últim concepte es calcula en base a l'estimació (2Qo/o del total) de les actuacions urgents
que poden haver-hi en un any.

2-

ANIMALS SENSE MICROXIP
Compren els conceptes de: Recollida + Visita veterinária + Actuac¡ons Veterináries
(Desparassitació + Tests + Vacunes + Cert¡f¡cats idocumentació quan sigui necessár¡a) +

Urgéncies veterináries (Part proporcional d'urgéncies

i

tractament veterinaris)

+

ldentificació amb microxio.

3.

MANTENIMENT DIARI GOS
Manteniment dels animals no recuperats previ a l'adopció.

4.

MANTENIMENT DIARI GAT/ALTRES
Manteniment dels animals no recuperats previ a l'adopció.
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c- ESTERILITZACIÓ GOS
Esterilització dels animals prévia a l'adopció.
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o- ESTERI LITZACIÓ GAT/ALTRES
Esterilització dels animals prév¡a a l'adopció.
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Els preus que s'aplicaran per al cálcul d'aquest conceptes són els següents:
Preu

1.. COST D'ENTRADA
RECOLLIDAJCAPTURA

80.00.- €

VISITA VETERINARIA

25.00.- €

ACTUACIONS VETERINARIES

35,00.- €
8,40.- €

URGENcIES vETERINARIES** estimació anterior

't48.40.€.
2.. COST D'ENTRADA + XIP
¿c.uu.- €

IDENTIFICACIO AMB MICROXIP

173.40.-e

TOTAL I+2
3.- MANTENIMENT PRE-ADOPCIO (30 d¡es)

180.00.- €

MANTENIMENT GOS
MANENIMENT GAT

90.00.- €

MANTENIMENT ALTRES

90,00.- €

4.- ESTERILITZACIÓ PRE ADOPCTÓ
125.00.- €

GOS

80.00.- €

L'estimac¡ó del moviment anual dels animals és la següent:
ENTRADES ANIMALS

ANIMALS PER ANY

TOTAL RECUPERATS

GOSSOS

210

v¿

GATS

125

17

100

ALTRES

ANIMALS

GESTIO ADOPCIO
ADJUDICATARI
'1

18

108

GESTIO

DERIVATS

ADOPCIO
ADJUOICATARI

34

oo

D'IDENTIF.

OBLIG.

TOTAL AMB MICROXIP

SENSE MICROXIP

cossos

210

'100

1't0
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Altres tipologies d'entrada d'animals.
En aquest apartat es troba l'estimació dels animals que provenen de renúncies de particulars, les
custódies mot¡vades per situacions socioeconómiques a sol.licitud de Serveis Socials, així com els
animals impl¡cats en expedients administratius i/o judicials a I'espera de la seva resolució.
RENUNCIES SOCIALS

NO

ANIMALS

GOS NO IDENTIFICAT

17 ESTERILITZAT

8

T.'IJÜ NO IDENTIFICAT

NO ESTERILITZAT

GAT NO IDENTIFICAT

e NO ESTERILITZAT

8

ALTRES

4 INDIFERENT

4

CUSTÓDN JUD/ SERV SOC.

NO

ANIMALS

GOS NO IDENTIFICAT

o

GAT NO IDENTIFICAT

4

ALTRES IDENTIFICATS

1

B- Preus unitaris del contracte
Tenint en compte els conceptes anteriors els preus unitaris del contracte donen com a resuttat:
CONCEPTE

PREU UNITARI SENSE IVA

1

ANIMALS AMB MICROXIP

148,40.- €

2

ANIMALS SENSE MICROXIP

173,40.- €

3

MANTENIMENT DIARI GOS

6,00.- €
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4

MANTENIMENT OIARI GAT/ALTRES

--

5

ESTERILITZACIO GOS

't

6

ESTERILIITZACIO GAT/ALTRES

3,00.- €

25,00.- €
80,00.- €

C- Totals
Per al cálcul dels totals s'han tingut en compte els conceptes indicats al punt B, Com a pas previ a
l'adopció, els an¡mals de companyia (gossos, gats ifures) han d'esser esterilitzats, d'acord al
Decret Legislatiu 212008 de 15 d'abril, Text refós de la Llei de Protecció dels animals. El concepte
actuació veterinária també inclou tant la documentació obligatór¡a establerta per la normativa, com
la emissió de certificats idocuments sol.licitats per l'ajuntament. El concepte revisió veterinária
també Inclou les revisions i períodes d'observació poster¡ors que pugui sol licitar I'ajuntament.
D'altre banda, la part proporcional d'urgéncies veterináries compren totes les actuacions urgents
tractaments posteriors realitzades als animals. Les custód¡es judicials, socials i administratives es
calculen en base una estáncia mitjana de 180 dies. El concepte de manteniment diari comprén
tant I'allotjament, com la manutenció i les assisténcies veterináries necessáries.

¡

Desglossament del total:

A: Entrada animals

ENTRADA ANIMALS

(lu>5u5

total TiDus
210 IDENTlFICATS AMB MICROXIP
NO IDENTIFICATS AMB MICROXIP

bAt5

I

1

110

16.324,00.- €

100

17.340,00.- €

rcia

1.484,00.- €

L25 IDENTIFICATS AMB MICROXIP
NO IDENTIFICATS AMB MICROXIP

AL I KE>

Da

100 DERIVATS
ADOPCIÓ

TOTAL A
I : Tipologia animals x cost entrada.

115

19.941.00.- €

34

3.005,60.- €'

66

9.794,40.- c2

57.889,O0,-€

1(Preu recollida/captura dels animals + preu urgéncies veterinár¡es)* 34 animals derivats
2

Preu total d'entrada de nou animal (148,4q'66 animals adoptats.
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B: Manteniment Pre-adopció

r

i:c I rr.l.i:

ri,: i'-r.;:li

MANTENIMENT PRE-ADOPCIO
27.240.00.- €

5.940,00.- €
36.900,OO.-€

1:

Gossos adoptats

2: Cost manteniment diari 3:número de d¡es

C: Esterilització
PREU

ESTERILITZACIó

UNITARI

u \J>

NO ANIMALS

L¿)

80

TOTAL

118

14.750,00.- €

108

8.640,00.- €

23,390,00,- e

C

D: Renúncies socials

total
RENÚNCIES SOCIALS

antmals

I

2.827,20.- €

GOS no ¡dentificats

1

GOS no identificats

2

GAT no identificats

3

8

NO ESTERILITZATS

ALTRES

4

4

INDIFERENT

ESTERILITZATS

4.305,50.- €
NO ESTERTLITZATS

2.747,20.- e
qo? An a

LO.473,60- €

TOTAL D

1: Tipologia animals x (Cost entrada + microxip + Manten¡ment pre-adopció)
180)

=

e73t4O +

2: Tipologia animals x (Cost entrada + microxip + Manteniment pre-adopció + Esterilització)
= (173,40 + 180 + 125)
Contracte de serveis de recollida, captura, trasllat, ass¡sténcia, acoll¡da iadopció d'animals a l'Hospitalet de Llobregat.
Exped¡ent (AS

- 153/2018)

páo. 8 de 36

--.
Eñil

Alunt:o*nt d¡ L'HorPilü16:

3: Tipolog¡a animals x (Cost entrada + microx¡p + Manteni
= (173,40 + 90 + 80)

4:

en 5e55

T¡pologia animals x Cost entrada (148,40)

E: Custddia Jud¡c¡al / Admin¡strativa / Serveis

DIA

F¡¡¡ ildcz ib:' - :;r
Vicesecre r¡ st arrtAfi ir. f, ir '.'
V¡

l-'L

JUDICIAL/ADMINISTRATIVA/SERVEIS
7.520,4.- €

GOS sense identifica r
T sense identifica r

4:

T¡pologia animals
dies mitjana)

x Cost entrada (L73,4 o L48,40) + (Manteniment diari

3€

180

El sumatori del tots els conceptes anteriors dona com a resultat el següenl:

TOTAL DEL CONTRACTE

PREUS

A

ENTRADA ANIMALS

67.889,00.-€

B

MANTENIMENT PRE-ADOPCIO

36.900,O0.-€

c

ESTERILITZACIO

23.390,OO.-€

D

KtrI\UI\LIE)

10.473,60.-€

E

CUSTÓDIA JUD/ ADMINISTRTATIVA/SERV SOC.

>ULI¡ILJ

11.O62.40.-€

149.715,00 + rVA

CIáusula 3. Imputació pressupost municipal.

Aquest contracte per la duració de la seva execució comporta que la seva despesa s'imputi a
d¡ferents exercicis pressupostaris.

La despesa corresponent a I'exercici 2019 per import de 98.125,70 euros, es fará efectiva amb
cárrec a la partida que consta al cert¡ficat de retenció de crédit núm. 190012148 de data 7 de
febrer de 2019.
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La despesa corresponent als exercicis 2O2O

rei:ri
per
2021,
¡mpor/de f A'f .f SS,(SelFbs i 83.029,45

i

retenció de crédits d'exercicis posterior números 190008201A i 190008204Y. resoectivamenr.

Any

Mesos

2019

Económic

Programa Orgánic

lmport net

227.99.01

31 10

04

81.095.62 €

149.715,00 €

2020

12

227 .99 01

3110

04

2021

5.5

227.99.01

31 10

04

TOTAL

%

lmport IVA

lmport total

17.030,08€

98.125.70 €

21

31.440.15€

181 . 155.15 €

68.619,38 € 21

14.410.07€

83.029.45 €

299.430,00 €
lmport total

62.880.30 €

362.310.30 €

362 310,30.-€

La referida despesa respon a les previsions dels plecs. Per al cas que els tr¿mits licitatoris i la
formalització del contracte no s'haguessin conclós a la data prevista d'inici del servei prevista en
aquests p¡ecs i en els plecs de condicions técniques, es reajustará el termini a la data prevista de
l'inici efectiu del contracte, ies procedirá al reajustament de la despesa corresponent, de
conformitat amb l'art. 96 del Reial Decret '1098/2001 de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions públiques.
Atés que el present contracte comporta despeses de carácter plurianual, la seva autorització o
realitzac¡ó se subordina al crédit adequat i suficient que per a cada exerc¡ci autoritzin els
respectius pressupostos municipals de conformitat amb l'art. 174 del RDL 2l2oo4 de s de marc,
pel qual s'aprova el text Refós de la Llei Reguladofa de les Hisendes Locals.
Cláusula 4. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte (VEC), incorporant les poss¡bles prórrogues i modificaclons, a
efectes de determinar el procediment d'adjudicació ila publicitat és d; 658.746.00.€.-euros.
sense incloure l'lmpost sobre el Valor Afegit d'acord amb el quadre següent:

Any

Pressupost

net

prestació

nel Pressupost net amb SUMA
prorroga prev¡sta modificacions del cost
econdmic

Pressupost

2019

81.095,62.-€

81.095,62.{

2020

149.715,00.€

149.715,00.€
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81.095,62.4
149.715,00.-€.

149.715,00.€

68.619,38.-€

68.619,38.€

Cláusula 5. Termini de vigéncia del contracte

i possibles prórrogues.

5.1. El termin¡ de durada del contracte será de dos anys, preveient com a data d'inici el 15 de juny
de 2019.

Per al cas que els trámits licitatoris ila formalització del contracte no s'haguessin conclós a la
data prevista d'inici del servei prevista en aquests plecs i en els plecs de técniques, es reajustará
el term¡ni a la data prevista de l'inici efectiu del contracte, ies procedirá al reajustament de la
despesa corresponent, de conformitat amb l'art. 96 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre,
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Admin¡stracions Públiques.
5.2. Es contempla una prórroga de 2 anys més. La durada del contracte inclosa la prórroga no
podrá excedir de 4 anys.

La prórroga será obligatória per al contractista quan aquesta se l¡ hag¡ comun¡cat amb una
antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte.
Sens perjudici de l'anterior, en el cas d'incidéncies resultants d'esdeveniments imprevisibles per a
l'órgan de contractació produides durant el procediment d'adjud¡cació del futur contracte posterior
a aquesta licitació, es pot.prorrogar I'actual contracte fins que comenci l'execució del nou contracte
de conformitat amb el que preveu I'art. 29 de la LCSP ipel termini máxim de 9 mesos sempre i
quan s'hagi publicat la nova licitació amb una antelació mínima de 3 mesos respecte de la
f ¡nalitzac¡ó del contracte.

C!áusula 6. Órgan de contractació, Expedient de contractació

i

procediment d'adiudicació

6.'1.- L'órgan de contractació és la Junta de Govern Local.
6.2.- L'expedient de contractac¡ó s'adjudicará m¡tjanqant tram¡tac¡ó urgent.
6.3.- La contractació, que es tramitará de forma urgent, d'acord a I'article 119 de la LCSP, es durá
a terme mitjangant proced¡ment obert i adjud¡cació amb més d'un criteri d'adjudicació, en v¡rtut
d'alló que estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP.
Cláusula 7. Peñil del contractant. Publ¡citat de Ia licitació.
L'anunci de licitació per aquesta contractació es publ¡cará en el PERFIL DE CONTMCTANT de
l'Ajuntament de L'Hospitalet, amb les condicions iterminis establerts als articles 135 i 159 de la
LCSP.
Contracte de serve¡s de recoll¡da, captura, trasllat, assisténc¡a, acoll¡da iadopció d'animals a l;nosp,tatet de Llobregat.
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Tota la documentació esmentada estará disponible en el perfil del contractant des del dia de la
publicació de l'anunci de licitació.
L'acte d'adjudicació es publicará en el perfil del contractant en el termini de 8 dies naturals,
d'acord a I'article '151 de la LCSP.
La formalitzac¡ó del contracte juntament amb el corresponent contracte també es publicará en el
perfil del contractant en un termini no superior a 8 dies naturals a comotar de la data de la
formalitzac¡ó.

Cláusula 8. Reguisr'fs de capacitat, aptitud

i solvéncia dels

4icitadors.

8.1. Capac¡tat per contractar

1. Estan capacitades per contractar amb aquest Ajuntament les persones físiques o jurídiques,
amb condició d'empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar ique no
estiguin incorregudes en cap dels supósits d'incapacital o prohibicions de contractar determ¡nats a
la leg¡slació vigent.
L'activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació amb i'objecte del contracte, segons
resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d'una organització amb
elemenls suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comprar amo
I'habilitac¡ó empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de
I'activitat o la prestació que constitueixi I'objecte del contracte.

2' D'acord amb el que disposa l'article 69 de la LCSP, també poden part¡c¡par en aquesta licitació
les unions d'empreses que es const¡tueixin temporalment a aquest efecte (urE), sense que
sigui necessária formal¡tzarles en escriptura pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte.
Aquestes empreses queden obligades solidáriament davant l'Administració ¡ han de nomenar una
persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets icomplir les
obligacions que es deriv¡n del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses
atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d'una quantia significativa. Els
empresaris que desitg¡n concórrer a aquesta licitació integrats en una UTE hauran d'indicar els
noms ic¡rcumstáncies dels que la constitueixen, la participació de cadascú, així com el compromís
de constituir-se en UTE en cas de resultar adjudicataris del confacte.

3. Les empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions técnrques o dels
documents preparatoris del contracte, poden participar en la licitació sempre que es gaianteixi que
la seva participac¡ó no falseja la competéncia, d'acord amb el que disposa l'ariicle zo de la LCSp.
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El licitador haurá de disposar de la solvéncia económica ifinancera següent:

.

Certificat d'asseguranga d'indemnització per riscos professionals expedit per I'asseguraoor
on constin els riscos assegurats ila data de venciment de l'asseguranga, així com el
compromís de la seva renovació o prórroga que garanteixi el manteniment de la seva
cobertura durant tota I'execució del contracte per ¡mport mínim de 658.746,00 euros.

8.3 Solvéncia técnica:

-

Relació dels serveis efectuats de la mateixa naturalesa o s¡milar que els que constitueixen
I'objecte del contracte en el curs de, com a m¿xim, els tres últims anys per import mínim de
104.800,5 euros en l'any de major execució, en la qual se n'indiqui l'import, la data i el
destinatari, públic o privat. Per determinar que el servei és de la mateixa o similar
naturalesa que el que constitueix l'objecte del contracte es tindrá en compte els tres
primers dígits dels codis respectius de la CPV.

D'acord a I'article 90 serve¡s, quan el contract¡sta sigu¡ una empresa de nova creació, entenent per
tal la que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvéncia técnica s'acreditará per un o
d¡versos dels mitjans a qué es refereixen les lletres b) a i) de l'article 90 de la Llei 9/2017 de I de
novembre, Lle¡ de contractes del sector públic, sense que en cap cas sigui aplicable el que
estable¡x la lletra a), relatiu a l'execució d'un nombre determinat de serveis.
En aquest cas, I'adjudicatari haurá de presentar en serveis

Indicac¡ó del personal técnic o de les unitats técniques, ¡ntegrades o no en l'empresa,
participants en el contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat.

b)

Per determinar els serveis que són similars al de l'objecte del contracte es tindran en compte els
tres primers dígits dels respectius codis CPV, tal i com disposa l'art¡cle 90.1.a) de la LCSP.

S'admet que els empresaris puguin acreditar la solvéncia necessária mit¡angant la solvéncia i
recursos d'altres entitats que no es trobin amb cap supósit de prohib¡c¡ó per conlractar ¡ amb
independéncia dels vincles que tinguin amb elles, sempre iquan demostri que durant la vigéncia
del contracte d¡sposará efectivament dels mitjans i solvéncia d'aquella ent¡tat.
Cláusula 9. Presentació de proposic¡ons.

9.1. Les proposicions es presentaran en el termini de 10 dies naturals a comptar des del dia
següent al de la publicació de I'anunc¡ de lic¡tació en el perfil del contractant

9.2. Les proposicions s'hauran de presentar mitjangant I'eina de Sobre Digital, integrada en la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, accessible a I'adre9a web següent:

rd=hospitalet&idCap= 1 8437529&ambit=

Tota

la

documentació continguda

en

cadascun dels sobres haurá

de venir

Signada

electrónicament per I'apoderat o representant legal de I'empresa licitadora
Contracte de serveis de recollida, captura, trasllat, assist¿ncia, acoll¡da i adopció d'animals a l'Hosp¡talet de Llobregat.
P¿9. 13 de 36
Exped¡ent (AS - 153/2018)

r\i:¡ üi(;, i.

@

.,un,*unr

dÉ

Lnlsgr¡tel

.,r J3 LrL,l'.r-1.

t!..

en 5es:i-l r, .

....

"1

.

..i

..

i.;

;. .I

fl.

.

:1

;l

"'l

Xavier Frr:,i:de: ll:l ir:l
eseci-et:ii !::.ai':i¡r i i':r::l,a ¿cta;
No obstant ipel supósit que hi hagi alguna inc¡déncia que ifpossibifrti ta presdñiáC$electrónica,
el servei de contractació així ho indicará en el perf¡l del conlractant atorgant, si s'escau, un termini
de prórroga del termini de presentació de proposicions als efectes de que els licitadors presentin
les seves ofertes de forma presencial en l'oficina del Registre General de l'Ajuntament de
I'Hospitalet ubicada al Carrer Josep Prats, número 2, 08901 I'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Si l'últim dia és inhábil s'entendrá prorrogat fins al primer dia hábil següent. La presentació en
Plataforma de Serveis de Contractació Pública en un dia inhábil s'entendrá realitzada en la
primera hora del primer dia hábil següent. La presentac¡ó en dia inhábil es consideraran
presentats anter¡ors, segons el mateix ordre, als que van ser presentades el primer dia háb¡l
oosterior.
9.3. Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap pretext.

9.4' L'esmentada documentació haurá de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, signada electrónicament, en sobres, en els termes segúents:
Tota la documentació a presentar pels licitadors s'inclourá en DOS sobres diqitals.
SOBRE NÚM.I

Aquest sobre, identificat com sobre digital ha de contenir, de conformitat amb el que disposa
I'article 140.1.a) de la LCSP:

El formulari normal¡tzat de Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), mitjanQant el qual els
licitadors declaren la seva capacitat, la seva solvéncia económ¡ca, financera- i técnica de
conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec; que no es troben incurses en cap
prohibició de contractar, així com que compleixen amb la resta de requisits que s'estableixen en

aquest plec.

El DEUC s'ha de signar eleclrón¡cament per I'empresa l¡c¡tadora o, en el seu cas, per seu
representat legal. A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, sj s'escau, la informació
relativa a la persona o persones hab¡litades per representar-les en aquesta licitac¡ó.
En el DEUC es declarará l'adrega electrónica als efectes de notificacions, d'acord amb el aue es
preveu en I'art. 140.1 .a) 4rt LCSP
Les empreses licitadores poden emplenar el Formulari del DEUC utilitzant el serve¡ en línia de la
Comissió Europea. Per obtenir el document DEUC, el licitador haurá d'anar al servei en lín¡a de la
L.;Omtssto Eurooea.

En el supósit que l'oferta es presentés per una urE, haurá d'acompanyar a la declaració
responsable el compromís de const¡tució de la unió. A més hauran de pres-entar un DEUC per
separat.
En el cas que l'empresa licitadora recorri a la solvéncia ¡mitjans d'altres empreses, ha d,indicar
aquesta circumstáncia en el DEUC i s'ha de presentar altre DEUC per separat per cadascuna de
les empreses a la solvéncia de les quals recorri.
Les cond¡cions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del
termin¡ de presentació de proposicions i subs¡stir en el moment de la perfecció del contracre.
Contracte de serveis de recollida, captura, trasllat, assisténcia, acollida i adopció d,animals a l,Hospitatet de Ltobregat.
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Les empreses licitadores inscrites en el Registre Electrónic d
Generalitat de Catalunya,. o en el Reg¡stre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat
(ROLECE), indicaran en l'apartat corresponent del DEUC que la ¡nfomació es troba en el Registre
corresponent. Només estan obligades a indicar la infomació que no figuri inscrita en aquests
reg¡stres, o que no hi consti vigent o actualitzada.

Només per

a

empreses estrangeres

iquan el

contracte s'executi en terr¡tori espanyol: la

participació en la licitació comporta la submissió del licitador i de I'adjudicatari a la jurisdicció dels
jutjats itribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que, de manera directa
o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional
estranger que pogués correspondre al licitador.

L'acreditació dels requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s'ha indicat en el
DEUC, I'haurá d'efectuar I'empresa licitadora en qu¡ recaigui la proposta d'adjudicac¡ó per haver
presentat I'oferta més avantatjosa económicament, amb carácter previ a I'adjudicació.
Els licitadors s'obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la proposta d'adjudicac¡ó, tota la
documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d'alló establert a la cláusula 13.1
del present Plec,

SOBRE NÚM.2

La proposició económica avaluable m¡tjangant criteris quantificables per l'apl¡cació de fórmules
al present plec i, si s'escau, la
matemátiques d'acord amb el model que figura com @!

documentació técnica relativa als criteris d'adjudicació avaluables de forma automát¡ca.

No es podrá subscriure cap proposta en Unions d'empresaris si ho fa ¡ndividualment. Tampoc
podrá presentar-se en més d'una Unió d'empresaris.

Cláusuta 10, Critaris dé valoració de ,€s oferfes relatives
admi ssi b i I itat de v ar¡ ants.

a millor* del cicle de vida

i/o

Considerant que, tal ¡ com s'ha acred¡tat en l'informe just¡ficat¡u que incorpora aquest expedient de
contractació, la millor solució consisteix en la contractació del/s servei/s de recollida, captura,
trasllat, ass¡sténc¡a, acollida i adopció, cal indicar que les fases del cicle de vida de I'objecte del
contracte són les següents:
1

)

Contractació

¡

formació de recursos humans.

2)

Adquisició de productes, material, utillatge iestris.

3)

Realització del servei.

4)

Manten¡ment dels animals.

5)

Els costos d'ut¡litzac¡ó, com els consums energétics i altres recursos.

Per la qual cosa, qualsévol millora social i/o mediambiental vinculant de forma directa amb
qualsevol fase en l'execució d'aquest cicle productiu esdevé una millora qualitativa o quantitativa
que cal ponderar amb el preu del contracte per tal que esdevingui una contractac¡ó eficag i
eficient.
Contracte de serve¡s de recoll¡da, captura, trasllat, assisténc¡a, acoll¡da ¡ adopc¡ó d'an¡mals a l'Hosp¡talet de Llobregat
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Es considera adient a fi iefecte de seleccionar la millor
els següents criteris i amb la proporció que tot segu¡t s'indica ijustifica:
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10.1 Griteris de valoració de les ofertes de forma automát¡ca.

Els criter¡s vinculats a l'objecte del contracte que serviran de base per a la seva adjudicació són
tots avaluables de forma automática i són els següents:

1.1

Preu ofertat: 5 punts, el qual representa el25o/o del total a puntuar.

En la proposició caldrá que el l¡c¡tador indiqui el preu que ofereix a cadascun dels preus unitaris
máxims expressats a la cláusula 5 d'aquest informe. Per tal d'homogeneilzar les ofefes i saber
quina és la més avantatjosa, es fará un sumatori de tots els preus unitaris ia la proposició que
obt¡ngui un sumatori més baix se li atorgará la m¿x¡ma puntuació de 5 punts i a la resta de forma
inversament proporcional segons la fórmula següent:

P=LXM

of
P és la puntuació obtinguda.
L és la puntuació máxima a atorgar.

M és I'oferta més económica de totes les presentades

Of és l'oferta que es valora.

1.2

Aftres criteris técnics de valoració automática:

del total a puntuar.

l5

punts, el qual represe nta el

7|o/o

estar ¡nscrit en el Registre d'associacions de protecció i defensa dels animals de
'l'article Acreditar
20 del Decret Legislatiu 212008, de '15 d'abril, Text ilefós de la Ltei de orotecció deis
anima1s.............
3 ounts.
Disposar d'un programa pel qual els an¡mals passin a ser ident¡ficats a nom de
'l'adjudicatari
mitjangant la seva adopció als 30 dies de la seva
entrada.............
..........,....3 punts.
Disposar
programes
de
específics
problemes
de
resocia¡ització
d'animals
amb
d'adaotació.
'
realitzats amb personal titu1at.........,.......
...1 ount.
.
Disposar de Programes de formació d'alumnes en practiques en matér¡es
veterináries.......
.. ,. ,. ,.. ... .. .

...............i punt.
recolzarnent als adoptants d'animals
realitzats per personal qualificat...........
....1 ount.
Disposar
programes
de
consolidats
de
Treball
en
Benefici
gestionats
a
la
Comunitat
a
| .
través del Departament de Justícia de la General¡tat.....
...2 punts.
Disposar de programes d'inserció laboral per a joves del servei d'ocupació de
'

Disposar

de

programes d'educació canina

de

Catalunya..........
... ... ... 1 ount.
.
Disposar de programes de col.laborac¡ó amb el banc de sang anima1.........................1 punt.
o .. Disposar de programes consolidats, amb un mínim d'un any, per a la promoció de ra
.. ..

..

cessió, adopció o apadrinament per als animals allotjats al centre qué hagin supeiat els períodes
d'estada
...1punt.

establerts..........
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Els l¡citadors hauran d'acred¡tar el compl¡ment d'aquests requis¡ts mitjangant els mitjans de prova
admesos en dret en el moment de presentar la proposició.
El máxim de punts a atorgar per la suma de tots els cr¡ter¡s esmentats (1+2) ique serv¡ran de base
per a l'adjudicació del contracte és de 20 punts.
10.2. Cr¡teris de desempat.

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

1o Les propos¡c¡ons presentades per les empreses que, al venciment del term¡n¡ de
presentació d'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normat¡va.
20 Les proposicions. presentades per les empreses ded¡cades específ¡cament a la promoció i
inserció laboral de persones en siiuació d'exclusió social, regulades en la Llei 44!2007 de 13

de desembre per a la regulació del régim de les empreses d'inserció.

30 Si es presenten ambdós criter¡s, tindrá preferéncia el criteri dels treballadors amb
discapacitat. Si diversos licitadors igualen aquest percentatge, es proposará com a
adjudicatari qui disposi d'un major percentatge de treballadors f¡xos amb discapacitat en la
seva olantilla.
40 Si persisteix I'empat es dirimirá mitjangant sorteig.

La documentació acreditativa dels criteris de desempat esmentats será aportada pels lic¡tadors
en el moment en que es produeixi l'empat.

Cláusula

ll.

Mesa de contractació, comité d'experts i organisme técnic especialitzat

La mesa de contractació estará constituida per:

TITULARS
PRESIDENT/A: Tinenua d'Alcaldia titular de I'Area o regidor/a de govern amb competéncies en
matéria de contractació, segons estable¡xi el Decret de I'Alcaldia de divisió de I'administració
municipal.
VOCALS:

-

Titular de I'Assessor¡a Jurídica.
Titular de la Intervenció General Municipal.

SECRETARI/A: Actuará formant part de la Mesa de Contractació permanent, amb veu perÓ sense
vot, el/la cap de Secció de Contractació.
Contracte de serve¡s de recoll¡da, captura, trasllat, assisténcia, acoll¡da i adopc¡ó d'animals a l'Hospitalet de Llobregat.
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PRESIDENT/A: Podrá ser substituil en cas d'abséncia, vacant, malalt¡a, supléncia o impossibilitat
legal per actuar, per qualsevol altre tinenVa d'alcaldia o regidor/a de govern a designar per aquest.
VOCALS:
I . Els lletrats/des adscrits a I'Assessoria Jurídica

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

-

El/la Viceinterventor/a-func¡ó comptable

El/La Cap de Servei de Control Intern
El/La Cap de la Unitat Fiscal
El/La Cap de Serveis de Comptabilitat

SECRETARI/A: El/La Cap de Serveis de Contractació i Patr¡moni
superior en dret adscrit del Servei mun¡cioal de Contractació.

o un funcionari/a

técn¡c/a

CIáusula 12, Obertura de proposicions

Amb I'antelació necessária a la data d'obertura de proposicions, el Servei de Contractació de
I'Ajuntament de L'Hospitalet requer¡rá als licitadors que hagin presentat la seva proposició, per tal
que introdueixin el codi facilitat des de la Plataforma de Contractació de la Generalitat que oermet.
amb carácter previ a I'obertura, la desencriptac¡ó del sobre o sobres que han de ser ob¡ecte de
l'obertura per la Mesa de Contractació.

Será obligatori pel licitador efectuar aquesta operació que haurá de realitzar dil¡gentment en el
term¡ni que se li indiqui. El no introduir el codi per causes ¡mputables al contractiita que tingués
com a efecte l'impediment de l'obertura per part de la Mesa de contractació, que obligués-a la

de I'acte d'obertura o a la suspensió del procediment licitatori, determ¡nará
responsabilitat d'aquest i, en funció de les circumstáncies concorrents, l'Ajuntament podria tenir
per retirada la seva oferta amb els efectes legals que se'n poguessin derivar.
suspensió

En acte públic, la mesa proced¡rá a I'obertura del sobre núm.1 dig¡tat iqualificará el DEUC.

En el cas que detecti un DEUC ¡ncorrecte o que no s'ajusta al previst en aquest plec, s,admetrá
l'oferta condicionada a que I'esmeni en el termini de tres dies naturals següents a la notificació del
requer¡ment que li efectuará el Servei de Contractació adregat al correu electrónic corporatiu del
licitador.
Transcorregut el termini indicat sense que el licitador esmeni el DEUC será exclós del Drocediment
d'adjudicac¡ó. També resultará exclós si l'esmena no s'ha realitzat conectameni sobre els
aspectes detectats prév¡ament com ¡ncorrectes.

A continuació en acte públic, es llegiran els acords de la mesa adoptats sobre l,admissió o
inadmissió de les empreses licitadores iels possibles requerimenls d'esmena del DEUC i
seguidament s'obriran el sobres núm.2 digital i llegiran les propostes avaluables de forma
autom¿tica.

Contracte de serve¡s de recoll¡da, captura, trasllat, assisténcia, acoll¡da ¡ adopció.d'an¡mals a l,Hospitalet de Llobregat.
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. de les ofertes oue no
En la mateixa sessió, la mesa de contractació, prévla exclus¡ó, si s'
procedirá
plec,
i
les ofertes, i fará la
requeriment5
d'aquest
a
avaluar
classificar
s'ajust¡n als
puntuació
que
proposta d'adjudicació a favor del licitador
d'acord amb els
hi hagi obtingut la millor
criter¡s de valoració i les millores ofertades.

El lloc, dia ¡hora de I'obertura del/s sobre/s es publicará en el perfil de contractant amb una
antelació mínima de tres dies hábils.

Cláusula 13. Adjudicació del contracte

de I'adjudicació i dins del termini de 10 dies
hábils comptadors des de l'endemá de la recepció del requeriment que preveu l'article 150.2 LCSP
I 3.1. E¡ licitador proposat com adjudicatari abans

haurá d'aportar i/o acreditar el següent:

-

Document Nacional d'ldentitat de la persona física s¡gnant de l'oferta econdmica.

-

Si ho fa en nom d'una persona jurídica, s'aportará I'escr¡otura de constitució de la Societat

-

Unions temoorals d'empreses: documentació referent a:
Indicació de les empreses que concorren amb intenció de conformar la Unió temporal.
Percentatge de participació de cadascuna de les empreses que conformaran la Unió
temporal.
Comoromís de constltuir-se formalment en unió temporal d'empreses en cas de
resultar adjudicataris del contracte.
Designació de la persona física o jurídica com a representant o apoderat únic de la
unió temporal.

-

Certificat expedit per I'assegurador, en qué constin els imports i riscos assegurats i la data
de venciment de I'asseguranga, i mitjan9ant el document de compromis v¡nculant de
subscripció, prórroga o renovació de I'asseguranga, en els casos en qué sigui procedent.

-

-

En el cas que el licitador actuí en nom d'altre, s'haurá d'aportar el Edgl-nElg¡g! validat per
ta Secretaria General o de funcionari llicenciat en dret de l'Ajuntament, juntament amb el
Document Nacional d'ldentitat del representat.
i

en seu cas, modificacions posteriors, degudament ¡nscrites en el Registre Mercantil, quan
aquest requisit sigui exigible d'acord amb la legislació mercant¡l que li sigui aplicable. S¡ no
ho és, I'acreditació de la capacitat d'obrar s'ha de fer mitjangant l'escriptura o el document
de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en qué constin les normes per les quals es
regula la seva activitat, inscrits, si s'escau, en el registre oficial corresponent.

¡
.
.
.

Els serveis efectuats s'hauran d'acreditar mitjangant cert¡ficats expedits o visats per l'órgan
competent, quan el dest¡natar¡ sigui una entitat del sector públic; quan el dest¡natari s¡gui
un subjecte privat, mitjangant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat,
m¡tjanQant una declaració de I'empresari acompanyat dels documents que t¡ngu¡ en poder
seu oue acreditin la realitzac¡ó de la prestació; si s'escau, aquests certificats els ha de
comunicar directament a l'órgan de contractació l'autoritat competent. Per determinar que
un subministrament és de la mate¡xa o s¡m¡lar naturalesa que el que constitueix I'objecte
del contracte, es tindran en compte els tres primers dígits dels codis respectius de la CPV.

Acreditar la constitució de la garantia definitiva a la Tresoreria Municipal. Si la garantia es
constitueix mitjangant aval bancari o asseguranqa de cauc¡ó, aquest S'haur¿ presentar
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Els certif¡cats acred¡tatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions
tributáries iamb la Seguretat Social, llevat que I'Ajuntament disposi d'aquests.
la resta de circumstáncies consignades en lalles declaraciólns responsable/s aportada/es
la resta que sigui exigible.

i

Aquelles empreses que estiguin ¡nscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya i/o de I'Administració General de l'Estat restaran eximides de presentar la documentació
referida s¡ consta en el Registre de Licitadors.
Cas de no presentar-se la documentació en el term¡ni previst, s'ent,endrá que el lic¡tador ha ret¡rat
la seva oferta, se l¡ ex¡g¡rá l'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclós, en
concepte de penalitat, ies procedirá en els termes assenyalats a I'article 150 de la LCSp
13.2. L'adjudicació es realitzar¿ d¡ns el termin¡ de 15 dies a comptar des de la data d'obertura de
les ofertes rebudes.
Els terminis indicats en els apartats anter¡ors s'ampliaran en 5 dies hábils quan sigui necessari
seguir els trámits pels casos en qué s'hagi presentat ofertes amb presumpció d'anormalitat, a qué
es refereix l'apartat 4 de I'article 149 de la tlei 9/2017 de 9 de novembrc de 2017.
Transconegut el termini anlerior sense que s'hag¡ produit I'adjudicació, els licitadors tenen dret a
retirar la seva proposta.
L'adjudicació del contracte es notificará a tots els participants en la l¡citació amb el contingut
previst a I'article 151 de la LCSP.
13.3' L'acord de l'órgan de contractació s'ha d'acomodar a la proposta d'adjudicació de la Mesa de
contractació, excepte en els casos següents:
a) Si la proposta de la Mesa de contractació s'ha efectuat amb infracció de l'ordenament jurídic.
Resta exceptuat el supósit que la infracció afecti exclusivament el licitador en favor del qual es
realitzi la proposta; en aquest cas, l'adjudicació s'haurá de fer a favor de la següent proposició
económicament més avantatjosa no afectada per la infracció, d'acord ámb I'ordre de
classificació de les proposicions presentades i acceptades.

b) si l'órgan de contractac¡ó presumeix fonamentadament que la proposició no pot ésser
complerta com a conseqüéncia de qué inclogui valors anormals o desproporcionats, En aquest
cas, es donará audiéncia al l¡c¡tador que I'hagi presentat per tal que en justifiqui la valoració
precisi les cond¡cions de la seva oferta, i se sol.licitará l'assessorament técnic del servei
corresponent. L'drgan de contractació, a la vista de la justificació efectuada pel licitador, dels
informes esmentats ide la proposta de la Mesa de contractació acordará I'adjudicació a favor
de la proposició económicament més avantatjosa d'acord amb I'ordre de classificació de les
proposic¡ons presentades ¡ acceptades.
r

L'acord d'adjudicació será notificat als lic¡tadors en el termini máxim dels 8 dies següents a qué
hag¡ estat acordat isimultániament es publicará en el perfil de contractant
En cas que s'hag¡ not¡ficat com a adjudicatária una UTE, aquesta s'ha de constituir formatment en
unió temporal abans de la formalització del contracte.
Contracte de serveis de recollida, captura, trasllat, assisténcia, acollida i adopc¡ó d,animals a l,Hospitalet de L¡obregat.
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14.1. No s'exigeix la constitució de la garantia prov¡s¡onal, de conformitat amb alló
I'article 106 LCSP.

que

disposa

14,2, La garantia definitiva a const¡tuir pel licitador que hagi presentat l'oferta económicament més
avantatjosa será per import de 14.971,50 euros, equivalent al 5% del pressupost base de licitació,
IVA exclós.

14.3. La garantia defin¡tiva es podrá constituir mitjan9ant la retenció en el preu dels pagaments
que s'efectuin per l'Ajuntament i fins assolir l'import total de la garant¡a, de tal forma que el
contractista no rebrá cap pagament de les factures presentades i conformades fins que no
s'assoleix¡ l'¡mport total de la garantia. La constituc¡ó de la garantia mitjangant aquesta modal¡tat
requerirá manifestació expressa del contractista.

Cláusula 15. Pe¡feccionament del contracte ¡ publicitat de Ia formaliEació del contracte.
15.'1. En tractar-se d'un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirá
abans del transcurs dels 15 dies hábils següents a la rem¡ssió de la notificació de I'adjudicació.

Una vegada transcorregut el term¡ni previst en el parágraf anterior, l'adjudicatari s'obl¡ga a
formalitzar-lo mitiangant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en un
termini máxim de 5 dies naturals a comptar de I'endemá de la recepció del requeriment.

En el supósit que I'adjudicatari sigui una unió temporal d'empreses aguesta haurá d'estar
formalment const¡tuida abans de la formalització del contracte.
15.2. Si per causes imputables a I'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini
exigirá l'import del 3% del
assenyalat s'entendrá que I'adjud¡catari retira la seva oferta
pressupost base de licitac¡ó, IVA exclós, en concepte de penalitat. L'ajuntameni sol licitará la
documentació al següent licitador segons l'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes,

il¡

15.3. El contracte es perfecc¡onar¿ amb la seva formalització en document admin¡stratiu, que será
títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Aixó no obstant, podrá elevar-se a escriptura
pública si ho sol.licita I'adjudicatari, iles despeses derivades del seu atorgament aniran al seu
cárrec.

15.4. La formalització del contracte, juntament amb el corresponent contracte, es publicará en el
Derfil de contractant en un termini no superior a 15 dies naturals a comptar des de la data de la
formalització.

CIáusula 16. Abonaments al contractista
El pagament de les factures es realitzará mensual, d'acord amb el calendari de pagaments previst
per I'Ajuntament i prévia comprovac¡ó isupervis¡ó de les prestac¡ons realitzades. Sens perjudici de
la quantitat a satisfer que resulti en cas de demora o endarreriment de les prestacions pactades.

L'adjud¡catari tindrá dret.a l'abonament del preu d'adjudicació per les prestacions objectes del
present contracte descr¡tes en el plec de prescripcions técn¡ques.
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El pagament del preu es fará de manera total o parcial
cas de tracte successiu, mitjangant pagament en
estiDulats.

Aquests efectes s'haurá de presentar la corresponent factura d'acord amb la normativa v¡gent
(l'art. 6 i concordants del Reial Decret 1619/2012 de 30 de novembre, pel qual s'aprova el
reglament que regula les obligacions de facturació) i el pagament de les mateixes es realitzará
d'acord amb el calendari de pagaments previst per l'Ajuntament prévia comprovació i supervisió
de les prestacions realitzades isempre dins del termini de 30 dies establert a l'article 198.4 de la
Llei 9/2017. Sens perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas de demora o endarreriment
de les prestacions pactades.
D'acord amb el que estableix la Llei 2512013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrónica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s'han de
s¡gnar amb signatura avangada basada en un certificat reconegut, han d,incloure,
necessáriament, el número d'expedient de contractació.

i

El format de la factura electrónica is¡gnatura s'han d'ajustar al que disposa l'annex'l de l'ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tram¡tació ianotació
de les factures en el Registre comptable de factures en l'ámbit de l'administració de la Generalitat
de Catalunya i el sector públic que en depén.
Les factures s'han de presentar en el Reg¡stre de Factures de I'Ajuntament de I'Hospitalet que es
la lnstrucció reguladora del Registre centralitzat de factures de
fAjuntament, aprovat pel Ple municipal el 22 de febrer de 2011, del que disposen els articles 3, 4,
5 6 i 8 de Llei 2512013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrónica i creació del
Registre de Factures del Sector Públ¡c ¡ les Bases d'Execuc¡ó del Pressupost per I'exercici 2018.

tramitaran d'acord amb

El pagament es realitzará per l'Ajuntament de I'Hospitalet, en els terminis establerts en l'article
198.4 LCSP id'acord amb el seu calendari de pagaments previst, prévia comprovació i supervisió

de les prestacions realitzades, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents
de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comorovar oue es
troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, d'acord amb el
que d¡sposa I'art. 43 de la Llei General Tributária.

Les societats anónimes, les societats de responsabil¡tat limitada ila resta d'ent¡tats comoreses
en l'articfe 4 de la Llei 2512013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrónica i creació del
reg¡stre comptable de factures en el sector públ¡c han de presentar factures electróniques d'acord
amb la normativa v¡gent, tot complint els requeriments técnics detallats en el portal dé trámits det
proveidor de
seu electrónica de l'Ajuntament de I'Hospitalet httos://seuelectron¡ca.lh.cav393887 1.aspx?id=1

la

En totes les factures electróniques la ident¡ficació dels centres gestors destinataris es fará
mitjangant els següents codis:

1.

2.
3.
4.

L'Oficina Comptable, s'identifica com un centre (Centrecode) amb el codi L01OBl017 iel
rol (RoleTypeCode) 01 .
L'Organ Gestor, s'¡dent¡fica com un centre (CentreCode) amb el codi 101081017 iel rol
(RoleTypecode) 02.
La Unitat Tramitadora, s'identifica com un centre (Centrecode) amb el codi L01081017 iel
rol (RoleTypeCode) 03.
També caldrá identificar el servei de l'Ajuntament que fa I'encárrec i ha rebut el server oue
es factura. Per fer-ho, s'identificará un quart Administrat¡veCentre amb els valors següents:

Contracte de serveis de recollida, captura, trasllat, ass¡sténcia, acoll¡da ¡ adopció d'an¡mals a l'Hospitalet de Llobregat.
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El camp de rol (RoleTYPECode) s'hi introduirá el codi 04, que identifica segons
I'estándard l'Organ Promotor.
El camp nom (Name) s'hi introduirá la denom¡nació del servei o departament
municipal.

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

i

consignats a la
pagaments
a compte, subjecte a les rectificacions
corresponent factura, tenen la consideració de
que es produeixin en el mesurament final i sense suposar en cap cas aprovació i recepció de les
obres que correspongu¡.

Els pagaments al contractista resultants de les certificacions expedides

Cláusula 17. Revisió de preus
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques del present contracte.

Ctáusula 18. Responsable del contracte. Direcció. Inspecció de l'execució del contracte.
18.1. Es des¡gna un responsable del contracte, amb les funcions previstes a l'article 62 LCSP. La
persona responsable del contracte será el/la Cap del Negoc¡at de Protecció dels animals de
l'Ajuntament de I'Hospitalet. E-mail de contacte: proteccioan¡mals.@l-h.cat.

El/ la responsable del contracte no podrá, en cap cas, ni per compte propi ni alié, intervenir en
aquest procés de contractació com a licitador.

18.2, Al responsable del contracte li correspon, amb carácter general, supervisar l'execució del
mate¡x, adoptar les decisions idictar les instruccions necessáries amb la finalitat d'assegurar la
correcta realització de la prestació del servei públ¡c pactat, així com reforgar el control del
compliment del mateix i agilitzar la solució d'incidéncies que pugin aparéixer durant la seva
execució. ¡ en part¡cular:

1.

Promoure i convocar les reunions que resultin necessáries amb I'objecte de solucionar
qualsevol incident en l'execució del contracte en el sent¡t que millor convingui als
interessos públics. De totes les reunions a¡xecará acta que hauran de ser s¡gnades pel
contractista.

2.

Resoldre les incidéncies que pugin sorgir en I'execució del contracte, seguint el
procediment establert a I'article 97 del Reglament general de contractes de les
Admin¡stracions públiques.

3.

Informar els expedients de reclamació de danys

i

perjudicis

i

d'incautació de garantia

definitiva.

4.

Proposar la imposició de penal¡tats, assenyalant la seva graduació o proporció.

5.

Informar la devolució o cancel'lació de garant¡es.
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6.

Informar sobre el compliment de les condicions
I'execució del contracte, com també del correcte
proposades pel contractista i que van ser

7.

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

8.

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

9.

Dirigir les instruccions al contract¡sta sempre que no suposin una modificació de l'objecte
del contracte ni siguin contráries al que preveuen els plecs ialtres documents contractuals.

10. Inspecc¡onar

essenc¡als assenyalades per a
de les millores oue van ser
per a la seva adjudicació.

la part de la prestació subcontractada informant a l'órgan de contractació, si

s'escau.
11. Qualsevol altre funció prevista en els plecs o indicada per I'drgan de contractació

18.3' L'Ajuntament designará, de la mateixa forma, un técnic compelent en matéria de prevenció
de r¡scos laborals, que s'integrará dins de la direcció facultativa, ique assumirá les funcions de
coordinació d'activitats empresarials a qué fa referéncia I'a¡I. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, sobre prevenció de riscos laborals.
L'administració contractant també tindrá la facultat de supervisar, durant tota I'execució del
contracte, que el contracte s'executi amb el máxim respecte al medi ambient afectat, d'acord amb
les obligacions i exigéncies contingudes al present plec.

cláusula 19. condicions especlals d'execució del contracte de cañcter social, étic,
mediambiental i obligacions del contracüsta.

19.1. D'acord amb l'article 202 de la LCSP, s'estableixen cond¡cions especials d'execució
vinculades a l'objecte del contracte.
Condicions de tipus ambiental.

Evitar la proliferació d'animals abandonats al carrer, en protecció de la salut dels ciutadans, el
medi ambient i la seguretat vial.
19,2. Obligacions especials del contracte:

El/s

contract¡sta/es quedará/n v¡nculaUs per I'oferta que hagi/n presentat, el compliment de la
qual, en tots els seus termes, tindrá el car¿cter d'obligació essencial del contracte.

També tindrá carácter d'obl¡gació essencial del contracte, I'efect¡va adscripció a I'execució del
contracte dels mitjans personals i materials requerits en els plec de condicions técniques.

Contracte de serve¡s de recollida, captura, trasllat, assisténcia, acol¡¡da i adopció d'animals a l,Hosp¡talet de Ltobregat.
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El seu incompliment pot comportar la ¡mposic¡ó de penalitats, responent la garantia definitiva
d'aquestes penal¡tats.
I 9.3. Obligac¡ons del contractista:

obligacions establertes en el Plec de cláusules administratives generals,
obligacions del plec técnic, el contractista está obligat a:

A més de les

iles

a. Especificar les persones concretes que executaran les prestacions ¡ acreditar la seva
afiliació isituació d'alta a la Seguretat Social, prév¡ament a I'inici de l'execució del contracte.

a la Llei 1912014,
pública
¡ bon govern.
accés
a
la
informació
transparéncia,

b. Facilitar

la

informació que s'estableix

del 29 de desembre, de

c. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs iel comportament del
personal; també ha de fer d'enllag amb els corresponents serveis mun¡c¡pals iel
responsable del contracte.

d.

Assum¡r les despeses de publicitat de la licitació establertes en aquest plec. A tal efecte, i
de conformitat amb les bases d'execució del pressupost municipal, I'A¡untament
descomptará I'import de les esmentades despeses de la primera certif¡cació o factura gue
s'expedeixi o de les següenls, si fos necessari.

e. Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necess¿ries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre
l'entorn, fer una correcta gestió dels residus ¡els embalatges ialtres mesures que sigu¡n
adients a l'objecte del contracte) d'acord amb la leg¡slació v¡gent.

f.

L'empresa contract¡sta s'obl¡ga al compl¡ment del que estableix la Llei Orgánica 3/2018 de 5
de desembre, de Protecció de Dades Personals igarantia dels drets digitals iel Reglament
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu ¡ del Consell, de 27 d'abñl de 2016' relat¡u a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades ¡pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. La documentaciÓ
la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de I'execució de les
prestacions objecte d'aquest contracte ique correspon a l'Administrac¡ó contractant
resoonsable del fitxer de dades personals, té carácter confidencial i no podrá ésser objecte
de reproducció total o parcial per cap mitjá o suport. Per tant, no se'n podrá fer ni
tractament ni edició informática, ni transmissió a tercers fora de I'estricte ámb¡t de l'execució
directa del contracte.
¡

g.

Lliurar tota la documentació necessária pel compliment del contracte en catalá i fer-ne ús en
el servei objecte del contracte.

h.

Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigéncia del contracte, i en tot
cas anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte l'efectiu compliment
de les obligacions i compromisos assumits per I'empresa pel que fa a la Legislació
d'lntegració de Minusválids, la contractació amb particulars dificultats d'inserció al mercat
laboral, ila subcontractació de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'lnserció, iels
requisits i obligacions contractuals amb¡entals que s'estableix¡n als plecs

i.

També resta obligat al compliment de la normativa general sobre prevenció de riscos
laborals i, en part¡cular

Contracte de serveis de recoll¡da, captura, trasllat, assisténc¡a, acollida i adopció d'an¡mals a l'Hospitalet de Llobregat.
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empresarials a qué es refereix I'article 24 de la Llei 31/1995, i el Reial Decret 17112004. de 30
de gener, així com a les previsions establertes en el manual de prevenció de riscos laborals
per a empreses externes de l'Ajuntament de L'Hospitalet del Llobregat, i presentar,
degudament signat pel legal representant, juntament amb la documentació exigida en el
parágraf anterior, el document de coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals

j) Vetllar perqué totes les accions del present contracte garante¡xin el respecte als princ¡pis de
no discriminació i igualtat de tracte relat¡us a:

-

la no discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identilat de génere,

ideologia,

nacionalitat, raga, étnia, religió, edat, diversitat funcional o de qualsevol altre índole:
- la dignitat i llibertat de les persones.

C!

áus u ta 20.Co nfi den c ial itat de I a i nform ac i ó.

La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessária i proporcional a la finalitat o
interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa ijustificada els documents i/o les
dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genériques o no
justificades del carácter confidencial.
No tenen en cap cas carácter conf¡dencial I'oferta económica de I'empresa, ni les dades incloses
en el DEUC o declarac¡ó análoga.

En el cas de manca d'indicació, s'entendrá que la documentació fac¡l¡tada no té carácter

confidencial.

D'acord amb l'article 133.2 LCSP iamb la cláusula 21.3 g) del present plec, el contract¡sta haurá
de respectar el carácter confidencial de la informació a liqual tingui acóés degut a I'execució del
contracte.
El deure de confidencialitat tindr¿ una vigéncia de cinc anys a comptar des del coneixement de la
informació de referéncia.

De conformitat amb I'article 133.1 LCSP, l'órgan de contractació no podrá divulgar la informació
des¡gnada, de forma expressa i justificada, per áquests com a
confidencial.

facilitada pels licitadors

i

Cláusula 21. Propietat de!s trebatts
Qualsevol treball desenvolupat durant la vigéncia del contracte per part de I'empresa contractada
és propietat de I'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

Cláusula 22. CIáusula de bon govern,
Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta éticament exemplar i actuaran per evitar la
corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.
Contracte

99_servel:.99 recoll¡da, captura, trasllat, ass¡sténcia, acoll¡da i adopció d'animats a l'Hospitatet de Ltobregat.
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En aquest sent¡t -i al marge d'aquells altres deures vinculats al pr¡nc¡p¡ d'abtuáció esmentat en el
punt anterior, derivats dels pr¡ncip¡s étics i de les regles de conducta als quals els licitadors i els
contract¡stes han d'adequar la seva activitat- assume¡xen particularment les obligac¡ons següents:

a) Comunicar immediatament

a l'órgan de contractació les possibles situacions de conflicte

d'interessos.
b)

No sol.licitar, directament o indirectament, que un cárrec o empleat públic influeixi en
l'adjudicació del contracte.

c) No oferir ni fac¡litar a cárrec o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a
aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social.
d) No realitzar acc¡oñs que posin en risc l'¡nterés públic.

Respectar els principis de lliure mercat ide concurréncia competit¡va, i abstenir-se de
rcalilzat conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restr¡ng¡r o
falsejar la competéncia, com per exemple els comportaments col lusoris o de competéncia
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació
d'ofertes, etc.).
Denunciar qualsevol acte o conducta dir¡gits a aquelles f¡nalitats
licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.

i

relacionats amb la

s) Aplicar la máx¡ma diligénc¡a en el coneixement, foment i compl¡ment de la legalitat vigent.
h) Garantir el pr¡nc¡pi d'indemnitat als denunciants d'irregular¡tats.

i)

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

Cláusula 23. Modif¡cació del contracte

ien

la forma que
s'especifiquen en aquesta cláusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a207
de la LCSP.
El contracte es pot modificar per raons d'interés públic, en els casos

Tal i com estable¡x l'article 204 de la Llei 912017 de 9 de novembre de 2017, un cop perfeccionat
el contracte, l'órgan de contractació podrá modif¡car el contracte per les causes següents:

a)

En el supós¡t que,.per motius degudament justificats, sigui necessari augmentar o disminuir
els serveis objecte d'aquest contracte, ja sigui el seu número o bé el tipus de serveis. La
modificació es fará d'acord amb els preus unitaris adjudicats.

En tot cas. I'import máxim de les modificac¡ons de contracte enumerades anter¡orment no podran
superar a I'alga de forma acumulada, el 20o/o de I'import inicial del contracte, n¡ establir nous preus
unitaris.

Contracte de serve¡s de recoll¡da, captura, trasllat, assisténcia, acoll¡da i adopc¡ó d'an¡mals a l'Hospitalet de Llobregat.
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Les condicions, abast i límits d'aquesta/es modificació/ns
la seva oferta, seran obligatór¡es pel contractista. El
l'audiéncia al contractista i, si escau, del redactor del
la seva formalització en document administratiu.

i

1

i proposat I'adjudicatari en

aquesta modificació requerirá
o de les especificac¡ons técnioues.

i

Les modificacions del contracte es formalitzaran en document administratiu d'acord amb l'article
153 de la LCSP.
L'anunci de modificació del contracte, juntament amb les al.legacions del contractista ide tots els
informes que, si s'escau, es sol licitin amb carácter previ a l'aprovació de la modificació, tant els
que aport¡ l'adjudicatari com els que emeti l'órgan de contractació, es publicaran en el perfil de
contractant en el termini de 5 dies des de I'aprovació.
Cláusula 24. Recepció i termini de garantia
1. La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció s'efectuará
mitjangant acta de recepció, que s'estendrá dins el termini d'un mes següent al seu lllurament o
real¡tzació, si es troben en estat de ser rebudes ia satisfacció de l'Ajuntament.

2. S'acordará la liquidació del contracte dins del termini

ie trenta d¡es a comptar des de la
recepció de les prestacions o des de qué I'Ajuntament rep la factura si aquesta és posterior a la
data de recepció.
3. En el present contracte no es fixa termini de garant¡a atesa la seva naturalesa i característiques.

4

Es procedirá a la cancel lació o devolució de la garantia definitiva quan s'aprovi la liquidació del
conlracte, si no resulten responsabilitats que s'hagin d,exigir al contractista.

un cop recepcionades favorablement les prestac¡ons, i aprovada la liquidació si s'escau, el
responsable del contracte emetrá un informe final d'avaluació de l'execució del contracre, en el
que s'haurá d'indicar quins resultats i objectius s'han assolit d'acord amb les necessitats indicades
a I'informe justificatiu que va ser elaborat per a l'aprovació de l'expedient de contractació. Aquest
informe d'avaluació s'incorporará a l'expedient ies publicará també al perfil de contractació.
Cl á usul a 25. S

ubco ntractac ió.

Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte. Essent
aquests ún¡cament les prestacions següents:
-L'acolliment i/o el canvi de nom dels animals pendents de ser adoptats per un particular.
-L'assisténcia veter¡nária urgent.
Las empreses subcontractades per l'adjudicatari hauran de complir tots e¡s requis¡ts establerts en
I'article 215 de la Llei 912017 , Llei de contractes del sector públic.
En tot cas el contract¡sta abans de procedir a la subcontractació ho haurá de comunicar a l'óroan
de contractació tal i com disposa l'art. 215 de la Llei gt2!17
Les empreses l¡c¡tadores han d'indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin previst
subcontractar.
Contracte de serve¡s de recollida, captura, trasllat, assisténcia, acoll¡da i adopció d'an¡mals a l,Hosp¡talet de Llobregat,
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En el cas que el contractista vulgui subscr¡ure contractes que no s'ajustin a alló indicat en l'oferta,
aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des de que s'hagi cursat la
not¡ficac¡ó a l'órgan de contractació is'hagi aportat les iust¡ficac¡ons a les que es refereix l'article
215.2.b) de la LCSP, lleüat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una
situació justificada d'emergéncia o que exigís I'adopció de mesures urgents, excepte s¡
l'Ajuntament notifica dins d'aquest termini la seva opos¡ció.
El contract¡sta ha de notificar per escrit a l'órgan de contractació qualsevol modificació que pateixi

aquesta informació durant I'execució del contracte itota la informació necessária sobre els nous
subcontractes.
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

El termini per al pagament dels serveis presiats per les empreses subcontractistes il'obligació
d'utilització de factura electrónica s'ajustará al previst a l'art. 216 de la Lle¡ 912017 i en cap cas
s'acceptaran termin¡s superiors pactats entre contract¡stes i subcontractistes. Així mateix el
contract¡sta principal haurá d'aportar trimestralment l'acreditació del compliment dels terminis de
pagament.

Cláusula 26. Pagament a subcontractistes.

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant el contractista principal que
assumirá la total responsabilitat de I'execució del contracte front l'Ajuntament. El cone¡xement que

l'Ajuntament tingui dels contractes subscrits

o

I'autor¡tzació

que atorgui no alteren la

responsabil¡tat exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen acc¡ó directa davant I'Ajuntament per les obl¡gac¡ons
contretes amb elles pel contractista principal, com a conseqüéncia de l'execució del contracte
principal i dels subcontractes.

El term¡n¡ per al pagament dels serveis prestats per les empreses subcontractistes il'obligació
d'utilització de factura electrónica s'ajustar¿ al prev¡st a I'ar1. 216 de la Llei 912017 i en cap cas
s'acceptaran term¡nis super¡ors pactats entre contractistes ¡ subcontractistes.
L'Admin¡stració comprovará el compliment estricte de pagament a les empreses subcontract¡stes
a les empreses subministradores per part de I'empresa contract¡sta

¡

A aquests efectes, l'empresa contractista haurá d'aportar, quan se li sol liciti, relació detallada de
les emoreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions
relacionades amb el termini de pagament i haurá de presentar el justificant de compliment del
pagament en termini. Aquestes obl¡gacions tenen la consideració de condició especial d'execució,
de manera que el seu incompl¡ment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen
en la cláusula trentena d'aquest plec, responent la garant¡a definitiva d'aquestes penal¡tats
Cláusula 27. Subrogació de treballadors.
No orocedeix

C!áusula 28. Success¡ó del contractista i Cessió del contracte.
Contracte de serveis de recollida, captura, trasllat, assisténcia, acollida iadopció d'animals a l'Hospitalet de Llobregat.
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de la LCSP, Llei 912017 de 8 de

novembre.

b) Els drets iles obligacions que dimanen d'aquest contracte es podran ced¡r per I'empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix
no hagin estat raó determinant de I'adjudicació del contracte ni que de la cessió no en result¡ una
restricció efectiva de la competéncia en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:
- L'Órgan de contractació autoritzi, de forma prévia lexpressa, la cessió. S¡ transcorre el termini de
dos mesos sense que s'hagi not¡ficat la resolució sobre la sol licitud d'autorització de la cessió,
aquesta s'entendrá atorgada per silenci administratiu.
- L'empresa cedent tingu¡ executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte.
Aquest requisit no s'exigeix si la cessió es produeix trobant-se l'empresa contract¡sta en concurs
encara que s'hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a
la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinangament, o
per obtenir adhesions a una proposta ant¡cipada de conveni, en els termes que preveu la
legislació concursal.
- L'empresa cess¡onária tingui capacitat per contractar amb l'Admin¡stració, la solvéncia exigible en
funció de la fase d'execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibic¡ó de
contractar.

- La cessió es formalitz¡, entre I'empresa adjudicatária

¡

l'empresa cedent, en escriptura pública.

No es podrá autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració
substancial de les característiques de l'empresa contractista si aquestes const¡tueixen un etement
essencial del contracte.
Cláusula 29. Demora en les presfacions
29.1. El contractista está obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a ra seva
real¡tzació, com també dels terminis parcials assenyalats per a I'execució successiva.

29.2' La constitució en mora del contract¡sta no necessitará ¡ntimació prévia oer oan
l'Administració.

de

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

29.4' En la tramitació de I'expedient es donará audiéncia al contractista perqué pugui formular
al legacions en el term¡ni de cinc dies hábils i l'órgan de contractació resoldrá, prévia émissió dels
informes Dertinents.
29.5. Cada vegada que les penalitzac¡ons per demora respecte al compliment del termini total,
arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, l'órgan de contractació podrá resoldre el
contracte o acordar-ne la cont¡nuilat amb imposició de noves penalitzacions.
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29.6. El contract¡sta podrá proced¡r a la suspensió del compliment
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.

per manca de
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Cláusula 30. Penalitats,
El contractista resta subjecte a les responsabilitats
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a) lncompliments molt greus:
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L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en

,:
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S.Estilec.

L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execuc¡ó del
contracte establertes en aquest plec ien el plec de condicions técniques, quan produe¡xi un
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracle
L'incompliment de les prescripcions sobre senyal¡tzac¡ó
orestacions.

i

seguretat de tercers en les

L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de
orevenció de riscos laborals.

la normativa general

sobre

Les actuac¡ons que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
d'acord amb la legislació vigent.
L'incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveidors
b) Incompliments greus

-

L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del
contracte establertes en aquest plec ien el plec de cond¡cions técniques, quan no
const¡tueixi falta molt greu.
L'incompliment de les prescripcions munic¡pals sobre comunicació de les prestac¡ons.
L'¡ncompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
L'incompliment de les condicions espec¡als d'execució establertes en aquest plec, quan no
se'ls hi hag¡ atribui't el carácler d'obligacions contractuals essencials.

c) Incompliments lleus

-

L'incompliment o compliment defectuós de les obligac¡ons i/o condicions d'execuc¡ó del
contracte establertes en aquest plec ien el plec de cond¡c¡ons técn¡ques, quan no
const¡tueixi falta molt greu o greu.

-

L'incompliment de les obligacions de carácter formal o documental exigides en la normativa
de prevenció de riscos laborals i que no est¡guin t¡pificades com a greus o molt greus.

Penalitats:
Les penal¡tats que li seran imposades al contractista per la comissió d'aquestes faltes són les
següents:

per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5lo com a máxim del preu d'adjudicació per
a cada penalitat d'aquesta tipolog¡a.
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Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6%

;ra.a¿ii,

preu d'adjudicació

per cada penalitat d'aquesta tipologia.

un l0% com a máxim del oreu
d'adjudicació. La imposició d'una penalitat d'aquesta tipologia es incompatible amb la imposició
d'altres penalitats amb independéncia de la tipologia que sigui.
Per incompliments molt greus una penalitat equivalent

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanc¡ó contractual será de tres mesos a
comptar des de la data d'incoació del corresponent exoedient.
Cláusula 31. Resolució del contracte.
Les possibles causes de resolució del contracte seran estrictament les especificades en I'article
211 i 313 de la LCSP. L'aplicació i els efectes de les mate¡xes, si s'escau, es regiran pels articles
212 i 213 de l'esmentada Llei.

-

El fet d'¡ncórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb
l'Administració Públ¡ca estipulades a I'article 7j LCSp.
L'incompliment de les condicions especials d'execució.

Cláusula 32. Recursos legals dels licitadors
'1.

Són suscept¡bles de recurs especial en matéria de contractació, d'acord amb l'article 44 de la
LCSP, els anuncis de licitació, els plecs iels documents contractuals que estableixin les
condic¡ons que han de regir la contractació; els actes de trám¡t que decideix¡n d¡rectament o
indirectament sobre l'adjudicació, determinin la imposs¡bilitat de continuar el procediment o
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords d'adjudicació
del contracte; iles modificacions del contracte basades en I'incompliment de I'establert en els
articles 204 ¡ 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d'haver estat objecte d'una
nova adjudicació.
Aquest recurs té carácter potestatiu, és gratuil per als recurrents, s'interposará davant el Tribunal
Catalá de Contractes del Sector Públic ies regirá pel que disposen els articles 44 isegüents de la
LCSP i el Reial decret 814t2015, d'11 de setembre, pel qual s'aprova el Regiament dels
proced¡ments especials de revisió de decisions en matéria contractual id'organització del Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Així mateix es podrá interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admin¡strat¡va.

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix
admin¡stratius ordinar¡s

la

¡nterposició

de

Llei

recursos

Cgntta els actes que adopti l'órgan de contractació en relació amb els efectes, la modif¡cac¡ó
?
I'extinció

¡

d'aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matéria de
contractació, procedirá la interposició de recurs de reposició d'acord amb el que estableix la Llei
2^612010, del 3 d'agost, del régim jurídic i de proced¡ment de les administrations públiques de
catalunya, i la Llei 3912015, d'1 d'octubre, del procediment adm¡nistratiu comú de les
administracions públiques; o del recurs contenc¡ós administratiu, de conform¡tat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de I 3 de juliol, reguladora de la jurisdicció iontenciosa administrativa.
Contracte de serve¡s de recollida, captura, trasllat, assisténcia, acoll¡da i adopció d,animals a l,Hospitalet de Ltobregat,
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DILIGENCIA per fer constar que el present Plec de Cláusules Administratives particulars es
complementar¡ al de cláusules administratives generals d'aquest Ajuntament.

L'Hospitalet de Llobregat,

a

21 de febrer de 2019

Amelia Garcia Alvarez
Técnica Suoeriof en Dret. Servei de
Coniractació

Soledat Colomé Coca
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I . L'oferta económica s'ha

d'ajustar al model següent:

"El Sr./la Sra. ... , domiciliat/ada a ... carrer... núm. ... , amb DNI/NIF núm. ... , major d'edat, en
nom propi, o en representació de l'empresa... amb domicili a... carrer... núm. ..., assabentaVada
de les condic¡ons exigides per optar a l'adjudicac¡ó del contracte que té per objecte DEL SERVEI
DE RECOLLIOA, CAPTURA, TRASLLAT, ASSFÉNCIA. ACOLLIDA I ADOPCIÓ D'ANIMALS
PER A L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. Exp. núm. AS- 153/2018, es
compromet a presentar-los amb subjecció al plec de cláusules adm¡n¡stratives particulars ial de
prescripcions técniques per un import máxim de 299.430,00 euros de pressupost net per dos
anys de servei, amb els segúents preus unitar¡s:

PREU UNITARI SENSE IVA

ANIMALS AMB MICROXIP
ANIMALS SENSE MICROXIP
MANTENIMENT DIARI GOS
MANTENIMENT DIARI GAT/ALTRES
LITZACIO GOS
ESTERILIITZACIO GAT/ALTRES

2. La documentació técnica relativa
automát¡ca.

als

criteris d'adjudicació avaluables de forma

Per tal que sigu¡ valorada s'ha de marcar la casella corresponent ¡ aportar la documentació
acreditativa.

a) Disposa d'un programa pel qual els animals passin a ser identificats a nom de l'adiudicatari.
mitjangant la seva adopció als 30 dies de la seva entrada*
SI

NO

.Cal aportar cópia
del programa
Contracte de serve¡s de recollida, captura, trasllat, assisténcia, acoll¡da i adopció d'an¡mals a l,Hospitalet de Llobregat.
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Disposa d'un programa pel qual els animals passin a ser identificats
mitjangant la seva adopció als 30 dies de la seva entrada*
DI

fii:iüi8e

I'adjudicatar¡,

NO

.Cal apo¡far cóp¡a del programa

de

programes específics
realitzats amb personal titulat"
Disposa

SI

de resocialització d'animals amb problemes

d'adaptació,

NO

'Cal aportar cóp¡a del programa
D¡sposa de programes de formació d'alumnes en practiques en matéries veterináries*
SI

NO

'Cal apoñar cóp¡a del programa
Disposa de programes d'educació canina de recolzament als adootants d'animals real¡tzats per
personal qualificat'
SI

NO

"Cal apoftar cópia del programa

Disposa de programes consolidats de Treball en Benefici a la Comunitat gest¡onats a través del
Deoartament de Justícia de la Generalitat*
SI

NO

*Cal aportar cópia del programa
D¡sposa de programes d'inserció laboral per a joves del Servei d'Ocupació de Catalunya*

ül

NO

*Cal aportar cóp¡a del programa
Disposa de programes de col'laboració amb el banc de sang animal*
SI

NO

'Cal apoñar cópia del programa
Contracte de serve¡s de recoll¡da, captura, trasllat, assisténc¡a, acoll¡da i adopció d'an¡mals a l'Hospitalet de Llobregat.
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Disposa de pogrames consolidats, amb un mínim d'un any, per a la promoció de la cessió,
adopció o apadrinament per als animals allotjats al centre que hagin superat els períodes d'estada
establerts"
SI

NO

'Cal apoñar cópia del programa
Disposa, com a mínim, d'un vehicle de propulsió híbrida, eléctrica o amb gas liquat no contaminant
per a l'execució del serve¡*
SI

NO

*Cal apoñar documentació
acred¡tat¡va

(Lloc, data i signatura)".
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