PLEC DE CLÀSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRACTE DE
LAS OBRAS DE: REPARACIÓ DE L’ESFONDRAMENT DE LA CTRA. DE CAREGUE AL SEU PAS PEL
NOR DEL NUCLI D’ESCÀS. TRAM: PK 6+516 AL 6+626 A ADJUDICAR POR PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT SUMARI. ART. 159.6 DE LA LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE, DE
CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC
Clàusula 1. Règim jurídic.
El present contracte te caràcter administratiu, de conformitat amb el que es disposa a l’art. 25
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es traslladen
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP). Les parts queden
sotmeses expressament a l’establert en aquest plec i en el corresponent projecte.
La Memòria , els plànols, els quadres de preus, el plec de prescripcions tècniques particulars i
el plec de clàusules administratives particulars , tenen caràcter contractual, i la presentació de
l’oferta suposarà la prova de conformitat per l’adjudicatari.
Per allò no previst en els plecs, el contracte es regirà per la LCSP, pel Real Decret 817/2009, de
8 de maig, pel que se desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic (RD 817/2009); pel Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat per Real Decret 1098/2001, de 12 d’ Octubre (RGLCAP), en
tot allò que no s’oposi a l’anterior. L’aplicació d’aquestes normes es durà a terme en relació
amb tot allò que no hagi resultat afectat per la disposició derogatòria de la LCSP
En tot cas, les normes legals i reglamentàries esmentades anteriorment seran d’aplicació en
tot allò que no s’oposi a la LCSP
Supletòriament, s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
de dret privat
Clàusula 2. Òrgan de contractació.
De conformitat amb l’art. 61 LCSP, la representació de les entitats del sector públic en matèria
contractual correspon als òrgans de contractació, unipersonals o col·legiats que, en virtut de
norma legal o reglamentària o disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de celebrar
contractes en el seu nom.
Per al present contracte l’òrgan de contractació serà el que figuri en l’apartat 2 de l’Annex I del
plec
Clàusula 3. Responsable del contracte i Direcció facultativa
Al responsable del contracte li correspon, d’acord amb el que es disposa a l’art. 62.1 LCSP,
supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la
finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dins l’àmbit de facultats que
l’òrgan de contractació li atribueixi
De conformitat con el art. 62.2 LCSP, en els contractes d’obres les facultats del responsable del
contracte s’exerciran per la direcció facultativa d’acord amb els arts. 237 a 246 LCSP.

Sense perjudici del disposat a l’art.214.2 d) del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals l’actuació relativa a
la funció interventora serà missió de la direcció facultativa, la comprovació de la realització de
les obres segons el projecte, així com les instruccions durant la seva execució
Quan el contractista o persones que depenguin d’ell, incorrin en actes o omissions que
comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, l’òrgan de contractació podrà exigir la
adopció de mesures concretes per aconseguir o restablir el bon ordre en l’execució del que
s’hagi pactat.
Durant l’execució del contracte, l’adjudicatari assumirà les seves responsabilitats relatives a
l’execució dels treballs i al control i vigilància de materials i obres que executi conforme a les
instruccions, d’obligat compliment, donades per la direcció i inspecció de l’obra
Clàusula 4. Objecte i necessitat del contracte.
L’objecte del contracte al que es refereix el present plec, és l’execució de les obres descrites a
l’apartat 1 del seu Annex I i definit en el corresponent projecte
De conformitat amb l’art. 99.3 LCSP l’òrgan de contractació podrà no dividir en lots l’objecte
del contracte quan existeixin motius vàlids que s’hauran de justificar degudament. En el
present contracte la justificació de la no divisió en lots, s’ indica en l’apartat 1 de l’ Annex I al
present plec
Clàusula 5. Valor estimat.
El valor estimat del present contracte , de conformitat amb el que es disposa a l’art. 101 LCSP,
ascendeix a la quantitat expressada a l’apartat 4 de l’Annex I al present plec.
El mètode de càlcul aplicat per l’òrgan de contractació per a calcular el valor estimat serà el
que figura en l’apartat 4 de l’Annex I
Clàusula 6. Pressupost base de licitació i preu del contracte.
Els contractes tindran sempre un preu cert que s’haurà d’expressar en euros.
El pressupost base de licitació consignat en el projecte ascendeix a la quantitat expressada en
l’apartat 5 de l’Annex I del present plec. Ha estat elaborat de conformitat amb el que es
disposa en els art.100 i 241 LCSP. El càlcul inclou qualsevol tipus de tribut.
En tot cas, s’indicarà com a partida independent, l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit
(IVA)
Clàusula 7. Existència de crèdit
L’execució de les obres està emparada pels crèdits que s’indiquen en l’apartat 5 de l’Annex I
del present plec
Clàusula 8. Termini i lloc d’execució
El termini d’execució de les obres serà el que figura en l’apartat 8 de l’Annex I del present plec
o el que es determini en l’adjudicació del contracte, essent els terminis parcials els que es fixin
en l’aprovació del programa de treball.
El còmput del termini s’iniciarà des del dia següent al de la data de l’acta de comprovació del
replanteig si l’Administració autoritza l’inici de l’obra.

Clàusula 9. Aptitud per a contractar.
Podran optar a l’adjudicació del present contracte les persones naturals o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, a títol individual o en unió temporal de empresaris, que tinguin
aptitud per a contractar.
Les persones jurídiques solament podran ser adjudicatàries de contractes les prestacions dels
quals estiguin compreses dins de les finalitats, objecte i àmbit d’activitat que, d’acord amb els
seus estatuts o regles fundacionals, els hi siguin propis.
Els contractistes hauran de comptar, així mateix amb l’habilitació empresarial o professional
que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació que constitueix
l’objecte del contracte, de conformitat amb l’establert en l’apartat 10 de l’Annex I del plec
En relació amb les empreses comunitàries o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai
Econòmic Europeu i empreses no comunitàries serà d’aplicació el que es disposa en els arts. 67
y 68 LCSP.
Clàusula 10. Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic.
De conformitat amb l’art. 159.4 a) y 6 LCSP, tots els licitadors que es presenten a licitacions
realitzades mitjançant el procediment simplificat sumari hauran d’estar inscrit en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, en la data final de presentació
d’ofertes sempre que no sigui limitada la concurrència
Sense perjudici de l’anterior, la Disposició Transitòria Tercera de la LCSP disposa que fins que
transcorrin sis mesos de l’entrada en vigor de la LCSP, no resultarà exigible la obligació
establerta per al procediment obert simplificat sumari d’estar inscrit en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades o registre equivalent, pel que l’acreditació de la capacitat i
absència de prohibicions de contractar es farà de la forma establerta amb caràcter general.
Clàusula 11. Procediment.
De conformitat amb el disposat en l’art. 159.6 LCSP, el contracte s’adjudicarà per procediment
obert simplificat sumari, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 14 de l’Annex I del plec i es
durà a terme atenent a un únic criteri d’adjudicació o bé a una pluralitat de criteris
d’adjudicació, segons el que es disposa en l’apartat 9 de l’Annex I al present plec i conforme
als termes i requisits establerts en els arts. 145 y 146 LCSP.
Clàusula 12. Publicitat.
L’anunci de licitació del contracte únicament precisarà de publicació en el perfil del
contractant.
En el perfil de contractant de l’Ajuntament de Rialp que figura en l’apartat 29 de l’Annex I al
present plec, se oferirà informació relativa a la convocatòria de la licitació del contracte,
incloent els plecs de clàusules administratives particulars i documentació complementària, en
el seu cas.
Tota la documentació necessària per a la presentació de l’oferta estarà disponibles per medis
electrònics des del dia de la publicació de l’anunci en el dit perfil del contractant

Els interessats en el procediment de licitació podran sol·licitar informació addicional sobre els
plecs i demés documentació complementària amb l’antelació fixada en l’apartat 28 de l’Annex
I d’aquest plec
Clàusula 13. Criteris d’adjudicació
L’art.159.6 c) LCSP disposa que l’oferta s’avaluarà, en tot cas, d’acord amb criteris
d’adjudicació quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules establertes en aquests
plecs.
Els criteris que han de servir de base per a l’adjudicació, son els assenyalats en l’apartat 14 de
l’Annex I d’aquest plec amb la ponderació atribuïda a cadascun d’ells o quan per raons
objectives degudament justificades, no sigui possible ponderar els criteris elegits, aquests
s’enumeraran per ordre decreixent d’importància
Quan s’assenyali un únic criteri d’adjudicació, aquest haurà d’estar relacionat amb els costos,
podent ser el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com ara el cost del cicle de vida calculat
d’acord amb l’indicat a l’art. 148
D’entre els criteris objectius d’adjudicació, en l’apartat 14 de l’Annex I d’aquest plec
s’assenyalen els paràmetres objectius que hauran de permetre identificar els casos en què una
oferta es consideri anormal de conformitat amb el disposat a l’art. 149.2 LCSP.
Clàusula 14. Presentació de proposicions.
De conformitat amb l’art. 159 LCSP, les proposicions s’hauran de presentar necessàriament i
única en el registre indicat en l’anunci de licitació.
Cada licitador solament podrà presentar una proposició. Tampoc podrà subscriure cap
proposició en unió temporal amb altres empresaris si ho ha fet individualment o figurar en
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes
les proposicions presentades
La presentació de proposicions suposa l’acceptació incondicional per l’empresari del contingut
de la totalitat de les clàusules o condicions previstes en els plecs que regeixen el contracte,
sense cap reserva
Clàusula 15. Forma i contingut de les proposicions
L’oferta s’ entregarà en un únic sobre o arxiu electrònic, indicat en l’apartat 13 de l’Annex I
d’aquest plec
El sobre es presentarà tancat i signat pel licitador o persona que el representi, figurant a
l’exterior el número de referència i la denominació del contracte al que liciten, el nom i
cognoms del licitador o raó social de l’empresa i el seu corresponent NIF. A l’interior es farà
constar una relació numèrica dels documents que s’hi contenen
L’òrgan o la mesa de contractació podrà demanar als licitadors que presentin la totalitat o una
part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la
vigència o fiabilitat de la declaració, quan sigui necessari pel bon desenvolupament del
procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte

ÚNIC SOBRE DE DECLARACIÓ RESPONSABLE I OFERTA DE CRITERIS VALORABLES EN XIFRES O
PERCENTATGES
Dins d’aquest sobre els licitadors hauran d’incloure:
1.- Declaració responsable i oferta de criteris valorables en xifres o percentatges
La declaració responsable i l’oferta de criteris valorables en xifres o percentatges es presentarà
redactada conforme el model establert en l’Annex II del present plec , no acceptant-se les que
continguin omissions i error que impedeixin conèixer clarament el que l’Administració estimi
fonamental per a considerar l’oferta. Si alguna proposició no concordi amb la documentació
examinada i admesa, excedís el pressupost base de licitació, variés substancialment el model
establert, comportés error manifest en l’import de la proposició, o existís reconeixement per
part del licitador d’error o inconsistència que la facin inviable, serà rebutjada per la Mesa de
contractació mitjançant resolució motivada, sense que sigui causa suficient per al rebuig el
canvi o omissió d’algunes paraules del model si no suposa alteració del seu sentit.
En la proposició s’ indicarà com a partida independent l’import del Impost sobre el Valor
Afegit.
Així mateix, quan per a la selecció del contractista s’atengui a una pluralitat de criteris,
s’inclourà en aquest sobre, si és el cas, la documentació relativa a els criteris avaluables de
manera automàtica mitjançant xifres o percentatges per aplicació de les fórmules establertes
en els plecs
En relació amb la documentació tècnica a presentar en relació amb els los criteris d’adjudicació
s’estarà al que es disposa en l’apartat 16 de l’Annex I d’aquest plec
2.- Unions Temporals d’ Empresaris.
S’haurà de presentar una única declaració responsable i oferta de criteris valorables en xifres o
percentatges conforme al model de l’Annex II, signada per totes las entitats que constitueixin
la UTE .
Així mateix, s’haurà d’aportar el compromís de constituir la unió temporal per part dels
empresaris que en formin part, d’acord amb el que s’exigeix a l’art. 69.3 LCSP amb una durada
que serà coincident almenys amb la del contracte fins a la seva extinció
En l’escrit de compromís s’indicarà: els noms i les circumstàncies dels que la constitueixin; la
participació de cadascun d’ells, així com l’assumpció del compromís de constituir-se
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. L’esmentat
document haurà de firmar-se pels representants de cadascuna de les empreses que composen
la unió
3.- Empreses vinculades.
Únicament, las empreses pertanyents a un mateix grup, entenent-se com a tals les que es
trobin en algun dels supòsits de l’art 42 del Codi de Comerç i que presentin diferents
proposicions per a concórrer individualment a l’adjudicació, hauran de presentar declaració en
la que facin constar aquesta condició
També hauran de presentar declaració explícita aquells societats que, presentant diferents
proposicions, es trobin incloses el algun del supòsits alternatius establerts en l’art. 42 del Codi
de Comerç, respecte dels socis que la integren

Clàusula 16. Qualificació de la documentació presentada, valoració i obertura de
proposicions.
Quan la valoració de les ofertes s’efectuï automàticament mitjançant dispositius informàtics,
garantint-se que l’apertura de les proposicions no es realitzarà fins que hagi acabat el termini
per a la seva presentació, no es farà acte públic de la seva obertura. Fer aquest tràmit, la mesa
procedirà a qualificar la declaració presentada pels licitadors.
En caso contrari, l’obertura de les proposicions s’efectuarà per la mesa de contractació en acte
públic en el que es procedirà a la seva lectura. En aquest cas, finalitzat l’acte públic, a la
mateixa sessió, la mesa procedirà a qualificar la declaració presentada pels licitadors.
Si fos possible en la mateixa sessió, prèvia exclusió, en el seu cas, de les ofertes que con
compleixin els requeriments del plec, la mesa procedirà a avaluar i classificar les ofertes
En el supòsit que s’identifiquin ofertes que es trobin incurses en presumpció d’anormalitat, la
mesa seguirà el procediment previst a l’art. 149, si bé el termini màxim que es pot conferir al
licitador per a que justifiqui la seva oferta no podrà superar els 5 dies hàbils, des de la data
d’enviament de la corresponent comunicació
A més, en cas que es produeixi empat entre dues o mes ofertes, s’haurà d’aplicar el règim de
desempat establert en la LCSP.
Posteriorment, la mesa realitzarà la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb millor
puntuació. En relació amb el licitador proposat com a adjudicatari, la mesa comprovarà en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que la empresa està degudament
constituïda, el signant de la proposició té poder per a formular l’oferta i que no està incursa en
cap prohibició per a contractar.
Així mateix, la mesa requerirà a l’empresa que ha obtingut la millor puntuació, la
documentació necessària per a l’adjudicació i, en el seu cas, qualsevol altra documentació que
no figuri inscrita en el Registre de Licitadors, en els termes establerts en la clàusula 21 del
present plec
Des del moment en que es notifiqui l’adjudicació del contracte, les ofertes presentades i la
documentació relativa a la seva valoració seran accessibles de forma oberta per medis
informàtics.
Clàusula 17. Efectes de la proposta d’adjudicació. Decisió de no adjudicar o celebrar el
contracte i desistiment del procediment d’adjudicació per l’Administració
La proposta d’adjudicació del contracte no crea cap dret en favor del licitador proposat, que no
es adquirirà davant l’Administració mentre no s’hagi formalitzat el contracte o, en el seu cas,
acceptada pel contractista la resolució d’adjudicació
De conformitat amb el disposat a l’art. 152 LCSP la decisió de no adjudicar o celebrar el
contracte o el desistiment del procediment podran acordar-se per l’òrgan de contractació
abans de la formalització o, en el seu cas, de l’acceptació pel contractista de la resolució de
l’adjudicació.

Solament podrà adoptar-se la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte per raons
d’interès públic degudament justificades a l’expedient. El desistiment del procediment haurà
d’estar fonamentat en una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o
de les reguladores del procediment d’adjudicació, devent-se justificar en l’expedient la
concurrència de la causa.
Clàusula 18. Adjudicació del contracte.
L’adjudicació del contracte correspon a l’òrgan de contractació assenyalat en l’apartat 2 de
l’Annex I al present plec.
L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte al licitador que hagi presentat la millor oferta,
de conformitat amb el que es disposa a l’art. 145 LCSP. Quan l´únic criteri a considerar sigui el
preu, s’entendrà que la millor oferta és la que incorpora el preu més baix, sense perjudici de
l’aplicació de criteris per a la determinació d’ofertes anormalment baixes. L’adjudicació
utilitzant una pluralitat de criteris es farà en base a la millor relació qualitat -preu.
Quan l’empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Público o figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea,
com a un expedient virtual de la empresa, un sistema d’ emmagatzematge electrònic de
document o un sistema de pre qualificació i siguin accessibles gratuïtament per als esmentats
òrgans, no estarà obligat a presentar els documents justificatius o altes proves documentals de
les dades inscrites en els referits llocs, essent únicament necessària la manifestació expressa
per part del licitador de la seva inscripció en el Registre o base de dades corresponent.
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic
eximirà els licitadores inscrits, a tenor del que s’hi reflecteixi i excepte prova en contrari, de la
presentació en les convocatòries de contractació de les condicions d’aptitud de l’empresari.
D’acord amb el que es disposa en l’art. 139.1 LCSP, la presentació de les proposicions suposa
l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per a consultar les dades recollides en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials
d’operadors econòmics en un Estat membre de la Unió Europea.
A més, en el termini de 7 dies hàbils, s’haurà de presentar qualsevol altra documentació que
no figuri inscrita en el Registre de Licitadors.
Per tant, en aquells casos en els que no resultés exigible la obligació de figurar inscrit en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, en aplicació al disposat
en la Disposició Transitòria tercera de la LCSP, o quan algun dels documents no constessin
inscrits en el referit Registre, la mesa de contractació haurà de requerir a l’empresari que hagi
presentat la millor oferta, així com a totes les empreses integrants de la UTE que hagi resultat
proposada com a adjudicatària, per a que en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de
l’enviament de la comunicació presentin, en el seu cas, la següent documentació:

1.- Capacitat d’ obrar.
1.1.- Si l’empresa fos persona jurídica, l’escriptura o document de constitució, els estatuts o
acta fundacional en els que constin les normes per les que es regula la seva activitat,
degudament inscrits, en el seu cas, en el Registre Públic que correspongui segons el tipus de
persona jurídica que es tracti, així com el Número d’Identificació Fiscal (NIF).
1.2.- Si es tracta d’empresari individual, el DNI o document que, en els eu cas, els substitueixi
reglamentàriament
1.3.- La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats membres
de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu,
s’acreditarà per la seva inscripció en el registre precedent, d’acord amb la legislació de l’Estat
on estiguin establerts o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o certificat d’acord
amb les disposicions comunitàries d’aplicació.
1.4.- Quan es tracti d’empreses estrangeres no compreses en el paràgraf anterior, informe de
la Missió Diplomàtica Permanent a Espanya en l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular dins
l’àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de l’empresa.
1.5. Sense perjudici de l’aplicació de les obligacions d’Espanya derivades d’acords
internacionals, les persones físiques o jurídiques d’Estats no pertanyents a la Unió Europea o
d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran de justificar mitjançant
informe que l’Estat de procedència de l’empresa estrangera admet a la seva vegada, la
participació d’empreses espanyoles en la contractació amb els ens del sector públic assumibles
als enumerat en l’art. 3 LCSP. El dit informe serà elaborat per la corresponent Oficina
Econòmica i Comercial d’Espanya a l’exterior i s’acompanyarà a la documentació que es
presenti.
2.- Validació de poders.
En el supòsit que el licitador estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Públic, no serà necessària la presentació de la validació de poder quan
la dita representació consti degudament inscrita.
En el cas que el licitador no estigui inscrit en el dit Registre, els que compareguin o signin
proposicions en nom d’altre o representin una persona jurídica, hauran d’acompanyar
documentació acreditativa de les facultats del representant degudament validades davant de
notari.
3- Habilitació empresarial.
En el caso que el licitador hagi d’acreditar la seva habilitació empresarial de conformitat amb el
que es disposa en l’apartat 10 de l’Annex I d’aquest plec, haurà d’aportar els documents que
ho acreditin
4- Unions Temporals d’ Empresaris
En el supòsit que el contracte sigui adjudicat a una unió temporal d’empresaris, aquesta
acreditarà la seva constitució en escriptura pública, així com el NIF assignat a la dita unió, una
vegada efectuada l’adjudicació del contracte al seu favor. En tot cas, la duració de la unió serà
coincident amb la del contracte fins a la seva extinció.

5- Obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Obligacions tributàries:
a)
Original o còpia compulsada de l’alta en l’IAE en l’epígraf corresponent a l’objecte del
contracte
Els subjectes passius que siguin exempts de l’impost hauran de presentar declaració
responsable indicant la causa d’exempció.
Les unions temporals d’empresaris hauran d’ acreditar, una vegada formalitzada la seva
constitució, l’alta en l’impost, sense perjudici de la tributació que correspongui a les empreses
que l’integren
b)
Certificació positiva expedida per l’ Agència Estatal de l’Administració Tributària, en la
que es contingui genèricament el compliment dels requisits establerts en el art. 13 del
RGLCAP.
Obligacions amb la Seguretat Social:
Certificació positiva expedida per la Tresoreria de la Seguretat Social, en la que se contengui
genèricament el compliment dels requisits establerts en l’art. 14 del RGLCAP.
Presentada la documentació i, en els casos en que resulti preceptiva, prèvia fiscalització del
compromís de la despesa per la Intervenció, en un termini no superior a 5 dies, es procedirà a
adjudicar el contracte a favor de licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se, una
vegada adjudicat a la seva formalització. En cas contrari, s’entendrà que el licitador ha retirat
la seva oferta, procedint-se a exigir-li l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA
exclòs, en concepte de penalitat, sense perjudici de l’establert a l’art. 7.2a) i s’efectuarà la
proposta d’adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li un termini de 7
dies hàbils per a presentar la documentació que li sigui requerida.
L’adjudicació es notificarà als licitadors, i s’haurà de publicar en el perfil del contractant en el
termini de 15 dies.
L’òrgan de contractació podrà declarar deserta la licitació, en el seu ca, a proposta de la mesa
de contractació, quan no existeixi cap oferta o proposició que sigui admissible, d’acord amb els
criteris que figuren en el plec.
De conformitat amb el disposat en l’art. 147.2 LCSP, l’empat entre vàries ofertes després de
l’aplicació dels criteris d’adjudicació del contracte, es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre,
dels següents criteris socials, referits al moment de finalització del termini de presentació
d’ofertes:
a)
Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social a la
plantilla de cadascuna de les empreses, primant en cas d’igualtat, el major nombre de
treballadors fixes amb discapacitat a la plantilla, o el major nombre de persones treballadores
en inclusió a la plantilla.
b)
Menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de cadascuna de les
empreses.
c)
Major percentatge de dones empleades a la plantilla de cadascuna de les empreses.
d)
El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc a
desempat.
A efectes d’aplicació d’aquests criteris els licitadors hauran d’acreditar-los mitjançant els
corresponents contractes de treball i documents de cotització a la Seguretat Social i qualsevol
altre document admès en dret que acrediti els criteris socials referits anteriorment.

Clàusula 19. Perfecció i formalització del contracte.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització
De conformitat amb el que es disposa a l’art. 159.6 g) LCSP, la formalització del contracte es
podrà efectuar mitjançant la signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució
d’adjudicació.
No obstant l’esmentat, el contacte també es podrà formalitzar en document administratiu que
s’ajustarà amb exactitud a les condicions de la licitació i, a més, es podrà formalitzar en
escriptura pública i ho sol·licita el contractista, anat al seu càrrec les despeses derivades del
seu atorgament. En aquest cas, el contractista haurà d’entregar a l’Administració una còpia
legitimada i una simple del document esmentat en el termini màxim d’un mes des de la seva
formalització.
La formalització del contracte o acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació,
s’haurà d’efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents al que es rebi la notificació de
l’adjudicació als licitadors en la forma prevista a l’art. 151 LCSP.
De conformitat amb el que s’estableix a l’art. 153.4 LCSP quan per causes imputables a
l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte o no s’hagués fet l’acceptació pel
contractista de la resolució d’adjudicació dins el termini indicat se li exigirà l’import del 3% del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, sense perjudici de l’establert
a l’art. 71.2 b) LCSP
En aquells casos que l’òrgan de contractació hagi exigit que les empreses no comunitaris que
resultin adjudicatàries obrin una sucursal a Espanya, s’haurà de fer conforme a l’establert a
l’art. 68.e LCSP
Clàusula 20. Abonaments, mesuraments i valoració.
Solament s’abonarà al contractista l’obra que realitzi conforme als documents del projecte i,
en el seu cas, a les ordres rebudes per escrit de la direcció facultativa.
El mesurament dels treballs efectuats es durà a terme per la direcció de l’obra, podent el
contractista presenciar la seva realització. Per a les obres o parts d’obres les dimensions de les
quals i per les seves característiques hagin de quedar posteriorment i definitiva ocultes, el
contractista està obligat a avisar amb la suficient antelació, per tal que la direcció pugui
realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades la conformitat de les quals
subscriurà el contractista.
Para cada classe d’obra s’adoptarà com a unitat de mesura l’assenyalada en l’epígraf
corresponent dels estudis de mesuraments del projecte. Acabat el mesurament, per part de la
direcció facultativa es procedirà a la valoració de l’obra executada, tenint en compte el previst
en els plecs per als abonaments d’obres defectuoses, materials arreplegats, partides alçades i
abonaments a compte de l’equip posat en obra.
Al resultat de la valoració, obtingut en la forma expressada en el paràgraf anterior, se li
augmentaran els percentatges assenyalats a l’art. 131 del RGLCAP adoptats per a formar el
pressupost i la xifra que resulti es multiplicarà pel coeficient d’adjudicació, obtenint així la
relació valorada mensual, que donarà lloc a la certificació mensual que serà expedida en els
deu dies següents al mes que li correspongui.

A aquests efectes, de conformitat amb l’apartat dos de la disposició addicional trigèsima
segona de la LCSP, el contractista haurà de fer constar en cada factura presentada, la
identificació tant de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat
pública, com de l’òrgan de contractació i del destinatari segons es disposa a en l’apartat 2 de
l’Annex I d’aquest plec
L’Administració tindrà la obligació d’abonar el preu dins els trenta dies següents a la data
d’aprovació de les certificacions d’obres. La demora en aquesta termini donarà lloc a l’aplicació
del previst a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials
Sense perjudici de l’establert en l’apartat 4 de l’art. 210 i en l’apartat 1 de l’art. 243,
l’Administració haurà d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que acreditin la
conformitat amb el que es disposa en el contracte respecte els béns entregats o els serveis
prestats dins els trenta dies següents a l’entrega efectiva dels béns o prestació del servei.
Les certificacions que s’expedeixin i les quantitats que s’abonin al contractista tindran el
caràcter d’abonaments a compte i no suposaran l’aprovació i recepció de les obres que
comprenguin, a resultes de la certificació final de les obres executades i a compte de la
liquidació del contracte.
Les partides assenyalades en el pressupost a tant alçat, s’abonaran conforme el que es disposa
a l’art. 154 del RGLCAP.
Clàusula 21. Obligacions, despeses i impostos exigibles al contractista.
El contracte s’executarà amb subjecció a les seves clàusules i d’acord amb les instruccions que
per a la seva interpretació doni al contractista la direcció facultativa.
Són a càrrec del contractista les despeses i impostos, els de formalització del contracte en el
supòsit d’elevació a escriptura pública, així com quantes llicències, autoritzacions i permisos
siguin procedents, així com quants visats siguin preceptius per a l’entrega degudament
legalitzada de les instal·lacions. Així mateix, estarà obligat a satisfer totes les despeses que
l’empresa hagi de realitzar pel compliment del contracte, com són els generals, financers,
d’assegurances, transports i desplaçaments, materials, instal·lacions, honoraris del personal al
seu càrrec, de comprovació i assaig, taxes i tota mena de tributs, en especial l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres si fos exigible, l’IVA i qualsevol altre que es pogués derivar
de l’execució del contracte
El contractista tindrà l’obligació de instal·lar, al seu càrrec, els rètols informatius de l’obra
d’acord amb els models i instruccions de l’Administració.
Tant en les ofertes que formulin els licitadors com en les propostes d’adjudicació, s’entendran
compresos a tots els efectes, els tributs de qualsevol mena que gravin els diversos conceptes.
No obstant, en tot cas, en l’oferta econòmica, s’indicarà com a partida independent l’import de
l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
Clàusula 22. Obligacions laborals, socials i de transparència.
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de
seguretat social. Així mateix està obligat al compliment Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General de drets de persones amb
discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de

Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Real Decret 39/1997,
de 17 de gener, així com de les normes que es promulguin durant l’execució del contracte.
Així mateix, de conformitat amb l’establert a l’art. 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern, l’adjudicatari del contracte està obligat a
subministrar a l’Administració, previ requeriment, tota la informació necessària per al
compliment de les obligacions previstes en la norma esmentada, així com en aquells normes
que es dictin en l’àmbit municipal.
Clàusula 23. Deure de confidencialitat
En relació amb la confidencialitat serà d’aplicació el disposat en l’art. 133 LCSP.
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a la que tingui
accés amb ocasió de l’execució del contracte a la que se li hagi donat el referit caràcter en els
plecs o en el contracte o que, per la seva pròpia naturalesa s’hagi de ser tractada com a tal.
Clàusula 24. Protecció de dades de caràcter personal
L’ empresa adjudicatària i el seu personal estan obligats a guardar secret professional respecte
a les dades de caràcter personal dels que hagi pogut tenir coneixement per raó de la prestació
del contracte, obligació que subsistirà després de la seva finalització de conformitat amb l’art.
10 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre de 1999.
Clàusula 25. Responsabilitat del contractista per danys i perjudicis.
De conformitat amb el que es disposa a l’art. 196 LCSP, el contractista serà responsable de
tots els danys i perjudicis directes i indirectes que es causin a tercers com a conseqüència de
les operacions que requereixi l’execució del contracte. Si els danys i perjudicis ocasionats
fossin conseqüència immediata i directa d’una ordre donada per l’Administració , aquesta serà
responsable dins els límits a senyalats per les lleis.
Clàusula 26. Cessió del contracte.
Els drets i obligacions que provenen del present contracte podran ser cedits per l’adjudicatari a
un tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó
determinat de l’adjudicació del contracte, es compleixin els supòsits i els requisits establerts a
l’art 214.2 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat.
Sense perjudici de l’establert a l’art. 214.2 b) LCSP, no es podrà autoritzar la cessió a un tercer
quan aquesta suposi una alteració substancial de les característiques del contractista i
aquestes constitueixen un element essencial del contracte.
Clàusula 27. Risc i ventura.
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, segons el que es disposa
a l’art. 197 LCSP i sense perjudici de l’establert a l’art. 239 LCSP.
Clàusula 28. Interpretació del projecte.
Correspon a la direcció facultativa la interpretació tècnica del projecte i la facultat de dictar les
ordres per al seu desenvolupament.

El contractista no podrà adduir, en cap cas, indefinició del projecte. Si al seu judici, es
considerés alguna indefinició haurà de sol·licitar per escrit de la direcció facultativa la
corresponent definició amb l’antelació suficient per a la seva realització. S’haurà de contestar
en el termini d’un mes de la presentació de la sol·licitud.
Clàusula 29. Comprovació del replanteig.
Dins del termini que s’assenyali en el contracte, que no podrà ser superior a un mes des de la
data de la seva formalització de l’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació,
excepte casos excepcionals degudament justificat, el servei de l’Administració encarregat de
les obres procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig fet
prèviament a la licitació, estenent-se acta del resultat que serà signada per ambdues parts
interessades, remetent-se un exemplar a l’òrgan que va celebrar el contracte. L’acta de
comprovació haurà de recollir expressament el que es disposa a l’art. 140 del RGLCAP
Clàusula 30. Pla de Seguretat i Salut.
En aplicació de l’estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l’estudi bàsic, segons sigui
procedent, de conformitat amb l’establert a l’art. 4 del RD. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel
que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, el
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s’analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l’estudi o estudi bàsic, en funció
del seu propi sistema d’execució de l’obra.
Clàusula 31. Execució defectuosa i demora.
El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini fixat per a la seva realització,
així com els terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva.
Si las obres patissin un retard en la seva execució i sempre que aquest no fos imputable al
contractista i quest s’oferís a complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial
d’execució, l’òrgan de contractació li concedirà, donant-li un termini que serà, com a mínim,
igual al temps perdut, a no ser que el contractista demanés un de menor, d’acord amb
l’establert a l’art. 195.2 de la LCSP, regulant-se els requisits i tràmits conforme a l’art. 100 del
RGLCAP. El responsable del contracte emetrà un informe on es determini si el retard es va
produir per motius imputables al contractista.
De conformitat amb el que es disposa a l’art. 29.3 LCSP quan es produeixi demora en
l’execució de la prestació per part de l’empresari, l’òrgan de contractació podrà concedir una
ampliació del termini d’execució, sense perjudici de les penalitats que procedeixi, resultant
aplicable el previst en els arts. 192 i següents de la LCSP.
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del contracte, IVA
exclòs, l’òrgan de contractació estarà facultat per a procedir a la resolució del contracte o
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitzacions. En aquest
darrer supòsit, l’òrgan de contractació concedirà l’ampliació del termini que estimi necessari
per a la finalització del contracte.
Així mateix, l’Administració tindrà les mateixes prerrogatives quan la demora en el compliment
dels terminis parcials permeti presumir raonablement la impossibilitat del compliment del
termini total.

Clàusula 32. Modificació de les obres.
Els contractes administratius solament podran ser modificat per raons d’interès públic en els
casos y en la forma prevista a la Subsecció 4ª de la Secció 3ª del Capítol I del Títol I del Llibre
Segon de la LCSP i d’acord amb el procediment regulat a l’art. 191, amb les particularitats
previstes a l’art. 2017 LCSP
Els contractes administratius celebrats pels òrgans de contractació solament es podran
modificar durant la vigència del contracte en els supòsits establerts a l’art. 203. S LCSP
Les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran obligatòries pels contractistes
en els termes establerts a l’art 206 LCSP, i s’han de formalitzar en els mateixos termes que en
l’adjudicació d’acord amb el que es disposa a l’art. 153 LCSP i publicar-se d’acord a l’establert
als arts. 63 i 207 LCSP
No tindran consideració de modificacions del contracte d’obres les establertes en l’apartat 4
“in fine” de l’art. 242 LCSP
Clàusula 33. Suspensió de les obres
L’ Administració, per raons d’ interès públic, podrà acordar la suspensió de l’execució del
contracte. Igualment, procedirà la suspensió del contracte d’acord amb l’assenyalat a l’art
198.5 LCSP. A efectes de la suspensió del contracte s’estarà al disposat en l’art. 208 LCSP així
com en l’art. 103 del RGLCAP
Clàusula 34. Resolució del contracte.
Són causes de resolució del contracte les establertes en els arts. 211, 245 de la LCSP
De conformitat amb l’art. 211.2 LCSP, en els casos en què concorrin diverses causes de
resolució del contracte amb diferents efectes en quan a les conseqüències econòmiques de
l’extinció, s’haurà de tenir en compte la que hagi aparegut amb prioritat en el temps
La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació de conformitat amb el
disposat en l’art. 212.1 LCSP
Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista li serà exigible una
indemnització a l’Administració pels danys i perjudicis ocasionats. La determinació dels danys i
perjudicis que hagi d’indemnitzar es determinarà per l’òrgan de contractació en decisió
motivada prèvia audiència al contractista, atenent, entre altres factors, el retard que impliqui
per a la inversió projectada i les majors despeses que s’ocasionin a l’Administració
Per a l’aplicació de les causes de resolució s’estarà al que es disposa a l’art. 212 de la LCSP i
pels seus efectes als arts. 213 i 246 de la LCSP, així com el que es disposi en el
desenvolupament reglamentari de la Llei
Clàusula 35. Recepció de l’obra
El contracte s’ entendrà acomplert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb els
seus termes i a satisfacció de l’Administració, la totalitat del seu objecte.
Dins el mes següent a la finalització de l’obra es procedirà, mitjançant acte formal, a la seva
recepció.

Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el funcionari
tècnic designat per l’Administració contractant i el seu representat les donarà per rebudes,
aixecant-se la corresponent acte per quadruplicat la qual s’haurà de signar pels presents a la
recepció, entregant-se un exemplar al funcionari tècnic que representi l’Administració, un altre
a la direcció facultativa, el tercer al representant de la Intervenció municipal i el quart al
contractista. En aquest moment s’inicia el termini de garantia. En l’acta de recepció la direcció
facultativa fixarà la data per a l’inici del mesurament general quedant notificat el contractista
per a ser-hi present.
El contractista té obligació d’assistir a la recepció de l’obra. Si per causes que li siguin
imputables no hi assisteix, el representant de l’Administració li remetrà un exemplar de l’acta
per a que, en el termini de deu dies, formuli les al·legacions que consideri oportunes, sobre les
que resoldrà l’òrgan de contractació.
Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes se farà constar en l’acta i la direcció
facultativa assenyalarà i detallarà les instruccions precises fixant un termini per a la seva
resolució. Si transcorregut aquest termini el contractista no hagués finalitzat les obres, se li
podrà atorgar un nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte per causes
imputables al contractista.
Clàusula 36. Mesurament general y certificació final.
Rebudes les obres, es procedirà al seu mesurament general en presència del contractista,
formulant-se, per part de la direcció facultativa, en el termini d’un mes des de la recepció, el
mesurament de les realment executades d’acord amb el projecte.
En el termini de 3 mesos a comptar de la recepció, l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la
certificació final de les obres executades que, en el seu cas, serà abonada al contractista a
compte de la liquidació del contracte en el termini previst a l’art. 198.4 LCSP.
Clàusula 36. Termini de garantia i liquidació
El termini de garantia començarà a comptar des de la data de recepció i serà el que s’indiqui
en l’apartat 26 de l’Annex I d’aquest plec . Les despeses de conservació i vigilància mentre duri
el termini de garantia aniran a càrrec de contractista.
Mentre duri el termini el contractista cuidarà de la conservació i vigilància de les obres d’acord
amb el previst en el plec de prescripcions tècniques particulars del projecte i a les instruccions
que dicti la direcció de l’obra. Si a judici de l’Administració es descuidés la conservació i es
donés lloc al perill de l’obra s’executaran per ella mateixa i a costa del costa del contractista els
treballs necessaris pera evitar el dany.
Clàusula 37. Responsabilitat per vicis ocults
Si l’obra pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a
l’acabament del termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, deguts a incompliment
del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis que es
produeixin o es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar des de la recepció.
Així mateix, el contractista respondrà, metre duri aquest termini dels danys materials causat a
l’obra per vicis o defectes que afectin a la cimentació, els suports, les bigues, els forjats, els
murs de càrrega o altres elements estructurals i que comprometin directament la resistència
mecànica i l’estabilitat de la construcció, comptats des de la recepció de l’obra sense reserves
o des de la seva esmena.

Clàusula 38. Prerrogatives i facultats de l’Administració.
Dins els límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, l’òrgan de
contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius, resoldre els
dubtes que hi hagi respecte el seu compliment, modificar-los per raons d’interès públic,
declarar la responsabilitat imputable al contractista en relació a l’execució del contracte,
suspendre la seva execució i acordar la seva resolució i determinar els seus efectes.
Igualment, l’òrgan de contractació ostenta les facultats d’inspecció de les activitats dutes a
terme pels contractistes mentre duri l’execució del contracte, en els termes i amb els límits
establerts en la LCSP per a cada tipus de contracte. En cap cas aquestes facultats d’inspecció
podran suposar un dret general de l’Òrgan de contractació a inspeccionar les instal·lacions,
oficines i altres emplaçaments el els que el contractista desenvolupi les seves activitats
excepte en el cas que siguin determinants per al desenvolupament de les prestacions objecte
del contracte i, en aquets cas, hauran de quedar justificats de forma expressa i detallada a
l’expedient administratiu.
Els procediments per a l’adopció d’acords relatius a les prerrogatives establertes anteriorment,
s’ instruiran d’acord amb el que es disposa a l’art. 191 LCSP.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació posaran fi a la via administrativa i seran
immediatament executius.
Clàusula 39. Recursos
Els actes que es dictin en els procediments oberts simplificats sumaris d’adjudicació dels
contracte d’obres de les Administracions Públiques podran ser objecte de recurs de
conformitat amb el que es disposi a la Llei 39/2015, d’1 de octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques; així com en la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciòs-administrativa.
L’ADDMINISTRACIÓ CONTRACTANT

L’ADJUDICATARI

ANNEX I
CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE.
TÍTOL:
1.- Definició de l’objecte del contracte:
Código/s CPV: GC/DIP012018
División en lots: NO
Contracte reservat de conformitat amb la D.A. 4ª LCSP: NO
2.- Òrgans administratius.
Òrgan de contractació:
Denominació: AJUNTAMENT DE RIALP
Direcció postal: PLAÇA DEL TORNALL, 1 25594 RIALP (LLEIDA)
Oficina comptable: INTERVENCIÓ MUNICIPAL. PLAÇA DEL TORNALL, 1 25594 RIALP (LLEIDA)
DIR3:
3.- Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte.
Servei municipal d’obres: Regidoria d’Obres, Serveis Tècnics Municipals i Intervenció Municipal
4.- Valor Estimat.
Valor estimat : 63.174,42 €,IVA exclòs, calculat segons els amidaments del projecte
5.- Pressupost base de licitació i crèdit en què s’empara .
Tipus de pressupost: Tancat
Pressupost (IVA exclòs): 63.174,42 €
IVA: 13.266,63 €
Tipus: 21%
]
Pressupost base de licitació: 76.441,05 €, IVA inclòs.
Desglossament del pressupost base de licitació :
Cofinanciació: SI

Ajuntament de Rialp: 1,53 %

Aportació de l’Ajuntament de Rialp:
Aportació dels ens cofinançadors
GENERALITAT DE CATALUNYA:
DIPUTACIÓ DE LLEIDA

1.174,25 euros

Altres Ens: 98,47 %
Import (IVA inclòs)
48.739,95 €
26.472,85 €

6.- Revisió de preus
Procedeix:
NO
7.- Règim de pagaments.
Expedició de certificacions: Periodicidad mensual
8.- Termini i lloc d’execució. (Cláusulas 9 y 38)
Termini Total: data límit de finalització de l’obra 30 de juny de 2018
Lloc d’execució: carretera municipal d’Escàs a Caregue

9.- Procediment i criteris d’ adjudicació.
Tramitació anticipada: NO
Tramitació:
Procediment: obert simplificat sumari
Criteris d’adjudicació: S’estableix pluralitat de criteris
10.- Habilitació empresarial .
Procedeix: NO
11.- Empreses no comunitàries.
Apertura de una sucursal en España de las empreses no comunitàries que resultin
adjudicatàries
Procedeix: NO
12.- Pòlisses d’assegurança.
Procedeix: NO
13.- Forma de las proposicions:
Les proposicions s’hauran de presentar en un únic sobre de declaració responsable i oferta de
criteris valorables en xifres o percentatges
14.- Criteris d’adjudicació .
Pluralitat de criteris d’adjudicació
Criteris valorables en xifres o percentatges
1.- Proposició econòmica igual al preu base d’adjudicació:
Formula: Proposició=PBx1
Punts: 10 punts
2. Millora econòmica A
Construcció de cuneta de seguretat d’1,00 m d’amplada, amb una pendent intradós de l’1/6,
amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
inclosa excavació (càrrega i transport a l’abocador)
Fórmula: import metre línial d’acord amb els preus unitaris del projecte: 15,97 €/ml.. Longitud
màxima de cuneta de l’oferta 300 ml. Import màxim de l’oferta: 4.791,00 €. Fórmula de
càlcul: nombre de metres linials ofertats.
Punts: puntuació màxima 10 punts
3.- Millora econòmica B
Paviment d’un tram de carretera fora de la zona d’actuació d’una amplada mitjana de 4 m i
una longitud de 100 m.
Fòrmula: import m2 d’actuació d’acord amb els preus unitaris de projecte. Superfície màxima
d’actuació 400 m2. Fórmula de càlcul: nombre de m2 ofertats
Punts: puntuació màxima 10 punts
4.- Millora econòmica C
Assumpció de la despesa dels honoraris de la Direcció d’Obra
Fòrmula: Import dels honoraris de Direcció d’Obra. Import màxim de l’oferta: 3.000,00 €.
Fórmula de càlcul: Import Honoraris=1. Valoació oferta sobre 1: IOx100/IH,m on:
IO: Import oferta
IH: Import Honoraris
Puntuació: 1=10 punts

15.- Ofertes anormalment baixes
Procedeix: NO
16.- Documentació tècnica a presentar en relació amb els criteris d’adjudicació
Justificació tècnica respecte a que les característiques de les ofertes de millora econòmica
coincideixen amb les del projecte
17.- Ejecució del contracte.
Possibilitat d’executar determinades parts o treballs, en atenció a la seva especial naturalesa,
directament pel propi licitador o per un participant en la UTE: NO
18- Subcontractació
Subcontractació: NO
19.- Modificacions previstes en el plec de clàusules administratives particulars.
Procedeix: NO
20- Suspensió
Abonament al contractista dels danys i perjudicis per suspensió del contracte: de conformitat
amb el que es disposa a l’art. 208 LCSP
21- Penalitats
a) Per demora: d’acord amb el que s’estableix a l’art. 192 de la LCSP
22.- Causes de resolució del contracte
D’acord amb el que s’estableix a la LCSP
23.- Assajos, anàlisis i informes específics previstos a l’art. 145 del RGLCAP
Les despeses derivades de la realització dels assajos i anàlisis de materials i unitats d’obra i dels
informes específics que es requereixin, aniran per compte de l’Administració
24.- Termini d’avís de finalització de l’execució de l’obra
El termini d’avís serà de 15 dies hàbils
25.- Certificació final.
Termini d’aprovació de la certificació final: 1 mes
26- Termini de garantia.
1 any
27.- Deure de confidencialitat
Durada: 5 anys des del coneixement de la informació confidencial

28- Termini de sol·licitud d’informació addicional sobre els plecs
Els interessats en el procediment de podran sol·licitar inforació addicional sobres els plecs si
demés documentació complemtnària amb una antelació de 5 dies abans de la finalització del
termini de presentació de les proposicions
29.- Perfil del contractant
La direcció d’accès al perfil de contractant en l’Ajuntament de Rialp és:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=rial
p&reqCode=viewDetail&idCap=3860851

ANNEX II
SOBRE ÚNIC
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE I OFERTA DE CRITERIS VALORABLES EN XIFRES O
PERCENTATGES
El Sr./Sra..................................................................., con DNI número.........................en nombre
(propi) o (de la empresa que representa)............................................entitat que [SI] [NO]
compleix las condiciones de PYME,
con NIF............................. y domicilio fiscal
.....................................………………………
………………………….…en............................calle..................................................................................
.número.....................enterado del anuncio publicat en el perfil de contractant del
dia................. de.............. de............. i de las condicions, requisits i obligacions sobre protecció
y condicions de treball que s’exigeixen per a l’adjudicació del contracte
de.....................................................................................................................................................
..............................................................................es compromet a tomar a executar-les, amb
estricte subjecció als expressats requisits, condiciones i obligacions, en el termini total de
....................., por un preu de ........................... Euros (en número), al que correspon per IVA la
quantitat de .....................................Euros, (en número), totalitzant-se l’Oferta en
......................Euros (en número).
Indicar, en el seu cas, els altres criteris d’adjudicació valorables en xifres o percentatges que
s’ha establert en l’apartat 14 de l’Annex I del present Plec.

