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CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Clàusula 1

Objecte

1. L’objecte del contracte és el subministrament, transport inclòs, d’un vehicle amb caixa
recol·lectora-compactadora de Pes Màxim Autoritzat (PMA) de 3.500 kg per al Consorci
per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en endavant el Consorci, que
posteriorment cedirà a l’empresa pública Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, per
tal de poder realitzar els serveis de recollida de residus.
Aquest vehicle ha de complir les característiques tècniques següents:
5.1 Característiques tècniques del xassís

Justificació

Reforç mínim de la suspensió pneumàtica de
1.750 Kg per a l’eix davanter i 2.200 kg per al
posterior

PMA per a xofers de categoria E que són els
que realitzaran els serveis
Potència mínima necessària per a la
tipologia de ruta i de servei que es durà a
terme
Reforç mínim necessari per a suportar la
caixa i es valorarà com a millora si el xassís
està més reforçat

Dispositiu antibloqueig de rodes ABS

Per seguretat

Distribució electrònica de la frenada
Sistema de control d’estabilitat ESP (Programa
electrònic d’estabilitat)
Direcció assistida hidràulica

Per seguretat

Pes màxim autoritzat (PMA) de 3,5 Tn
Par mínim de 300 Nm
Potencia mínima de 123 CV

Per seguretat

Llum destellant a la part superior de la cabina (no
giratòria)

Seguretat i facilitat de conducció
Disminució del nombre d’averies degut a
que no hi ha pedal d’embragatge i
disminució del consum de combustible ja
que es revoluciona menys
Per seguretat
Per seguretat
Presa de força al canvi o al motor per
seguretat (l’equip no funciona quan el
vehicle està en marxa) i bomba hidràulica
perquè tingui la potència mínima per
aixecar la caixa
Indicat per a la Prevenció de Riscos
Laborals
Llum de marxa enrere per obligatorietat i
avisador acústic per seguretat
Necessàries per a la càrrega que es
transporta
Necessari per definir la periodicitat dels
manteniments
Indicat per a la Prevenció de Riscos
Laborals
Obligatori per al tipus de servei que es
realitza

Armari i extintor

Segons normativa vigent

Sistema GPS amb aplicatiu Mobildata i connector
tipus FMS CANGO Click

Perquè sigui compatible amb el sistema del
que disposem actualment

Caixa de canvis automatitzada o robotitzada
Airbag de conductor
Miralls regulats elèctricament i calefactats
Presa de força i bomba hidràulica al canvi o al
motor

Aire condicionat/climatitzador
Llum marxa enrere amb avisador acústic
Rodes posteriors bessones
Rellotge compta-hores del motor
Kit mans lliures amb radio Bluetooth integrat
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5.1 Característiques tècniques del xassís

Justificació

Mides màximes del vehicle carrossat de 5.350 mm
de llargada i 2.800 mm d’alçada
Amplada màxima sense miralls i amb parafangs
1.855 mm
Distància màxima entre eixos de 2.500 mm

Mides màximes per tal de poder fer la ruta
de St. Feliu de Codines

Cabina abatible

Per reduir la distància entre eixos

Llums frontals halògenes
Llums antiboira
Tercer seient en cabina

Tenen una durada superior
Per seguretat
Necessari per als serveis a realitzar

Disposició de dues catifes a la cabina

Per protegir els seients i del terra de la
cabina i evitar reparacions
Disposició de fundes per als seients
Manual d’instruccions i manteniment en castellà
Obligatori
i/o català
Taula 1. Característiques tècniques del xassís i justificació (Font: PPT)

5.2 Característiques tècniques
recol·lectora-compactadora

de

la

caixa

Justificació

Capacitat mínima de 5 m3 i fabricada amb alumini
d’alta resistència de com a mínim 55 Hb (graus
Brinell) i d’un gruix mínim de 4 mm (part inferior)
i 3 mm (laterals)

Mínima qualitat necessària respecte a la
duresa, ja que es produeix un elevat
desgast degut a la deposició de residus

Càrrega útil legal mínima del vehicle carrossat de
430 kg

Quantitat mínima de residus que podrà
carregar al camió definida en funció del
servei a realitzar

Sistema de compactació de trineu-pala corba i
sistema de descàrrega mitjançant un equip
basculant format per un o dos cilindres de doble
efecte que permeti un angle de volteig de la caixa
superior a 78º (sense placa ejectora)
Característiques del sistema aixeca contenidors:
Polivalència per aixecar contenidors entre 120
a 1.100 litres
Capacitat d’elevació mínima de 400 kg
Pinta per a recollida frontal de contenidors
fabricada segons les normatives DIN
30740/EN 840.1, DIN 30700/EN 840.2 i EN
840.3
Braços per recollir els contenidors fabricats
segons les normatives DIN 30700/ EN 840.2 i
EN 840.3
Sostre de la caixa tancat fins a ¼ com a mínim
Tremuja amb estructura trapezoïdal
Dipòsit d’oli amb indicador de nivell visible i filtre
Càmera per visió posterior i monitor TV a la cabina
Caixa completament estanca

Es sol·licita el sistema de trineu-pala per
assegurar una mínima compactació i sense
placa ejectora per reduir el pes del vehicle

Necessitats detectades a partir de
l’experiència adquirida en la realització dels
serveis

Necessari per poder compactar els residus
correctament
Facilita la descàrrega de residus
Facilita la tasca diària del xofer de
comprovar el nivell de l’oli
Per seguretat
Per evitar la pèrdua de lixiviats
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5.2 Característiques tècniques
recol·lectora-compactadora

de

la

caixa

Porta lateral a la caixa
Elements per a la recollida de bosses de forma
manual (es sol·licita un dels dos elements):
Cistella integrada a l’elevador no desmuntable
(permet el funcionament de l’elevador quan la
cistella està plegada) la capacitat mínima de la
cistella haurà de ser de 240 l o,
Calaix integrat a l’elevador no desmuntable
(permet el funcionament de l’elevador amb el
calaix instal·lat) la capacitat mínima del calaix
haurà de ser de 240 l
Botó a la cabina per accionar la descàrrega
Llum de treball, a la part posterior del vehicle
(tremuja)
Panells llisos laterals
Suports per col·locar pala i escombra segons
indicacions del personal de SAVO, SA o del
Consorci
Disposició de caixa d’eines al xassís
Índex de compactació mínim 2:1
Durada màxima del cicle de premsat de 35 segons
Durada màxima del cicle d’elevació de 25 segons
Desconnectador de bateria
Botó a la cabina per accionar el compactador
Capacitat per descarregar els residus en un camió
recol·lector-compactador de càrrega posterior
d’una capacitat mínima de 9 m3. Concretament
haurà de descarregar els residus en els models de
la casa GEESINK següents:
FAUN VARIOPRESS de 9 i 17 m3
VALUEPAK 1625 H
GPM III 17 H25
N2V08L22 de 9 m3
RL200V09L22 de 10 m3
Emissions acústiques:
Disposar de l’acreditació de compliment de la
Directiva 2000/14/CEE d’emissions acústiques
amb unes emissions inferiors o iguals a 100
dB.
Aportació del certificat emès per un organisme
independent

Justificació
Per dipositar les bosses amb més facilitat a
dins de la caixa, en els serveis de porta a
porta

Necessaris per als serveis de recollida de
residus porta a porta

Per seguretat
Necessària per als serveis nocturns
Per facilitar la retolació
Necessaris per a les tasques de neteja que
es realitzen durant el servei
Disposar d’un mínim d’eines per a petites
reparacions
Compactació mínima necessària
Per tal de no excedir el temps destinat a la
recollida dels residus
Per evitar descàrregues de bateria
Per seguretat

Per cobrir les necessitats del servei de
traspassar els residus del camió objecte del
contracte a un altre camió de major
capacitat

S’han de limitar les emissions acústiques ja
que alguns dels serveis que realitzarà el
vehicle són nocturns
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5.2 Característiques tècniques
recol·lectora-compactadora

de

la

caixa

Justificació

Requisits generals de seguretat en vehicles de
càrrega posterior
- Compliment de les normatives UNE-EN 1501-1:
2012 i UNE-EN 1501-5 2012
- Aportació del certificat emès per una entitat
col·laboradora

Segons normativa vigent

Manual d’instruccions i manteniment en castellà
i/o català

Obligatori

2. Les especificacions pròpies del subministrament es descriuen en el Plec de prescripcions
tècniques.
3. La nomenclatura Vocabulari Comú de Contractes (CPV) de la Comissió Europea es
correspon amb el codi 34144512-0 Vehicles compactadors d’escombraries.
Clàusula 2

Règim jurídic

1. El contracte que es formalitzi tindrà naturalesa de contracte administratiu de
subministrament, de conformitat amb l’article 9 del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en
endavant TRLCSP).
2. El règim jurídic del contracte és el propi del dret administratiu, aplicant-se les normes
relatives a la contractació administrativa, supletòriament s’aplicaran les normes de dret
administratiu general i en el seu defecte les normes de dret privat.
3. El contracte administratiu, l’integren els documents següents:
a.

El document administratiu de formalització del contracte

b.

Aquest Plec de clàusules administratives particulars

c.

El Plec de prescripcions tècniques

d.

L’oferta presentada per l’adjudicatari si s’ajusta als anteriors

A més dels drets i les obligacions que emanen dels documents relacionats abans per a
cadascuna de les parts, constitueixen la llei d’aquest contracte:
a.

La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE

b.

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local

c.

El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril

d.

El Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre –TRLCSP-

e.

El Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.

f.

El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, mitjançant el qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en allò
que no ho contradigui el TRLCSP
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g.

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

h.

El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals

i.

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i els
reglaments i les altres normes que la desenvolupen

j.

Les altres normes i les decisions de dret comunitari europeu que s’hi hagin
d’aplicar directament sense necessitat de transposició, normes internes de dret
públic i de dret privat, així com normes i instruccions tècniques que calgui aplicarhi

k.

Totes aquelles normes, especialment les de dret administratiu, que per qualsevol
concepte s’hi hagin d’aplicar

4. El contracte s’executa a risc i ventura del contractista, d’acord amb aquest Plec i el Plec
de prescripcions tècniques.
5. Desconeixement per part del contractista de les condicions establertes en aquest Plec i
de qualsevol altre document que pugui tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada,
no eximirà els licitadors del seu compliment.
Clàusula 3

Interpretació

1.

Les qüestions litigioses sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes del
contracte seran resoltes per l’òrgan de contractació; els acords del qual esgoten la via
administrativa i es poden recórrer davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu
d’acord amb la Llei 29/1998, sens perjudici que els interessats puguin interposar recurs
potestatiu de reposició d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

2.

La interpretació del contracte al qual s’aplica aquest Plec, així com la dels pactes i
clàusules que hi són continguts, correspon al Consorci. Els acords de l’òrgan de
contractació posen fi a la via administrativa i són executius immediatament.

3.

Aquests acords han d’anar precedits de l’informe del secretari i de l’interventor del
Consorci, i del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de
Catalunya si el contractista s’hi oposa durant el tràmit d’audiència.

Clàusula 4

Resolució presumpta

1. Les peticions que presenta el contractista o, si escau, altres possibles interessats, que
no són objecte de consideració específica en aquest Plec i el Plec de prescripcions
tècniques, s'entenen desestimades, si transcorreguts tres mesos des de la seva
presentació no s'ha produït resolució expressa.
2. L'assenyalament de terminis a l’efecte de determinar que una petició, a manca de
resolució expressa, s'entén o es pot entendre estimada o desestimada, s'efectua sens
perjudici de la possible ampliació d'aquests terminis, en virtut de la pròrroga que es pot
decretar o acordar, que ha de ser notificada a les persones interessades. En aquest cas,
els efectes relatius a la virtualitat presumpta sobre estimació o desestimació de les
sol·licituds inherents a l'absència de resolució expressa, queden referits a la data en què
expira l'ampliació disposada.
Clàusula 5

Jurisdicció competent
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1.

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts pel que fa a la preparació i l’adjudicació i els
efectes, compliment i extinció del contracte.

2.

A l’efecte judicial el contractista, amb renúncia al seu propi fur, si fos un altre, es
sotmet expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals del domicili
del Consorci.

Clàusula 6

Durada del contracte i terminis de garantia

1. Aquest contracte s’inicia amb la formalització del contracte i finalitza amb la devolució
de la garantia definitiva.
2. El contractista ha de lliurar el subministrament objecte d’aquest contracte en el termini
establert a la clàusula 7 del Plec de prescripcions tècniques i en el lloc i d’acord amb la
forma previstes a la clàusula 6 del document esmentat.
3. El termini de garantia definitiva s’estableix en 1 any comptador a partir de la
formalització de l’acta de recepció. Sense perjudici de l’operativitat dels terminis de
garantia previstos a la clàusula 5 del Plec de prescripcions tècniques.
Clàusula 7

Domicili per a notificacions

1. Les notificacions al contractista es faran a l’adreça de correu electrònic que aquest
designi a la proposta si es tracta d’una persona jurídica. En cas de tractar-se d’una
persona física, el Consorci dirigirà les notificacions a l’adreça de correu electrònic que
aquesta hagi autoritzat en la proposta o en cas contrari a la residència o domicili
habitual que constin a la proposta o al domicili que de forma expressa i inequívoca hagi
designat per a notificacions.
2. El contractista ha de comunicar al Consorci en un termini de 10 dies naturals, comptats
a partir de la data en què s’hagi produït, el canvi d’adreça electrònica o física on realitzar
les notificacions.
CAPÍTOL II.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ

Secció 1.

Tramitació de l’expedient

Clàusula 8

Procediment

1. El contracte s’adjudica pel procediment obert, d’acord amb els articles 157 i següents
del TRLCSP.
2. L’adjudicació recau en el licitador que fa la proposició més avantatjosa, tenint en compte
els criteris d’aquest Plec, sense atendre exclusivament al seu preu i sense perjudici del
dret del Consorci a declarar-lo desert quan no s’hagi presentat cap oferta o cap
proposició sigui admissible d’acord amb els criteris d’aquest Plec.
Clàusula 9

Tipus de licitació

1. El tipus de licitació per a la contractació del subministrament d’un vehicle amb caixa
recol·lectora-compactadora de PMA de 3.500 Kg amb les característiques enumerades a
la clàusula 1 d’aquest Plec s’estableix en el preu de seixanta-cinc mil euros (65.000,00
EUR) IVA exclòs, millorable a la baixa.
2. El preu comprèn la totalitat del contracte. En aquest sentit, els preus consignats són
indiscutibles, no admeten cap prova d’insuficiència i, amb caràcter enunciatiu, porten
implícites:
a. Les despeses generals i el benefici industrial

8

b.
c.
d.
e.

Els serveis previstos en aquest Plec i al Plec de prescripcions tècniques
L’import dels treballs accessoris o auxiliars
Les despeses corresponents al control de qualitat
La imposició fiscal derivada del contracte i de l’activitat del contractista en la seva
execució
f. L’import de les càrregues laborals de tot tipus
g. Les despeses de licitació i de formalització del contracte
h. Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol·licitud i
obtenció de permisos i llicències necessàries per l’execució del contracte
3. L’import de l’Impost sobre el Valor Afegit és del 21 per cent i és repercutit com a partida
independent.
Clàusula 10

Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte és de 65.000 euros.
Clàusula 11

Finançament

El contracte es finança a càrrec de la partida 2016/1/16211/62401/02 del Pressupost
general d’ingressos i despeses per a l’exercici de 2016 que passarà a ser la
2017/200/16211/62401/02 i la partida 2017/200/16211/62401/03 un cop esdevingui
aprovat definitivament el Pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici de 2017.
Clàusula 12

Despeses de publicitat

L’adjudicatari ha d’abonar un import màxim de 1.000 euros en concepte de despeses de
publicitat de la licitació.
Secció 2

Selecció i adjudicació del contractista

Clàusula 13

Capacitat per contractar

1. D’acord amb l’article 54 del TRLCSP només podran contractar amb el sector públic les
persones físiques i jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat
d’obrar, acreditin la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional o, si
s’escau, estiguin degudament classificades i no estiguin incurses en cap prohibició de
contractar de les previstes a l’article 60 del TRLCSP.
2. Els licitadors hauran d’acreditar determinades circumstàncies referides a la seva
capacitat d’obrar. Concretament:
-

Acreditació de l’objecte social:

El licitador haurà d’acreditar que el seu objecte social i les declaracions tributàries
sobre l’activitat econòmica que desenvolupa continguin les activitats objecte d’aquest
contracte. Si no és així es considerarà causa d’exclusió de la licitació, d’acord amb
l’article 57 del TRLCSP.
-

Capacitat d’obrar

Els licitadors han d’acreditar que posseeixen la capacitat d’obrar de la forma que
disposa l’article 72 del TRLCSP.
-

Capacitat d’obrar d’empreses estrangeres i jurisdicció aplicable:

Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea podran acreditar la
seva capacitat d’obrar mitjançant presentació del certificat de la seva inscripció en el
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registre procedent d’acord amb la legislació de l’estat a on estiguin establertes o, si
s’escau, mitjançant la presentació d’una declaració jurada o la certificació requerida
72.2 del TRLCSP i l’article 9.1 i l’annex I del RGLCAP.
Les empreses d’Estats no pertanyents a la Unió Europea acreditaran la seva capacitat
d’obrar i que l’Estat de procedència de l’empresa admet la participació d’empreses
espanyoles en la contractació amb l’Administració de manera substancialment
anàloga.
S’exceptua de la presentació de l’informe de reciprocitat, a què fa referència l’apartat
anterior, a les empreses d’Estats signataris de l’acord sobre contractació pública de
l’Organització Mundial del Comerç, d’acord amb l’article 55 del TRLCSP.
Les empreses estrangeres presentaran tots els documents traduïts de forma oficial al
català o al castellà.
Així mateix, totes les empreses estrangeres hauran d’acompanyar declaració normal
de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols, per a totes les
incidències que, de manera directa o indirecta, puguin sorgir del contracte, amb
renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al
licitant.
-

Unions temporals d’empreses:

D’acord amb els termes previstos a l’article 59 del TRLCSP, les empreses podran
presentar-se agrupades amb caràcter temporal. En cas de resultar adjudicatàries,
hauran d’acreditar la seva constitució davant de l’òrgan de contractació.
-

Acreditació dels representants que formulen la sol·licitud:

Els documents atributius de les facultats de representació o apoderament han de ser
suficients en dret per a poder concórrer a la licitació en nom de l’entitat que es
representi.
-

Declaració responsable de no trobar-se incurs en cap prohibició de contractar:

Els licitadors efectuaran una declaració responsable de no incórrer en cap prohibició de
contractar a través de qualsevol dels mitjans exposats a l’article 73 del TRLCSP.
3. Els licitadors han d’acreditar la solvència tècnica o professional i la solvència econòmica i
financera adequades per a l’execució del contracte mitjançant el compliment dels
requisits específics de solvència següents:
Solvència tècnica i professional
Els licitadors han d’acreditar la solvència tècnica i professional següent:
Experiència en la realització dels subministraments del mateix tipus o naturalesa al que
correspon l’objecte del contracte, que s’acreditarà mitjançant la relació dels principals
subministraments efectuats durant els cinc últims anys, corresponents al mateix tipus o
naturalesa al que correspon l’objecte del contracte, indicant el seu import, dates i
destinatari públic o privat dels mateixos essent un requisit mínim que l’import anual
acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior a 65.000 euros, IVA exclòs.
Als efectes de determinar la correspondència entre els serveis acreditats i els que
constitueixen l’objecte del contracte, quan existeixi classificació a la que pertanyin els
uns i els altres, i en la resta de casos a la coincidència entre els dos primers dígits dels
seus respectius codis CPV.
Els subministraments s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari
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sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest
certificat, mitjançant una declaració l'empresari.
Solvència econòmica
Els licitadors han d’acreditar la solvència econòmica esmentada als apartats a i b
següents:
a) Volum anual de negocis al que es refereix el contracte, per import igual o superior a
65.000 € (Iva exclòs). Acreditat amb el compte de pèrdues i guanys dels comptes
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en
aquest Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què s’hagin
d’inscriure. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han
d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b) Ràtio entre actiu total i passiu exigible, de l’últim exercici econòmic presentat en el
Registre mercantil que sigui superior a la unitat. Acreditat amb el balanç dels
comptes anuals.
En tot cas, els documents que acreditin el compliment d’aquest epígraf han de ser
originals, còpies legitimades per un notari o fedatari públic o còpies compulsades per
l’Administració. No s’admeten fotocòpies.
Clàusula 14 Document europeu únic de contractació i declaració responsable
d’acreditació documental
1. A l’empara de l’article 4 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, els licitadors no estan obligats a acreditar
documentalment, en el moment de la presentació d’ofertes, el compliment dels requisits
de capacitat i solvència.
2. D’aquesta manera, l’acreditació dels requisits previs d’accés a la licitació relatius al
compliment dels criteris de solvència i de capacitat, establerts a la clàusula 13 d’aquest
Plec, poden acreditar-se amb una de les formes següents:
i.

Aportant la documentació original o legitimada que els justifiqui, i que és la
descrita als epígrafs 4, 5, 6, 7 i 8 de la clàusula 15.9 contingut del sobre
número 1.
o bé,

ii.

Aportant el document europeu únic de contractació (en endavant, DEUC)
degudament emplenat i formalitzat, d’acord amb el model de l’annex 9.
o bé,

iii.

Aportant la declaració responsable que substitueixi l’acreditació documental dels
requisits de capacitat i solvència d’acord amb el model de l’annex 10.

3. El document europeu únic de contractació (en endavant, DEUC) consisteix en una
declaració dels licitadors que serveix de prova preliminar en substitució dels certificats
expedits per les autoritats públiques o per tercers.
4. D’acord amb l’article 59 de la Directiva 2014/24/UE, és una declaració formal per la qual
el licitador certifica que no es troba incurs en alguna de les situacions en les que hagi o
pugui ser exclòs; que compleix els criteris de selecció pertinents i que, quan procedeixi,
les normes i els criteris objectius que s’hagin establert amb la finalitat de limitar el
número de candidats qualificats als que es convidi a participar.
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5. En cas d’optar per l’acreditació dels extrems esmentats a través del DEUC, el licitador ha
de fer ús del model de formulari normalitzat de l’Annex II del Reglament d’execució (UE)
2016/7 de la Comissió de 5 de gener de 2016, que s’adjunta com annex 9 d’acord amb
les orientacions següents:
i. Pel que fa a la informació que es demana a la Part I del formulari normalitzat del
DEUC consta a l’anunci de convocatòria de la licitació.
ii. De conformitat amb allò establert a la Part II, Secció A cinquena pregunta dins de
l’apartat titulat “Informació general” del formulari normalitzat del DEUC, els
empresaris que es trobin inscrits en Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de l’Estat (ROLECE) o en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
de la Generalitat de Catalunya (RELI) només hauran de facilitar en cada part del
formulari aquelles dades i informacions que no es trobin degudament inscrites de
manera actualitzada en els esmentats Registres.
Per a què operi aquesta condició els licitadors han de fer constar en el formulari
normalitzat del DEUC la informació necessària per a què l’òrgan de contractació i la
Mesa de Contractació puguin efectuar l’accés corresponent següent:
a.
b.
c.

L’adreça d’internet
Totes les dades d’identificació
La declaració necessària de consentiment d’acord amb l’annex 8

Pel que fa a la informació que ha de figurar a la Part II del formulari el licitador
només haurà d’emplenar aquella informació que no consti inscrita en algun dels
registres de licitadors abans esmentats.
En relació amb les dades que podrien constar al ROLECE cal tenir en compte les
indicacions previstes a l’apartat 2.3.2.2 de la Recomanació, de 6 d’abril de 2016, de
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat als òrgans de
contractació en relació amb la utilització del DEUC previst per la nova Directiva de
contractació Pública, que s’adjunta com annex 11.
iii. Els licitadors han de respondre totes les preguntes formulades a la Part III del
formulari normalitzat DEUC.
Per a facilitar la resposta d’aquestes preguntes els licitadors poden consultar la taula
d’equivalències inclosa a l’apartat 2.3.2.3 de l’esmentada Recomanació de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat.
iv. En relació amb la Part IV del formulari normalitzat DEUC, relativa als criteris de
selecció, cal fer avinent que els licitadors inscrits en alguns dels registres de
licitadors esmentats en aquesta clàusula hauran de facilitar aquella informació que
no figuri inscrita en aquests registres o bé tot i constar inscrita no consta de manera
actualitzada.
Pel que fa a les dades d’aquesta Part que podrien constar al ROLECE cal tenir en
compte les indicacions previstes a l’apartat 2.3.2.4 de la Recomanació de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat esmentada.
v.

Respecte a la part V del formulari normalitzat DEUC, relativa als criteris per a reduir
el número de candidats als quals es convidarà a presentar oferta cal fer avinent que
únicament s’ha d’emplenar quan es tracti de procediments restringits, negociats
amb publicitat i de diàleg competitiu.

vi. Finalment, la Part VI del formulari normalitzat DEUC, referent a les declaracions
finals, ha de ser emplenada i signada pel licitador en tot cas.
6. La presentació del DEUC o de la declaració responsable que substitueix l’acreditació
documental prevista a l’annex 10 degudament emplenades i signades és substitutiva de

12

la presentació de la documentació requerida a l’epígraf 9 contingut del sobre número 1
de la clàusula 15 en els apartats 4, 5, 6, 7 i 8.
7. El Consorci pot requerir als licitadors durant la substanciació del procediment de licitació
i per garantir el bon desenvolupament del mateix que aportin la documentació
acreditativa del compliment dels requisits previs d’accés a la licitació.
8. Amb caràcter previ a l’adjudicació, la gerent del Consorci, requerirà als licitadors
proposats com adjudicataris per la Mesa de Contractació la documentació acreditativa
del compliment dels requisits previs d’accés a la licitació. Excepcionalment, els esmentat
licitadors no hauran d’aportar aquella documentació que provi informacions que puguin
ser acreditades mitjançant un certificat expedit pel ROLECE o el RELI.
Clàusula 15

Documentació de les proposicions

1. Les propostes constaran de dos sobres, tancats i signats pel licitador o per la persona
que el representi, i el contingut s’ajustarà a allò que estableix aquest Plec.
A la part externa de cada sobre, s’hi farà constar clarament:
-

El número de sobre
El títol del contracte
El nom i cognoms del licitador o la denominació i NIF de l’empresa licitadora,
domicili, telèfon de contacte i correu electrònic
El nom i cognoms del representant que signa la proposició
La signatura del licitador o representant

2. El licitador ha d’assenyalar de manera irrefutable i singular la documentació que designa
com a confidencial, en particular si es refereix als secrets tècnics o comercials. Les
referències genèriques es tenen per no posades.
Aquest caràcter pot afectar, en particular, els secrets tècnics o comercials i els aspectes
confidencials de les ofertes. Els documents i dades presentats pels licitadors en els dos
sobres poden ser considerats de caràcter confidencial quan la seva difusió a tercers
pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la lleial
competència entre les empreses del sector o bé estiguin compreses en les prohibicions
establertes en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal.
3. Els documents que s’han de presentar poden ser: originals, còpies legitimades per un
notari o fedatari públic, còpies compulsades per l’Administració o còpia autenticada, pel
què fa a l’escriptura d’apoderament. No s’admeten fotocòpies.
4. Les proposicions han de presentar-se en català. La documentació no podrà entregar-se
incorporada a carpetes d’anelles o altres contenidors ni tampoc grapada. S’haurà
d’entregar impresa a doble cara, preferentment, i numerada. Cap document podrà tenir
una extensió superior a 25 fulls DIN A4.
5. La documentació ha de definir detalladament la proposta i ha de proporcionar una
informació completa que permeti conèixer la proposta amb precisió i els aspectes que
han de ser objecte de l’avaluació de les ofertes, d’acord amb els criteris fixats en aquest
Plec.
6. Tot el que s’especifica en aquest Plec, el Plec de prescripcions tècniques i els seus
annexos no s’ha de repetir ni es pot variar en els documents de l’oferta. Es dóna per
sobreentès pel licitador i, per tant, exigible pel Consorci.
7. Els licitadors no adjudicataris podran retirar la documentació presentada continguda al
sobre 1, que fa referència a la documentació administrativa, sempre i quan sigui ferma
l’adjudicació.
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En el cas que els licitadors no exerceixin aquest dret en el termini d’un any comptador a
partir de la notificació de l’acord d’adjudicació, el Consorci procedirà a la destrucció total
de la documentació continguda al sobre 1, sempre i quan sigui ferm l’acord.
El Consorci conservarà la documentació relativa a la proposta tècnica i econòmica.
8. Les propostes s’han de presentar d’acord amb l’ordre establert als sobres següents de
tal manera que es puguin identificar fàcilment.
9. La documentació que han de presentar els licitadors és la següent:
SOBRE NÚM. 1. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA. Porta a l’anvers la menció següent:
“Documentació administrativa que presenta (identificació del licitador) a la convocatòria
del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental per adjudicar el contracte de
subministrament, transport inclòs, d’un vehicle amb caixa recol·lectora-compactadora de
Pes Màxim Autoritzat (PMA) de 3.500 kg per al Consorci per a la Gestió dels Residus del
Vallès Oriental”.
Ha de contenir aquesta documentació:
1.

El contingut del sobre enunciat numèricament en un full independent a la resta del
contingut del sobre.

2.

La relació dels documents i les dades, si és el cas, que designa com a confidencials
d’acord amb l’article 140.1 del TRLCSP.

3.

El Document Europeu Únic de Contractació d’acord amb el formulari normalitzat de
l’annex 9 o la declaració responsable de l’annex 10. La presentació de qualsevol
d’aquests documents degudament emplenat i signat substitueix l’obligació de
presentació dels documents descrits als apartats 4, 5, 6, 7 i 8 d’aquest sobre.

4.

El CIF.

5.

La documentació que acrediti la personalitat jurídica de l'empresari, mitjançant DNI
o document que el substitueixi. Quan el licitador no actua en nom propi o es tracta
de societat o persona jurídica, a part del seu DNI, ha d’aportar l’escriptura de
nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o
entitat i l'escriptura de constitució de la societat o entitat. No s’admetran
testimoniatges d’escriptures d’apoderament si no van acompanyades de la
declaració de vigència emesa per l’òrgan competent.
Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades han
d’estar inscrits en el corresponent registre quan l’esmentada inscripció els és
exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acredita mitjançant
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si
s’escau, en el corresponent registre oficial.
Les empreses no espanyoles que pertanyin a Estats membres de la Unió Europea,
han d’acreditar la seva inscripció en el registre procedent d’acord amb en els
registres comercials o professionals que s’estableixen a l’annex I del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acredita de
conformitat amb el que s’estableix a l’article 10 del mateix Reglament.

6.

En el cas de persones jurídiques, els estatuts de l’entitat actualitzats en els quals
estigui previst l’objecte social.

7.

La declaració responsable de no estar incurs en cap prohibició de contractar i la
manifestació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents d’acord amb el model de l’annex 1.

14

En lloc de l’anterior declaració, els licitadors poden presentar els certificats o
documents següents:


Certificat o document de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en què
consti que ha presentat les declaracions tributàries exigides a l’article 13 del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, així
com acreditar estar al corrent en el pagament de l'Impost sobre activitats
econòmiques, si és el cas, quan correspongui, mitjançant l’imprès d'alta a la
matrícula d'aquest impost completat amb una declaració responsable de no
haver-se donat de baixa d’acord amb el model de l’annex 2.
En tot cas, les empreses han d’estar donades d’alta a l’epígraf corresponent a
l’objecte del contracte. Si l’empresa es troba en supòsit d’exempció de l’IAE ha
d’acreditar-ho i ha d’aportar el document de declaració en el cens d’obligats
tributaris.



Certificat o document del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, acreditatiu
d'estar al corrent de les obligacions envers la tresoreria de la Seguretat Social:
-

Persones jurídiques: Es requereix la presentació d’aquest certificat,
comprensiu de tots els comptes de cotització donats d’alta del número
patronal corresponent, relatius tant al domicili social, com a tots els centres
de treball de la persona jurídica.

-

Empresaris individuals i professionals afiliats al RETA. (Règim Especial de
Treballadors Autònoms): El certificat s’ha de referir tant a la seva cotització
en el RETA, com als comptes de cotització relatius al seu número patronal
en el Règim General, tant si té, com si no, treballadors al seu càrrec.

Per tant, la presentació d’aquest certificat resulta obligatòria fins i tot en el supòsit
de no comptar l’empresari o professional amb treballadors al seu càrrec.
8.

La documentació que acrediti que posseeix la solvència tècnica i professional i la
solvència econòmica i financera adequades per a l’execució del contracte acreditant
el compliment dels requisits específics de solvència següents:
Solvència tècnica i professional
Els licitadors han d’acreditar la solvència tècnica i professional següent:
Experiència en la realització dels subministraments del mateix tipus o naturalesa al
que correspon l’objecte del contracte, que s’acreditarà mitjançant la relació dels
principals subministraments efectuats durant els cinc últims anys, corresponents al
mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte, indicant el seu
import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos essent un requisit mínim que
l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior a 65.000
euros, IVA exclòs.
Als efectes de determinar la correspondència entre els serveis acreditats i els que
constitueixen l’objecte del contracte, quan existeixi classificació a la que pertanyin
els uns i els altres, i en la resta de casos a la coincidència entre els dos primers
dígits dels seus respectius codis CPV.
Els subministraments s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per
l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el
destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o,
mancant aquest certificat, mitjançant una declaració l'empresari.
Solvència econòmica
Els licitadors han d’acreditar la solvència econòmica esmentada als apartats a i b
següents:
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a) Volum anual de negocis al que es refereix el contracte, per import igual o
superior a 65.000 € (Iva exclòs). Acreditat amb el compte de pèrdues i guanys
dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari
està inscrit en aquest Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre
oficial en què s’hagin d’inscriure. Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b) Ràtio entre actiu total i passiu exigible, de l’últim exercici econòmic presentat en
el Registre mercantil que sigui superior a la unitat. Acreditat amb el balanç dels
comptes anuals.
En tot cas, els documents que acreditin el compliment d’aquest epígraf han de ser
originals, còpies legitimades per un notari o fedatari públic o còpies compulsades per
l’Administració. No s’admeten fotocòpies.
9.

Per a les empreses estrangeres, la declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de
manera directa o indirecta, es deriven del contracte, amb renúncia, si s'escau, al fur
jurisdiccional estranger que correspongui al licitador, d’acord amb el model de
l’annex 3.

10. En el cas d’unions temporals d’empreses, l'apoderament únic i la resta de documents
a què fa referència l'article 59 del TRLCSP. Aquests, a més, han de presentar
individualment els documents assenyalats en els apartats anteriors, ajustant-se a les
previsions de l’article 24 del Reglament general, d’acord amb el model de l’annex 4.
11. Quan concorrin a la licitació dues o més persones físiques i/o jurídiques que
constitueixen una agrupació temporal d’interès econòmic o una agrupació europea
d’interès econòmic, cada una acreditarà la seva personalitat i la capacitat d’obrar i
indicaran, en un document privat, el compromís de constitució, els noms i les
circumstàncies de les persones que la subscriuen, la participació de cadascuna
d’elles i designaran un o diversos administradors que, durant la vigència del
contracte, han de posseir la plena representació davant del Consorci d’acord amb el
model de l’annex 5.
12. La declaració d’estar exempt o d’aplicació del tipus reduït de l’Impost sobre el valor
afegit, d’acord amb el model de l’annex 6.
13. La declaració de contractar i subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil, d’acord amb el model de l’annex 7.
14. L’autorització per a consultar les dades del licitador inscrites en el RELI o el ROLECE
d’acord amb el model de l’annex 8.
15. En cas de ser persona jurídica, la designació de l’adreça de correu electrònic per a
realitzar les notificacions, així com qualsevol altre comunicació, relacionades amb la
tramitació d’aquest procediment de licitació, d’acord amb el model de l’Annex 12.
16. En cas de ser persona física, l’autorització per a realitzar les notificacions, així com
qualsevol altre comunicació, relacionades amb la tramitació d’aquest procediment de
licitació a través de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, d’acord amb el
model de l’Annex 12.
17. L’autorització per a l’accés a la consulta telemàtica del compliment de les obligacions
tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i de les obligacions de
pagament a la Tresoreria General de la Seguretat Social, d’acord amb el model de
l’Annex 13.
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SOBRE NÚM. 2. PROPOSTA TÈCNICA I ECONÒMICA. Porta al seu anvers la menció
següent: “Documentació tècnica i econòmica que presenta (identificació del licitador) a la
convocatòria del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental per adjudicar el
contracte de subministrament, transport inclòs, d’un vehicle amb caixa recol·lectoracompactadora de Pes Màxim Autoritzat (PMA) de 3.500 kg per al Consorci per a la Gestió
dels Residus del Vallès Oriental”.
Ha de contenir aquesta documentació:
1.

El contingut del sobre enunciat numèricament en un full independent a la resta del
contingut del sobre.

2.

La relació dels documents i les dades, si és el cas, que designa com a confidencials
d’acord amb l’article 140.1 del TRLCSP.

3.

L’oferta econòmica que s’ha de redactar d’acord amb el model d’oferta econòmica
següent:
“….... domiciliat/da a…, carrer…, amb DNI…, major d’edat i en nom propi (o en
representació de… com acredito mitjançant...…) amb domicili a…, carrer…
assabentat/da de l’expedient de contractació ordinària i de la convocatòria per
procediment obert del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, SA,
per a l’adjudicació del contracte de subministrament, transport inclòs, d’un vehicle
amb caixa recol·lectora-compactadora de Pes Màxim Autoritzat (PMA) de 3.500 kg
per al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, hi prenc part d’acord
amb el Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions
tècniques i les millores, sense cost per al Consorci, que s’especifiquen al sobre
número 2, i ofereixo el preu de ___________ (INDICACIÓ DEL PREU OFERT EN
NÚMEROS I LLETRES) euros, IVA exclòs.
Lloc i data
Signatura del licitador”

4.

L’oferiment, si s’escau, de les millores associades a la mecànica del vehicle i la caixa
que s’han de redactar d’acord amb el model següent:
“….... domiciliat/da a…, carrer…, amb DNI…, major d’edat i en nom propi (o en
representació de… com acredito mitjançant...…) amb domicili a…, carrer…
assabentat/da de l’expedient de contractació ordinària i de la convocatòria per
procediment obert per a l’adjudicació del contracte de subministrament, transport
inclòs, d’un vehicle amb caixa recol·lectora-compactadora de Pes Màxim Autoritzat
(PMA) de 3.500 kg per al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, hi
prenc part d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de
prescripcions tècniques i l’oferta econòmica que s’especifica al sobre número 2, i
ofereixo les millores següents:
a) Oferiment d’un vehicle equipat amb fre motor:
Sí
No
b) Oferiment d’un vehicle que disposi de fre d’estacionament manual sobre l’arbre
de transmissió o fre d’estacionament mecànic de tambor:
Sí
No
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c)

Oferiment d’un vehicle amb una amplada de cabina (amb parafangs i sense
miralls) de _______ (INDIQUI AQUÍ L’AMPLADA DE LA CABINA DEL VEHICLE
PROPOSAT EXPRESSADA EN mm).

d) Oferiment d’un augment del reforç de suspensió dels dos eixos respecte el
mínim demanat (1.750 kg davant i 2.200 kg darrera) de ____________
(INDIQUI AQUÍ L’AUGMENT DEL REFORÇ PER EIX QUE PROPOSI EXPRESSAT
EN KILOS).
e) Oferiment d’un augment de la capacitat màxima del sistema aixeca contenidors
respecte el mínim demanat (400Kg) de ____________ (INDIQUI AQUÍ
L’AUGMENT DE CAPACITAT QUE PROPOSI EXPRESSAT EN KILOS).
f)

Oferiment d’un augment de la capacitat legal de càrrega respecte el mínim
demanat (430 Kg) de ____________ (INDIQUI AQUÍ L’AUGMENT DE
CAPACITAT QUE PROPOSI EXPRESSAT EN KILOS).

g) Oferiment d’un augment de la duresa de l’alumini de la base de la caixa sobre el
mínim establert (55 Hb) de ____________ (INDIQUI AQUÍ L’AUGMENT DE LA
DURESA QUE PROPOSI EXPRESSAT EN Hb).
h) Oferiment d’una disminució del cicle d’elevació sobre el mínim demanat (25
segons) de ____________ (INDIQUI AQUÍ LA DISMINUCIÓ QUE PROPOSI
EXPRESSADA EN SEGONS).
i)

Oferiment d’un vehicle amb els laterals de la caixa construïts amb panell
sandvitx:
Sí
No

Lloc i data
Signatura del licitador”
5.

Memòria descriptiva del bé a subministrar i fotografies. L’autenticitat d’aquests
documents ha de poder certificar-se a petició de la entitat contractant.

6.

Un estudi econòmic on figurarà desglossat el preu de venda, IVA exclòs, en preu
d’execució material, benefici industrial i despeses generals d’acord amb l’estructura
següent:
PRESSUPOST 1. COST DEL SUBMINISTRAMENT I TRANSPORT DEL VEHICLE
a- Cost d’execució material desglossat en cost del xassís, de la caixa, muntatge i
legalització del conjunt
b- Despeses generals
c- Benefici industrial
d- Cost de les millores ofertes
e- Cost total del contracte (Iva exclòs)(a+b+c+d)
fIVA
g- Cost total del contracte (Iva inclòs)(e+f)
PRESSUPOST 2. DESPESES DE LICITACIÓ
Despeses de licitació

9. Les millores ofertes pels licitadors són sense cost per al Consorci.
10. No s’acceptarà la proposta que contingui omissions, errors o ratllades que impedeixin
conèixer clarament el que el Consorci estimi fonamental per a considerar l’oferta. Si
alguna proposta no guarda concordança amb la documentació examinada i admesa,
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excedís el tipus de licitació, variés substancialment el model establert, comportés error
manifest en els imports de la proposició o existís reconeixement per part del licitador
que pateix error o inconsistència que la facin inviable, serà rebutjada per la Mesa de
contractació, motivant la seva decisió.
11. El Consorci exclourà els licitadors que presentin un o més preus que superin els preus
unitaris que composen el tipus de licitació o, estiguin per sota en el cas del preu
corresponent a les hores no consumides.
12. Les excepcions que el licitador faci de les obligacions previstes en el Plec de
prescripcions tècniques es tindran per no posades.
Clàusula 16

Variants i/o alternatives

No s’admeten variants i/o alternatives.
Clàusula 17

Criteris d’adjudicació

1. Els criteris d’adjudicació per determinar l’oferta més avantatjosa i la respectiva
puntuació són els següents:
Criteri 1. Oferta econòmica. Fins a 70,00 punts
La puntuació per l’oferta econòmica es farà tenint en compte els següents criteris:
a. Es multiplicarà l’oferta econòmica de cada licitador pel percentatge que presenta
l’oferta esmentada sobre el pressupost base de licitació, obtenint cada licitador
un Valor Global.
b. El licitador que obtingui el Valor Global menor (sempre coincidirà amb l’oferta
més econòmica) es denominarà licitador L i se li atorgarà la totalitat dels punts
d’aquest criteri.
c. La puntuació dels altres licitadors (denominats L 1, L2, L3, etc.) s’obtindrà de la
manera següent:
(Valor Global del licitador L) multiplicat per 70
-------------------------------------------------------Valor Global del licitador (L1, L2, L3, etc.)

= Punts atorgats

Per calcular el percentatge que presenta cada oferta presentada sobre el
pressupost base de licitació apliquem la fórmula següent:
Oferta econòmica multiplicada per cent
---------------------------------------------- = Percentatge
Pressupost base de licitació
Criteri 2. Millores associades a la mecànica del vehicle i la caixa, fins a 30,00 punts.
2.1 Vehicle equipat amb fre motor, 6,00 punts.
2.2 Disposar de fre d’estacionament manual sobre l’arbre de transmissió o fre
d’estacionament mecànic de tambor, 5,00 punts.
2.3 Amplada de cabina (amb parafangs i sense miralls) menor a 1.855mm. 1 punt per
cada 20 mm menys d’amplada, fins a 3,00 punts.
2.4 Augment del reforç de suspensió dels dos eixos respecte el mínim demanat (1.750
davant i 2.200 darrera). 1 punt per cada 50 kg, fins a 3,00 punts.
2.5 Augment de la capacitat màxima del sistema aixeca contenidors respecte el mínim
demanat (400Kg). 1 punt per cada 50 kg, fins a 3,00 punts.
2.6 Augment de la capacitat legal de càrrega respecte el mínim demanat (430 Kg).1
punt per cada 100 kg, fins a 3,00 punts.
2.7 Augment de la duresa de l’alumini de la base de la caixa sobre el mínim establert
(55 Hb). 1 punt per a cada 10 Hb, fins a 3,00 punts.
2.8 Disminució del cicle d’elevació sobre el mínim demanat (25 segons). 1 punt per cada
5 segons, fins a 2,00 punts.
2.9 Laterals de la caixa construïts amb panell sandvitx, 2,00 punts.
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2. Les regles de desempat aplicables són les següents:
En cas d’empat entre els licitadors de major puntuació, es resoldrà amb el licitador que
hagi obtingut una major puntuació en el criteri 1 i si continua havent empat es seguirà
aquesta mateixa regla amb els criteris 2.1 i posteriors.
Finalment, si continua havent empat entre els licitadors es resoldrà amb el licitador que
hagi presentat primer la seva proposta al registre general d’entrades del Consorci.
Clàusula 18

Oferta anormal o desproporcionada

No aplica.
Clàusula 19

Òrgan de Contractació i Mesa de Contractació

1. La Comissió Executiva del Consorci és l’òrgan de contractació per a l’adjudicació del
contracte.
2. La Mesa de Contractació està integrada per:
President:

El senyor Joan Daví Mayol, president del Consorci, o persona en qui
delegui

Vocals:

El senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental, o persona en qui
delegui
La senyora Núria Cases i Oliva, cap de Secretaria, o persona en qui
delegui
La senyora Lourdes Ariza Vilches, cap de L’Àrea Tècnica de SAVOSA o
persona en qui delegui

Secretària:

La senyora Laia Camp i Bosch, cap de Gestió Administrativa, o persona
en qui delegui

3. La Mesa de Contractació aixecarà acta de totes les actuacions que es portin a terme en
el desenvolupament de la licitació. La resolució d’aquesta serà argumentada i quedarà
reflectida a les actes corresponents, juntament amb la votació, si escau, dels vots
particulars.
Clàusula 20

Informació als licitadors

1. La informació sobre els plecs i qualsevol documentació complementària a la qual no
s’hagi facilitat l’accés per mitjans electrònics o telemàtics s’ha d’enviar als interessats en
un termini de 6 dies naturals a partir de la recepció d’una sol·licitud en aquest sentit,
sempre que aquesta s’hagi presentat 10 dies naturals abans que expiri el termini de
presentació d’ofertes.
2. En tot cas, aquesta informació addicional s’ha de facilitar, al menys, 6 dies naturals
abans de la data fixada per a la recepció d’ofertes.
3. La petició per fer una visita sobre el terreny o una consulta in situ de la documentació
que s’adjunta al Plec s’ha de tramitar en els mateixos terminis que els esmentats en els
paràgrafs anteriors.
Clàusula 21

Presentació de les proposicions

1. Les proposicions s’han de presentar al Registre general del Consorci des de les 9 hores
a les 14 hores, fins el 20 de setembre de 2017, no més enllà de les 14 hores.
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2. Les proposicions es poden trametre per correu. En aquest cas, s’ha de justificar la data
d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar-la a l’òrgan de contractació
mitjançant telegrama o fax o correu electrònic no més enllà de les 14 hores del 20
de setembre de 2017. Sense la concurrència d’ambdós requisits, la proposició no serà
admesa si és rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la finalització del
termini assenyalat a l’anunci. Nogensmenys, transcorreguts els deu dies naturals
següents a la data esmentada sense haver-se rebut la proposició, aquesta no serà
admesa en cap cas.
3. La presentació de les proposicions implica que el licitador accepta de manera
incondicional el contingut del Plec de clàusules administratives particulars, del Plec de
prescripcions tècniques i dels altres documents de l’expedient de contractació.
Clàusula 22

Qualificació de la documentació

Finalitzat el termini de presentació de proposicions, la Mesa de Contractació qualificarà la
documentació presentada en el sobre 1 (només capacitat) en sessió no pública. Si hi
observa defectes materials, ha de concedir un termini no superior a tres dies hàbils per què
el licitador els esmeni. Els defectes materials observats s’han de fer públics mitjançant
anunci al tauler d’anuncis del Consorci, d’acord amb el que estableix l’article 81 del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. Si la documentació conté defectes substancials o
deficiències materials que no es puguin resoldre, es refusarà la proposició.
Clàusula 23

Obertura de les proposicions

1. La Mesa de Contractació, en acte públic a les 9:30 hores del 26 de setembre de
2017 dóna compte del resultat de la qualificació de la documentació presentada pels
licitadors en el sobre número 1, indica els licitadors exclosos i les causes de l’exclusió i
invita els assistents a formular observacions, les quals es recullen en l’acta.
2. Seguidament, la Mesa de Contractació obrirà el sobre número 2 i estudiarà i avaluarà la
documentació.
3. Abans de formular la proposta d’adjudicació, la Mesa de Contractació pot sol·licitar els
informes tècnics que consideri necessaris, així com demanar aclariments, en relació amb
la documentació de les proposicions, per valorar-ne el contingut.
Clàusula 24

Adjudicació

1. L’òrgan de contractació pot acordar la renúncia a la signatura del contracte o
desistiment del procediment abans de la adjudicació. Només es pot renunciar a
signatura del contracte per raons d’interès públic degudament justificades
l’expedient. En ambdós casos les despeses en què hagin incorregut els licitadors
compensaran d’acord amb els principis generals que regeixen la responsabilitat
l’Administració.

el
la
en
es
de

2. Finalitzada aquesta fase, el contracte s’adjudica a favor de la proposició més avantatjosa
en el termini màxim de 2 mesos comptats des de l’endemà de la data d’obertura del
sobre número 2.
3. L’adjudicació ha de ser motivada a favor de l’oferta que millor compleixi els criteris
bàsics de selecció que s’han determinat en aquest Plec. No es pot declarar deserta la
licitació si hi ha una oferta o proposició admissible d’acord amb els criteris d’aquest Plec.
4. Transcorreguts aquests terminis sense acord del Consorci els licitadors admesos a la
licitació tenen dret de retirar la seva proposta i que se’ls torni o cancel·li la garantia
constituïda pel cas que l’haguessin constituït.
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5. La gerent requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa per a què en el termini de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà d’aquell
en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació i informació següents:
a. Justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social o autoritzi l’òrgan de contractació per obtenir-ne de forma
directa l’acreditació.
b. Justificativa d’haver constituït la garantia definitiva.
c.

D’haver contractat una pòlissa de responsabilitat civil d’un capital mínim de 300.000
euros.
d. Justificativa de l’exempció o de l’aplicació del tipus reduït d’IVA.
e. En el cas que el licitador hagués optat per acreditar els requisits previs d’accés a la
licitació establerts a la clàusula 13 d’aquest Plec, mitjançant el Document Europeu
Únic de Contractació d’acord amb el formulari normalitzat de l’annex 9 o la
declaració responsable de l’annex 10 cal aportar la documentació requerida a
l’epígraf 9 contingut del sobre número 1 de la clàusula 15 d’aquest Plec en els
apartats 4, 5, 6, 7 i 8.
6. Si no es complimenta adequadament el requeriment en el termini assenyalat s’entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta, llavors es reclamarà la mateixa documentació al
licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
7. L’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte en els 5 dies hàbils següents a la
recepció de la documentació.
Clàusula 25

Garantia provisional i definitiva

No es preveu.
Clàusula 26

Formalització del contracte

1. L’òrgan de contractació requerirà el contractista per formalitzar el contracte en un
document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils, a comptar de l’endemà d’haver
rebut la notificació de l’adjudicació.
2. Els efectes de la no formalització del contracte es regeixen per l’article 156.3 del
TRLCSP.
3. El contracte es formalitzarà en dos exemplars en llengua catalana i amb un sol efecte.
CAPÍTOL III
Clàusula 27

DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Prerrogatives del Consorci

1. Corresponen a l’òrgan de contractació les prerrogatives de direcció, interpretació,
modificació i suspensió del contracte en la forma i condicions que pels contractes
administratius preveu el TRLCSP.
2. El Consorci té, a més de les previstes en aquest Plec, les potestats següents:
a.

Reordenar discrecionalment l’execució del contracte per implantar les modificacions
que aconselli l’interès públic i, en concret, la variació de la naturalesa, la quantitat,
el temps i el lloc de les incidències econòmiques que se’n derivin així com els horaris
i la freqüències de les prestacions

b.

Fiscalitzar la gestió del contractista, per la qual cosa pot inspeccionar les
instal·lacions i els locals d’aquest, i també la documentació relacionada amb
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l’objecte o la gestió del contracte i dictar ordres per mantenir o restablir el nivell de
les prestacions
c.

Imposar al contractista les sancions pertinents per raó de les infraccions que hagi
comès en la prestació del contracte

d.

Imposar amb caràcter temporal les condicions d’actuació que calgui per solucionar
situacions excepcionals d’interès general, abonant la indemnització que calgui

e.

Extingir el contracte per qualsevol de les causes previstes a l’ordenament jurídic

Clàusula 28

Responsable del contracte

La persona responsable del contracte és la gerent del Consorci.
Clàusula 29

Obligacions del contractista

1. El contractista ha d’executar el contracte amb estricta subjecció al PCAP i al PPT, i a més
de les obligacions previstes als articles 301 i següents del TRLCSP, ha de complir les
següents condicions:
i. Condicions de lliurament i recepció del bé
El contractista ha de lliurar el bé objecte d’aquest contracte i la documentació
tècnica que es detalla a continuació en el termini de 6 mesos des de la formalització
del contracte.
La documentació tècnica que han d’entregar (original o còpia autentificada davant
notari) és:
1.
2.
3.
4.

Fitxa tècnica i permís de circulació.
Manual d’instruccions i manteniment del xassís i maquinària.
Esquemes dels components elèctrics, mecànics i hidràulics de la maquinària.
Certificat CE donant compliment a la directiva 2006/42/CE de Seguretat en
màquines.
5. Estudi tècnic previ per passar la ITV.
6. Certificat de compliment Directiva 2000/14/CEE d’emissions acústiques amb
unes emissions inferiors o iguals a 100 dB. emès per organisme independent
7. Pla de manteniment del xassís i de la caixa recol·lectora-compactadora
La recepció del bé i la documentació tècnica es farà mitjançant la formalització d’una
acta de recepció que haurà de ser conformada per la persona de l’empresa
adjudicatària responsable del contracte.
ii. Prestar formació pràctica presencial acreditada del funcionament tant del vehicle
com de la maquinària suficient per a que es pugui fer un ús adequat a la seu del
Consorci o SAVO, SA. La formació haurà de tenir una durada mínima de 8 hores i
s’haurà de realitzar a les instal·lacions de SAVO, SA o del Consorci.
2. En tot cas, són obligacions essencials del contractes les següents:
a) Es considera obligació essencial lliurar el subministrament en el termini i lloc que
figura al Plec de prescripcions tècniques i en les condicions necessàries per a la seva
immediata utilització.
b) Complir amb les característiques del xassís i de la caixa recol·lectora especificades al
Plec de Prescripcions Tècniques.
c) Pintar la caixa i la cabina del vehicle de color blanc i col·locar els adhesius.
d) Disposar dels mitjans materials i personals necessaris per dur a terme les operacions
objecte del contracte.
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e) Responsabilitat respecte al material en el cas de produir-se danys o ruptures a les
instal·lacions del Consorci o SAVO, SA que siguin responsabilitat del contractista.
f) Complir amb les garanties mínimes del vehicle establertes a la clàusula 6 del PPT.
g) Disposar i tenir en vigència, una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el
què indica el PCAP.
3. L’ incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les
disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic que hagi designat no comporta
cap responsabilitat pel Consorci.
4. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, o de les instruccions o
normes dictades pel Consorci no eximeix el contractista de l’obligació de complir-lo.
Clàusula 30

Transformació de les empreses adjudicatàries

1.

Durant la vigència del contracte, el contractista haurà de comunicar, en el termini
màxim de cinc dies hàbils, les modificacions que afectin les seves facultats per
contractar amb l’Administració relatives a qualsevol dels supòsits assenyalats en els
articles 54, 60 i 61 del TRLCSP.

2.

Quan la modificació comporti la transformació de l’empresa o subrogació del contracte
en una nova entitat, l’empresa adjudicatària haurà de presentar una sol·licitud
acompanyada dels documents corresponents a la nova personalitat conjuntament, quan
s’escaigui, amb l’acreditació de solvència i compliment de les obligacions tributaries i
amb la Seguretat Social.

3.

El Consorci disposarà d’un termini màxim d’un mes a comptar des de la presentació de
la corresponent sol·licitud per a la tramitació del corresponent expedient i autorització
prèvia, sempre que es disposi de la totalitat de documents necessaris per a resoldre la
petició.

Clàusula 31

Propietat industrial i comercial

1.

El contractista ha d’obtenir, pel seu compte i càrrec, mitjançant l’abonament als titulars
de patents, models i marques de fabricació, els drets de cessió, permisos i
autoritzacions per a la utilització dels aparells, equips i maquinari i programari
informàtics necessaris per a l’execució de l’objecte del contracte.

2.

El contractista és responsable de tota classe de reclamacions relatives a la propietat
industrial i comercial dels aparells, equips i maquinari i programari informàtics utilitzats,
i haurà d’indemnitzar l'Administració contractant de tots els danys i perjudicis
contractuals que puguin derivar-se per la interposició de reclamacions. També s’haurà
de fer càrrec de les derivades de les reclamacions que eventualment puguin dirigir-se
contra SAVO, SA i el Consorci.

Clàusula 32

Confidencialitat i protecció de dades

1. El contingut d’aquest contracte i tota la informació tècnica, comercial o de qualsevol
altra naturalesa intercanviada entre les parts com a conseqüència del mateix és
estrictament confidencial i, per tant, cadascuna de les parts es compromet a no divulgar
a tercers qualsevol aspecte o detall dels mateixos relatiu a l'altra part i no fet públic per
la mateixa, sempre que no respongui a l'estricta realització de l'objecte contractual o al
compliment d'alguna obligació legal o resolució judicial de caràcter imperatiu.
2. Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest
contracte, el personal del contractista no pot accedir a les dades de caràcter personal
que figuren als arxius, documents i sistemes informàtics de l’entitat adjudicadora.
3. No obstant el que estableix la clàusula anterior, quan el personal del contractista
accedeixi a les dades personals incidentalment, estarà obligat a guardar secret fins i tot
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després de la finalització de la relació contractual, sense que en cap cas pugui utilitzar
les dades ni revelar-les a tercers.
4. El personal del contractista ha de respectar les mesures de seguretat que hagi establert
el responsable dels fitxers o tractaments al document de seguretat. En particular, ha de
tenir en compte:
a. Règim d’accés físic a la seu del Consorci:
Podran accedir a l’espai de treball facilitat i a les instal·lacions del Consorci, amb
l’autorització prèvia del responsable del contracte.
b. Eliminació de documents:
No està permesa la destrucció de cap document del Consorci.
5. El contractista ha de posar en coneixement dels treballadors afectats les mesures
establertes a la clàusula anterior i conservar l’acreditació del compliment d’aquest
deure.
6. El contractista ha de posar en coneixement del Consorci, de forma immediata, qualsevol
incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui afectar la integritat
o la confidencialitat de les dades de caràcter personal tractades per l’entitat
adjudicadora, la qual haurà d’anotar-ho al Registre d’incidències.
7. L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que el
contractista sigui considerat responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim
sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades.
8. Sense perjudici de la durada del contracte, les obligacions de confidencialitat derivades
del mateix tindran una vigència de cinc anys.
Clàusula 33

Llengua del contracte

1. El contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb el Consorci derivades de
l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, ha d’emprar, almenys, el català
en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter
general que es derivin de l’execució d’aquest contracte.
En particular, el contractista ha d’utilitzar, almenys, la llengua catalana en l’etiquetatge,
l’embalatge, la documentació tècnica, els manuals d’instrucció i en la descripció d’altres
característiques singulars dels béns i productes.
2. En tot cas, el contractista queda subjecte en l’execució del contracte a les obligacions
derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions
que la desenvolupen.
Clàusula 34

Subcontractació

No s’admet.
Clàusula 35

Representació del contractista

La persona encarregada del contracte és el representant del contractista designat
expressament per aquest i acceptat pel Consorci per:
a.
b.
c.

Representar el contractista, quan sigui necessària la seva actuació o presència, així com
respecte d’altres actes derivats del compliment de les obligacions contractuals
Organitzar la prestació del contracte i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes
del Consorci
Proposar al Consorci, la resolució dels problemes que es plantegin o col·laborar-hi
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d.
e.
f.

Aprovar amb la seva signatura les despeses addicionals que siguin imputables al
contractista per qualsevol raó
Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores.
Assistir a les reunions de seguiment mensuals així com les reunions demanades pel
Consorci.

Clàusula 36

Personal del contractista

El contractista és completament responsable del seu personal i coordinarà les activitats dels
seus diversos departaments, filials i subministradors, actuarà d’acord amb les lleis
aplicables, realitzarà els treballs detallats al contracte de conformitat amb els seus mètodes,
tot això d’acord amb els termes i condicions d’aquest Plec i del Plec de prescripcions
tècniques.
Clàusula 37

Responsabilitat del contractista

1. El contractista és responsable durant l'execució del contracte de tots els danys i
perjudicis, directes o indirectes, que s’ocasionen a qualsevol persona, propietat o servei,
públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal a
càrrec seu, o d'una organització deficient de les accions que s’executen per raó del
contracte.
2. És a compte del contractista, de conformitat amb el que disposa l'article 214 del
TRLCSP, l'obligació d'indemnitzar els danys que s'originen a tercers. També és a compte
seu indemnitzar els danys que s'originen al Consorci o al personal que en depèn, per
causes iguals i amb excepcions idèntiques que les que assenyala l'article esmentat.
3. El contractista no és responsable dels danys i perjudicis que tenen la seva causa
immediata i directa en una ordre específica del Consorci, comunicada per escrit.
Clàusula 38

Vicis o defectes durant el període de garantia

D’acord amb el TRLCSP, si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o
defectes en els treballs efectuats el Consorci té dret a reclamar al contractista l’esmena
d’aquests.
Clàusula 39

Modificacions del contracte

1. El Consorci pot modificar el contracte per raons d’interès públic en els casos i en la
forma previstos en el títol V del llibre I, i d’acord amb el procediment regulat a l’article
211.
Aquestes modificacions seran obligatòries per al contractista.
2. En aquest sentit, el Consorci pot modificar el contracte tot justificant suficientment la
concurrència d’alguna de les circumstàncies previstes a l’article 107 TRLCSP.
3. Les modificacions del contracte han de formalitzar-se d’acord amb l’article 156 del
TRLCSP.
4. El contractista no podrà introduir ni executar cap modificació que no hagi estat
prèviament aprovada per l’òrgan de contractació, restant obligat a refer la part dels
treballs o modificacions afectades per les modificacions no consentides, sense dret a cap
abonament per aquest concepte.
5. El Consorci també podrà modificar el contracte quan es compleixin els requisits
següents:
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a) Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que un poder
adjudicador diligent no hagués pogut preveure.
b) Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.
c) En el cas de que hi hagués modificacions successives, el contracte es pot modificar
per l’increment de fins a un 50% del valor estimat per la de vigència del contracte.
Clàusula 40

Revisió de preus

No hi ha.
Clàusula 41

Pagament

1. El contractista té dret a l’abonament, d’acord amb els preus convinguts, de les
prestacions executades, amb subjecció al contracte atorgat, a les seves modificacions
aprovades i a les ordres donades per escrit pel Consorci.
2. En els preus de l’oferta s’entén que els licitadors han inclòs tots els treballs que
corresponen al servei prestat i tots els materials necessaris per executar el servei. En
conseqüència, el contractista no pot exigir el pagament de cap quantitat per aquests
conceptes.
3. Les factures pels serveis prestats es presentaran electrònicament les ha de conformar el
personal tècnic designat pel Consorci per dur a terme el seguiment del servei contractat.
4. El Consorci retornarà al contractista les factures que incloguin serveis no prestats, que
l’import no s’ajusti al preu del contracte o a les estipulacions d’aquesta clàusula, o que
la forma o el contingut no s’ajusti al que prevegi l’ordenament jurídic en cada moment.
Aquests supòsits es relacionen amb caràcter exemplificatiu.
5. De la primera factura que s’aboni, se’n descomptaran les despeses de licitació,
adjudicació i formalització.
6. En tots els casos en què el contractista entengui que té dret a pagaments addicionals,
ho notificarà al Consorci per escrit dins d’un termini de 20 dies a partir d’aquell en què
s’assabenti del fet o circumstàncies que, segons el seu judici, li atorguen tal dret i li ho
indicarà.
Tan bon punt com sigui possible, però no més tard dels 20 dies següents al de la
notificació anterior, el contractista presentarà al Consorci els detalls i la documentació
que provin la seva reclamació.
El Consorci podrà reclamar que es complementin o que s’aclareixin les dades aportades.
El Consorci notificarà per escrit al contractista si accepta o no la reclamació, amb el ben
entès que qualsevol reclamació que es formuli fora del termini establert en el primer
paràgraf d’aquest capítol o que no es detalli o se substanciï en el termini establert al
paràgraf anterior, es considerarà extemporània i s’entendrà que el contractista ja hi
havia renunciat.
7. Els pagaments es faran efectius mitjançant transferència bancària d’acord amb les
previsions de l’article 216.4 del TRLCSP.
8. El contractista pot cedir el dret al cobrament amb les condicions i requisits establerts a
l’article 218 del TRLCSP.
Clàusula 42

Causes de resolució
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1. El contracte es pot resoldre per les causes previstes als articles 223 i ss del TRLCSP i per
les possibles causes de resolució específiques previstes en aquest Plec i en el de
prescripcions tècniques.
2. En tot cas, el contracte es podrà resoldre per l’incompliment de les obligacions
essencials del contracte previstes en aquest Plec.
3. Pel cas que el contracte es resolgui, a efectes del que disposa l’article 225 del TRLCSP es
tindrà en consideració l’estudi econòmic presentat, quan en aquest s’hagi incorporat la
baixa en el tipus de licitació, supòsit en el qual tindrem en compte el benefici industrial
que s’hi preveu.
En cas contrari, si no l’incorpora, sobre el benefici industrial que preveu el contractista
en el seu estudi econòmic li aplicarem el mateix percentatge de baixa que ell hagi ofert
sobre el tipus de licitació.
Clàusula 43

Infraccions

Es consideraran infraccions lleus:
a) Retard inferior a dos mesos en la data d’entrega del vehicle.
b) No prestar la formació pràctica presencial acreditada del funcionament tant del vehicle
com de la maquinària.
c) En general, tota infracció que el perjudici ocasionat, a criteri del Consorci i de SAVO,SA
es pugui conceptuar com a lleu.
Es
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

consideraran infraccions greus:
Retard superior a dos mesos en la data d’entrega del vehicle
No disposar de les acreditacions necessàries demanades al PPT
No complir amb el lloc i la forma d’entrega del vehicle
No complir amb alguna de les especificacions tècniques del vehicle
No lliurar el vehicle en les condicions necessàries per a la seva immediata utilització
No entregar la documentació i els certificats requerits al PPT
No disposar o no tenir en vigor una pòlissa de responsabilitat civil.

Clàusula 44

Penalitzacions

En el cas de que durant el contracte, el contractista realitzi alguna infracció de les descrites
anteriorment, el Consorci podrà aplicar a la factura les penalitzacions següents:
Per a les infraccions lleus: Penalitzacions de fins a tres-cents euros, 300€, Iva exclòs.
Per a les infraccions greus: Penalitzacions entre tres-cents euros, 300,00€ fins a deu mil
euros, 10.000€, Iva exclòs.
Per graduar les infraccions, a més del que objectivament s’ha comès o omès, actuant sota
els principis de proporcionalitat i justícia material, cal tenir en compte:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

La intencionalitat
El perill i les molèsties que hagi comportat la infracció
Els danys produïts al Consorci a SAVO, SA o a tercers
La quantitat de treballadors afectats
La reincidència en les infraccions
La participació en la comissió de la infracció
La transcendència social de la infracció
El comportament especulatiu de l’infractor
La quantitat global de l’operació que ha estat objecte de la infracció
La quantia del benefici il·lícit estimat
La reducció de la vida econòmica dels mitjans o materials afectats
Els danys o desperfectes a reparar derivats de l’incompliment de les prescripcions
d’aquest Plec relatives a l’execució del contracte.
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ANNEXOS
ANNEX 1 Model de declaració responsable de no estar incurs en cap prohibició de
contractar i la manifestació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
seguretat social imposades per les disposicions vigents
El senyor (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa licitadora), NIF,
amb domicili a efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la plaça / a l’avinguda,
codi postal, localitat, licitadora en l’adjudicació del contracte privat de serveis de (NOM
OBJECTE DEL CONTRACTE), declara sota la seva responsabilitat que:
Està facultada per contractar amb l’Administració, atès que, tenint capacitat d’obrar, no es
troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en l’article 60 del Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
Compleix la condició establerta a l’article 7è del Decret 238/1987, de 20 de juliol, de la
Generalitat de Catalunya (DOGC 872, de 3 d’agost de 1987) referent a l’obligació
especificada a l’article 42 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb
discapacitat i la seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre.
Els òrgans de govern i els administradors d’aquesta entitat no es troben en cap dels supòsits
establerts a:
La Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici d’alt càrrec de l’administració general
de l’Estat.
La Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitat del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques
I no es tracta de càrrecs electius regulats a la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim
Electoral General.
Compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva
obertura, instal·lació i funcionament legal.
Així mateix, declara sota la seva responsabilitat que està al corrent de les seves obligacions
tributàries amb l’Administració General de l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb les
entitats que integren l’Administració local, així com de les obligacions amb la Seguretat
Social, de conformitat amb l’article 146 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i de la resta de
legislació vigent que resulti d’aplicació.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
(Data, signatura i segell de l’empresa)
ANNEX 2 Model de declaració responsable de no haver-se donat de baixa de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques
El/la senyor/a (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa licitadora),
NIF, amb domicili a efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la plaça / a
l’avinguda, codi postal, localitat, licitadora en l’adjudicació del contracte privat de serveis de
(NOM OBJECTE DEL CONTRACTE), declara sota la seva responsabilitat que, aquesta entitat
no s’ha donat de baixa a l’epígraf corresponent de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, als
efectes de les declaracions tributàries exigides per l’article 13 del Reglament general de la
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Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.

(Data, signatura i segell de l’empresa)
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ANNEX 3 Model de declaració responsable de submissió als jutjats i tribunals
espanyols per a empreses estrangeres
El senyor (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa licitadora), NIF,
amb domicili a efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la plaça / a l’avinguda,
codi postal, localitat, licitadora en l’adjudicació del contracte privat de serveis de (NOM
OBJECTE DEL CONTRACTE), declara sota la seva responsabilitat que, pel cas de resultar
adjudicatari, es sotmet als jutjats i tribunals de l’Estat espanyol per resoldre les
controvèrsies dimanants d’aquest contracte, tot renunciant al fur jurisdiccional de (Estat
estranger al qual pertany el licitador).
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
(Data, signatura i segell de l’empresa)
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ANNEX 4 Model de compromís de constitució d’unió temporal d’empreses
El senyor (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa), NIF, amb domicili
a efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la plaça / a l’avinguda, codi postal,
localitat
El senyor (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa), NIF, amb domicili
a efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la plaça / a l’avinguda, codi postal,
localitat
El senyor (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa), NIF, amb domicili
a efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la plaça / a l’avinguda, codi postal,
localitat
........
ASSUMEIXEN EL COMPROMÍS de constituir-se com a unió temporal d’empreses pel cas que
l’oferta que presenten per a l’adjudicació del contracte privat de serveis de (NOM OBJECTE
DEL CONTRACTE) resulti la més avantatjosa des del punt de vista econòmic.
En aquest sentit, (raó social de l’empresa), participa en un (percentatge de participació en
l’oferta de la unió temporal) % de l’oferta presentada en la licitació.
(raó social de l’empresa), participa en un (percentatge de participació en l’oferta de la unió
temporal) % de l’oferta presentada en la licitació.
(raó social de l’empresa), participa en un (percentatge de participació en l’oferta de la unió
temporal) % de l’oferta presentada en la licitació.

.........
(Data, signatura i segell de les empreses)
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ANNEX 5 Model de compromís de constitució d’una agrupació temporal d’interès
econòmic o d’una agrupació europea d’interès econòmic
El senyor (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa), NIF, amb domicili
a efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la plaça / a l’avinguda, codi postal,
localitat
El senyor (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa), NIF, amb domicili
a efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la plaça / a l’avinguda, codi postal,
localitat
El senyor (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa), NIF, amb domicili
a efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la plaça / a l’avinguda, codi postal,
localitat
........
ASSUMEIXEN EL COMPROMÍS de constituir-se com a agrupació temporal d’interès econòmic
o agrupació europea d’interès econòmic pel cas que l’oferta que presenten per a
l’adjudicació del contracte privat de serveis de (NOM OBJECTE DEL CONTRACTE) resulti la
més avantatjosa des del punt de vista econòmic.
En aquest sentit, (raó social de l’empresa), participa en un (percentatge de participació) %
de l’oferta presentada en la licitació.
(raó social de l’empresa), participa en un (percentatge de participació) % de l’oferta
presentada en la licitació.
(raó social de l’empresa), participa en un (percentatge de participació) % de l’oferta
presentada en la licitació.
.........
(Data, signatura i segell de les empreses)
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ANNEX 6 Model de declaració responsable d’exempció o d’aplicació del tipus reduït
d’impost sobre el valor afegit
El senyor (nom i cognoms), en representació de (raó social del licitador), NIF, amb domicili
a efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la plaça / a l’avinguda, codi postal,
localitat, licitadora en l’adjudicació del contracte privat de serveis de (NOM OBJECTE DEL
CONTRACTE), declara sota la seva responsabilitat que (es troba exempta / té dret a una
aplicació de tipus reduït) de l’Impost sobre el Valor Afegit, regulat per la Llei 37/1992, de 28
de desembre, reguladora de l’Impost sobre el Valor Afegit.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.

(Data, signatura i segell de l’empresa)
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ANNEX 7 Model de declaració responsable de contractar i subscriure una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil
El senyor (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa licitadora), NIF,
amb domicili a efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la plaça / a l’avinguda,
codi postal, localitat, licitadora en l’adjudicació del contracte privat de serveis de (NOM
OBJECTE DEL CONTRACTE), declara sota la seva responsabilitat que es compromet a
contractar i mantenir en vigor durant tota la fase d’execució del contracte una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil d’acord amb les previsions del Plec de clàusules
administratives particulars que regeixen el contracte.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.

(Data, signatura i segell de l’empresa)
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ANNEX 8 Model de declaració responsable d’estar inscrits al Registre Electrònic de
Licitadors
El/La senyor/a (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa licitadora),
NIF, amb domicili a efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la plaça / a
l’avinguda, codi postal, localitat, licitadora en l’adjudicació del contracte (NOM DEL
CONTRACTE), declara sota la seva responsabilitat que aquesta entitat es troba inscrita al
Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya/ Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas (INDICAR ELS REGISTRES ALS QUALS ESTÀ INSCRIT)
del Estado i que són vigents les dades que hi consten.
Així mateix, autoritza a Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, a consultar les dades que
consten en l’esmentat registre.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.

(Data, signatura i segell de l’empresa)
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ANNEX 9 Model normalitzat de document europeu únic de contractació
Aquest model s’adjunta a perfil del contractant amb el nom d’”Annex 9”.
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ANNEX 10 Model de declaració responsable
El/La senyor/a (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa licitadora),
NIF, amb domicili a efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la plaça / a
l’avinguda, codi postal, localitat, licitadora en l’adjudicació del contracte (OBJECTE DEL
CONTRACTE), DECLARA, sota la seva responsabilitat, de conformitat amb el que estableix
l’article 54 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que:
a)

Està facultada per contractar amb l’Administració, atès que, tenint capacitat d’obrar, no
es troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en l’article 60 del Text
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.

b)

Compleix la condició establerta a l’article 7è del Decret 238/1987, de 20 de juliol, de la
Generalitat de Catalunya (DOGC 872, de 3 d’agost de 1987) referent a l’obligació
especificada a l’article 42 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb
discapacitat i la seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre.

c)

Els òrgans de govern i els administradors d’aquesta entitat no es troben en cap dels
supòsits establerts a:
-

La Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici d’alt càrrec de l’administració
general de l’Estat.

-

La Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitat del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

-

La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques

I no es tracta de càrrecs electius regulats a la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de
Règim Electoral General.
d)

Compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva
obertura, instal·lació i funcionament legal.

e)

Està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Administració General de
l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb les entitats que integren l’Administració
local, així com de les obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb l’article
146 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i de la resta de legislació vigent que resulti
d’aplicació.

f)

Disposa de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per a la
realització de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.

g)

Està en possessió de les condicions mínimes de solvència econòmica i financera i
professional o tècnica determinades a la clàusula 13 del Plec de clàusules
administratives particulars que regeixen el contracte.

h)

La persona que signa aquest document disposa del poder suficient per contractar en
nom de l’empresa, així com la resta d’actuacions necessàries.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
(Data, signatura i segell de l’empresa)
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ANNEX 11 Recomanació, de 6 d’abril de 2016, de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de l’Estat als òrgans de contractació en relació amb la
utilització del DEUC previst per la nova Directiva de contractació Pública
Aquest document s’adjunta al perfil del contractant amb el nom d’”Annex 11”.
ANNEX 12 Notificacions electròniques
a) Persones jurídiques - Model de designació de l’adreça de correu electrònic per
realitzar les notificacions, així com qualsevol altra comunicació relacionada amb la
tramitació d’aquest procediment de licitació, mitjançant sistemes electrònics,
informàtics o telemàtics
El/La senyor/a (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa licitadora),
NIF, amb domicili a efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la plaça / a
l’avinguda, codi postal, localitat, licitadora en l’adjudicació del contracte (NOM DEL
CONTRACTE), designo el compte (adreça de correu), com a adreça de correu a la qual el
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental ha de dirigir les notificacions, així
com qualsevol altra comunicació relacionada amb la tramitació d’aquest procediment de
licitació, mitjançant sistemes electrònics, informàtics o telemàtics.
I perquè així consti, signo aquesta autorització.
(Data, signatura i segell de l’empresa)
b) Persones físiques - Model d’autorització per realitzar les notificacions, així com
qualsevol altra comunicació relacionada amb la tramitació d’aquest procediment
de licitació, mitjançant sistemes electrònics, informàtics o telemàtics
El/La senyor/a (nom i cognoms), amb NIF, en nom propi, amb domicili a efectes de
notificacions i requeriments al carrer / a la plaça / a l’avinguda, codi postal, localitat,
licitadora en l’adjudicació del contracte (NOM DEL CONTRACTE), autoritzo a (òrgan de
contractació) a realitzar les notificacions, així com qualsevol altra comunicació relacionada
amb la tramitació d’aquest procediment de licitació, mitjançant sistemes electrònics,
informàtics o telemàtics.
A aquests efectes, designo el compte (adreça de correu), com a adreça de correu a la qual
dirigir les notificacions i comunicacions esmentades.
I perquè així consti, signo aquesta autorització.
(Data, signatura i segell de l’empresa)
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ANNEX 13 Model d’autorització per a l’accés a la consulta telemàtica del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Tresoreria de la Seguretat Social
El/La senyor/a (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa licitadora),
NIF, amb domicili a efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la plaça / a
l’avinguda, codi postal, localitat, licitadora en l’adjudicació del contracte administratiu per
(NOM DEL CONTRACTE), autoritzo a (òrgan de contractació) a accedir, mitjançant la
plataforma Via Oberta de l’EACAT, a les dades corresponents al compliment de les
obligacions tributàries i amb la Tresoreria de la Seguretat Social, durant tot el període
d’execució d’aquest contracte.
I perquè així consti, signo aquesta autorització.
(Data, signatura i segell de l’empresa)

El secretari accidental que subscriu, informa favorablement el present Plec de clàusules
administratives particulars, la qual cosa fa constar als efectes d’allò que disposa l’article 275.1 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril.

Jordi Vendrell i Ros
Secretari accidental
Granollers, 12 de juliol de 2017
DILIGÈNCIA: Faig constar que el precedent Plec de clàusules administratives particulars ha
estat aprovat per la Comissió Executiva del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental de 21 de juliol de 2017.
El secretari accidental

Jordi Vendrell i Ros
Granollers, 21 de gener de 2017
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