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QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES
A. VALOR M AX I M ESTI M AT DE L’ACORD M ARC
El valor estimat del contracte és de un milió dos-cents cinquanta mil euros (1.250.000,00 €),
l’IVA exclòs, desglossat de la següent forma:

Primer any

Segon any

Tercer any

Quart any

Pressupost
base de
licitació

250.000,00 €

250.000,00 €

250.000,00 €

250.000,00 €

Preus
unitaris

Possibles
Valor total
Possibles modificacions
estimat de
pròrrogues
(no
l’Acord marc
previstes)
250.000,00 €

-

1.250.000,00 €

Aquest valor fa referència a l’import global i màxim de l’Acord Marc tenint en compte la seva durada
màxima i el conjunt de contractes basats durant la seva vigència, de conformitat amb l’article 17 de la
Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, la
energia, els transports i els serveis postals.
Aquest import ha estat calculat partint de la previsió dels possibles serveis a contractar. No obstant
això, el càlcul està elaborat de forma estimativa, no restant obligada AIGÜES DE REUS divisió de REUS
SERVEIS MUNICIPALS, SA (en endavant Aigües de Reus) a contractar un determinat número o import
de serveis, sinó únicament els que efectivament siguin necessaris, sense que per aquest motiu
l’adjudicatari tingui dret a percebre cap indemnització o compensació.
A través d’aquest procediment, Aigües de Reus homologarà a un màxim de 5 (cinc)
empreses/empresaris que complint amb els requisits establerts en el present Plec de Condicions i en el
Plec de Prescripcions Tècniques puguin realitzar els serveis corresponents a l’objecte de l’acord marc,
en les condicions previstes per Aigües de Reus.

B. P RESSUP OST DE L’ACORD M AR C
El pressupost màxim de licitació de l’Acord marc es fixa en els següents preus unitaris, màxims:
Preu/hora segons professional

Preu/hora màxim

Preu/hora tècnic programador

42,00 €/h
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Preu/hora oficial elèctric/electromecànic

28,00 €/h

Preu/hora ajudant elèctric/electromecànic

22,00 €/h

Preu/hora oficial instrumentista

32,00 €/h

Preu/hora ajudant instrumentista

28,00 €/h

% Increment cost materials

20% (màxim)

C. DURADA DE L’ACORD M AR C I P R ÒR ROGA
C.1. Durada inicial
4 (quatre) anys.
C.2. Pròrrogues
Si. Es preveu la possibilitat de prorrogar l’Acord marc per un màxim d’un any. En cas que sigui
acordada la pròrroga per part de l’entitat contractant, serà obligatòria pel contractista.
C.3. Valoració de terminis
No procedeix la valoració de la reducció de terminis per l’adjudicació del present Acord Marc. Sense
perjudici que la valoració de la reducció de terminis pugui ser tinguda en consideració en l’adjudicació
dels seus contractes basats.

D. LLOC D’EX ECUCI Ó
L’àmbit de les instal·lacions d’Aigües de Reus.

E. GARANTI A P ROVI SI ONAL
No s’exigeix.

F. GARANTI A DEFI NI TI VA
Si.
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D’un import de 12.500,00 € (equivalent al 5% del valor estimat anual de l’Acord Marc -250.000 €-,
exclòs l’impost sobre el valor afegit). La garantia definitiva respondrà dels incompliments tant de
l’Acord Marc com dels contractes basats en el mateix Acord Marc.

G. TER M I N I DE GAR ANTI A
2 (dos) anys des de l’acte de recepció del contracte derivat adjudicat a cada contractista homologat a
l’empara del present Acord Marc.

H. ADM I SSI BI LI TAT DE VARI ANTS I M I LLORES
No s’admeten.

I . R EVI SI Ó DE P REUS
No es preveu revisió de preus.

J. CAP ACI TAT I SOLVÈN CI A
Veure condicions a la clàusula 6 del present plec.

K . ASSEGURANCES
Assegurança de responsabilitat professional segons s’estableix al present plec.

L. P RESENTACI Ó DE P R OP OSTES
Lloc: Mitjançant l’eina Sobre Digital 2.0 de la plataforma de de contractació pública EACAT, al perfil
del contractant de Reus Serveis Municipals, SA:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=r
eus&idCap=12628397&ambit=&
Data límit: El termini de presentació de les ofertes finalitza a les 14:00 hores del dia següent a la
data de finalització del termini de 40 dies des de la data de publicació de l’anunci de licitació al Diari
Oficial de la Unió Europea.

M . OB ERTURA SOBR ES
Lloc: Mitjançant l’eina Sobre Digital 2.0 de la plataforma de de contractació pública de l’EACAT, al
perfil del contractant de Reus Serveis Municipals, SA.
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Data: Veure anunci de licitació.

N.- CRI TERI S DE VALOR ACI Ó DE LES OFERTES
Segons Annex núm. 4 del present plec de condicions.

O.- DESP ESES DE P UBLI CI TAT
Un màxim de 4.000 €.

P . M ODI FI CACI ONS
No es preveuen modificacions de l’Acord Marc.

Q. DI VI SI Ó EN LOTS
No

R. SERVEI D’I N FORM ACI Ó I DE R ESOLUCI Ó DE CONSULTES A DI SP OSI CI Ó DELS
OP ERADORS ECONÒM I CS
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’hauran de realitzar per escrit a la següent adreça
de correu electrònic: stecnics@aiguesdereus.cat, com a molt tard 12 dies abans de que finalitzi el
termini per presentar les ofertes. A l’assumpte del missatge s’haurà de fer constar obligatòriament el
codi/número de l’expedient.
Les respostes a les preguntes rebudes es publicaran al Perfil de Contractant d’Aigües de Reus integrat
a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, i tindran caràcter
vinculant.
En el cas de que Aigües de Reus, en el marc de la licitació, emeti una nota d’aclariment a on
s’especifiqui una modificació, consideració, anul·lació parcial o qualsevol altre informació addicional
aquesta tindrà prevalença.
Igualment, s’informa als interessats que la informació relacionada amb l’estat de tramitació del
present procediment serà publicada al perfil de contractant d’Aigües de Reus, incloent els pertinents
aclariments i esmenes, en el seu cas. Es recomana als interessats consultar de forma periòdica el
perfil de contractant d’Aigües de Reus per estar informats de l’estat de situació del procediment de
contractació.
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S. SUBCONTRACTACI Ó
Veure clàusula 20 del present plec de condicions.

U. ALTR ES I N FOR M ACI ONS
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PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP)

ACORD MARC: HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
RELATIUS A LES ACTUACIONS EN ELS ÀMBITS DE ELECTROMECÀNICA, ELECTRÒNICA,
INSTRUMENTACIÓ I PROGRAMACIÓ DELS EQUIPS DE CONTROL O AUTÒMATS DE LES
INSTAL·LACIONS D’AIGÜES DE REUS. HONORARIS DE SERVEIS FINS A 100.000 EUROS, IVA NO
INCLOS (AT18192).

TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA
PROCEDIMENT: OBERT
REGULACIÓ: HARMONITZADA

Codi

de AT18192

contracte

Descripció L’ACORD MARC PER L’HOMOLOGACIÓ DE
contracte PROVEÏDORS PER A LA (PRESTACIÓ DELS
SERVEIS RELATIUS A LES ACTUACIONS EN ELS
ÀMBITS

DE

ELECTRÒNICA,

ELECTROMECÀNICA,
INSTRUMENTACIÓ

I

PROGRAMACIÓ DELS EQUIPS DE CONTROL O
AUTÒMATS DE LES INSTAL·LACIONS D’AIGÜES
DE REUS. HONORARIS DE SERVEIS FINS A
100.000 EUROS, IVA NO INCLOS (AT18192).
CODI CPV :
31700000-3

Material electrònic, electromecànic i electrotècnic

45310000-3

Treballs d’instal·lació elèctrica

48000000-8

Paquets de software i sistemes d’informació

50312300-8

Manteniment i reparació d’equips de xarxes de dades

50532000-3

Serveis de reparació i manteniments de maquinària elèctrica, aparells i equip associat

51100000-3

Serveis d’instal·lació d’equips elèctric i mecànic

51300000-5

Serveis d’instal·lació d’equips de comunicacions

31682210-5

Equip d’instrumentació i control
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I. DISPOSICIONS GENERALS
Primera. Objecte, finalitats de l’Acord Marc i règim jurídic
1.1 L’objecte d’aquest Plec és l’establiment de les condicions que regiran l’adjudicació, per part d’
AIGÜES DE REUS divisió de REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA (en endavant Aigües de Reus) de l’Acord
marc per a l’homologació de proveïdors per a la prestació dels serveis relatius a les actuacions en els
àmbits de electromecànica, electrònica, instrumentació i programació dels equips de control o
autòmats de les instal·lacions d’Aigües de Reus. Honoraris de serveis fins a 100.000 Euros, IVA no
inclòs.
El tipus d’actuacions a realitzar a les instal·lacions d’Aigües de Reus es dividiran en dos grans grups,
cada un dels quals tindrà el seu procediment d’adjudicació dels contractes basats:
•

Intervencions i reparacions urgents a les instal·lacions d’Aigües de Reus

•

Adaptacions, instal·lacions i canvis de remotes

A través d’aquest procediment, Aigües de Reus homologarà un màxim de 5 contractistes/empresaris
especialitzats en els àmbits de electromecànica, electrònica, instrumentació i programació per cobrir
les principals actuacions en aquests àmbits de les instal·lacions d’Aigües de Reus, actuacions el valor
estimat de les quals sigui fins a 100.000 euros, amb els condicionats i limitacions establerts en el
present plec.
1.2 L’objecte de la present licitació es l’adjudicació, per part d’Aigües de Reus, d’un Acord marc per a
la posterior contractació dels serveis esmentats, de conformitat amb l’establert en el present Plec de
Clàusules Administratives Particulars (en endavant PCAP), al Plec de Prescripcions Tècniques (en
endavant, PPT) i als contractes basats en l’Acord marc.
Aigües de Reus contractarà els serveis que siguin necessaris, essent el valor estimat previst un import
global i màxim, però en cap cas un import obligat a consumir per l’entitat contractant.
D’acord amb l’objecte definit al Plec de Prescripcions Tècniques, el present Acord marc es cataloga
com a mixt, atès que conté prestacions pròpies d’un contracte de serveis, subministrament i obres. En
tot cas, de conformitat amb l’article 5 de la Directiva 2014/25/UE del Parlament Europeu i del Consell
de 26 de febrer de 2014, relativa a la contractació per entitats que operen en els sectors de l'aigua,
l'energia, els transports i els serveis postals i per la qual es deroga la Directiva 2004/17/CE, l’Acord
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marc es regeix per les disposicions aplicables al contracte de serveis, en esdevenir aquesta categoria
l’objecte principal del mateix.
1.3 Les empreses homologades hauran de tenir capacitat suficient per poder atendre les prestacions
que es deriven d’aquesta licitació i, en aquest sentit, disposar dels mitjans adequats i suficients per
poder cobrir cadascuna de les necessitats d’Aigües de Reus per a l’execució de cada contracte basat
en l’Acord marc.
En concret, els contractistes homologats de l’Acord marc, hauran de cobrir qualsevol intervenció o
reparació de caràcter urgent que es pugui produir a la xarxa de telecontrol d’Aigües de Reus, ja sigui
un problema informàtic, elèctric, electromecànic o electrònic, amb l’objectiu de aconseguir una
continua comunicació de les remotes actualitzades i connectades a la xarxa. Inclourà també
incidències relacionades amb la programació SCADA o la xarxa de comunicacions.
Per cobrir les adaptacions, instal·lacions i canvis de remotes del procés d’implementació de la xarxa de
telecontrol de les instal·lacions d’Aigües de Reus, els contractes basats s’adjudicaran per algun dels
procediments establerts en funció de l’import entre les empreses constituents de la borsa de
contractistes homologats.
1.4 Aigües de Reus no assegura l’adjudicació d’un determinat número de contractes basats. En el cas
de que així ho necessiti Aigües de Reus, podrà adjudicar la prestació de determinats serveis als
proveïdors que hagin estat homologats. La participació en aquest procediment i l’adjudicació de
l’Acord marc no assegura ni garanteix a favor d’aquell proveïdor homologat la subscripció de cap
contracte derivat al seu favor, sense que aquest fet li doni dret a ser indemnitzat, compensat o
rescabalat.
Per tant, la no adjudicació de cap contracte basat no donarà dret a cap empresa que hagi estat
homologada a ser compensada, rescabalada o indemnitzada.
1.5 El destinatari dels serveis objecte del present Acord marc és la pròpia Aigües de Reus, que els
encarregarà, quan els requereixi, a alguna de les empreses homologades de conformitat amb els
procediments que s’estableixen al present Plec.
Aigües de Reus adjudicarà els contractes basats seguint el procediment establert a la clàusula 23 del
present Plec.
1.6 L’Acord marc té les següents finalitats:
−

Determinar els serveis que podrà contractar Aigües de Reus a l’emparament del present Acord
marc.
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−

Seleccionar a un màxim de 5 (cinc) empreses que podran realitzar els serveis objecte del
present Acord marc.

−

Fixar les condicions tècniques mínimes i les condicions econòmiques relatives a les empreses
adjudicatàries que realitzaran les prestacions que són objecte d’aquest Acord marc.

−

Fixar les condicions generals d’adjudicació i execució dels posteriors contractes de serveis a
través de la contractació derivada.

−

Limitació Acord marc: El present Acord marc ho és exclusivament per adjudicar contractes
basats els valors estimats dels quals no superin 100.000 euros. Per tant, Aigües de Reus
contractarà pel procediment que correspongui legalment aquells serveis que superin
l’esmentat import.

1.7 Aquest procediment no es divideix en lots, atès que l’òrgan de contractació considera que la
realització independent de les prestacions objectes de l’acord marc dificultaria la correcta execució del
mateix des d’un punt de vista tècnic. En aquest sentit, el present acord marc ja garanteix la
concurrència de PYMES a la licitació, no només en quant a l’adjudicació del present acord marc sinó,
també, en relació a l’adjudicació dels contractes basats.
Es decideix no dividir per lots pels següents raonaments tècnics:
•

Els serveis a executar son de la mateixa tipologia i àmbit d’actuació, i per tant, no es
considera la subdivisió de les tasques a executar.

•

Les actuacions a realitzar durant la duració del contracte tenen un vincle tècnic, ja que
l’objectiu final és el correcte funcionament de les xarxes de comunicacions d’Aigües de Reus, i
per tant, un coneixement global, detallat i actualitzat de les instal·lacions, facilita la velocitat i
qualitat d’execució de les tasques.

•

En el cas d’incidències que puguin sorgir i les seves corresponents reparacions, es considera
que l’empresa instal·ladora serà la més adequada per solucionar, amb màxima celeritat i
coneixement, el problema tècnic.

1.8 L’Acord marc s’ajustarà al contingut del present plec, les clàusules del qual es consideraran part
integrant del respectiu contracte. Així mateix, s’informa que al contracte tipus que s’adjunta com
Annex al present Plec es regula les obligacions del contractista, tals com, amb caràcter enunciatiu i no
limitatiu, forma de pagament, condicions d’execució, subcontractació, pagament a subcontractistes i
proveïdors, penalitzacions, resolució del contracte, etc. i que, per tant, haurà de ser tingut en
consideració pels operadors econòmics.
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1.9 La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels operadors econòmics del
contingut del present Plec i de la totalitat de la documentació que conforma la present licitació, sense
cap excepció o reserva.
El desconeixement d’aquesta documentació en qualsevol dels seus termes i dels altres documents
contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximirà a
l’empresa adjudicatària de l’obligació de complir-los.
1.10 La interpretació de l’Acord marc i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà tenint en
compte en primer lloc el plec de condicions i les prescripcions tècniques. En cas de discordança entre
el que preveu el Plec i el contracte tipus, prevaldrà el que s’indica al plec de condicions i PPT.
En el supòsit que el present plec sigui traduït a altres llengües, en cas de discrepància prevaldrà la
versió en llengua catalana.
1.11 El present contracte, en tractar-se d’activitats previstes a l’article 7 de la Llei 31/2007, de 30
d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, la energia, els transports i els
serveis postals (en endavant LSE) i en ser el seu valor estimat superior a l’establert a l’article 16 de la
LSE es regeix per les disposicions de la referida norma i per aquelles disposicions de la Directiva
2014/25/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a la contractació
per entitats que operen en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals i per la
que es deroga la Directiva 2004/17/CE (en endavant la Directiva 2014/25/UE), que resulten d’aplicació
directa per la manca de transposició de la mateixa a l’ordenament jurídic espanyol.
En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, serà d’aplicació el règim
previst a l’article 89 de la Directiva 2014/25/UE.
1.12 L’Acord marc que es formalitzi té la consideració de contracte privat i queda subjecte, en quant
als seus efectes i extinció, al dret privat, regint-se per aquest Plec, pel contracte i documentació
annexada, i en tot allò no previst, per la legislació civil i mercantil aplicable.
1.13 Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació, adjudicació i
modificacions contractuals, quan aquestes últimes es fonamentin en l’incompliment d’allò establert a
l’article 89 de la Directiva 2014/25/UE, quan s’entengui que dita modificació hauria d’haver estat
objecte d’una nova adjudicació, les parts es sotmetran a l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en relació als efectes i extinció del present
Acord marc i de les prestacions basades en el mateix, serà competent l’ordre jurisdiccional civil. Les
parts, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que pugues correspondre-li, se sotmetran a la
jurisdicció civil i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Reus.
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Segona. Valor màxim estimat de l’Acord marc, pressupost de licitació, preu
del contracte basat i existència de crèdit
2.1 El valor màxim estimat de l’Acord marc, de conformitat amb els criteris establerts a l’article 17 de
la LSE, s’ha calculat de forma estimativa tenint en compte la despesa que potencialment es podria
generar durant tota la possible durada de l’Acord marc i la seva pròrroga, tenint en compte el total de
contractes previstos durant la seva vigència.
Per tant, aquest valor màxim estimat té caràcter purament orientador i no vinculant, no suposant, en
cap cas, una obligació de despesa per Aigües de Reus o que aquesta quedi obligada a demandar una
determinada quantia de serveis, atès que es determinarà en funció dels contractes basats en el
present Acord marc que realment es duguin a terme. Únicament generaran obligació de pagament els
treballs efectivament realitzats pels adjudicataris en els contractes basats.
Seguint aquests criteris, el valor màxim estimat de l’Acord marc que es fixa per tota la seva durada és
el que consta expressat a l’apartat A del quadre-resum de característiques del present plec,
import que no inclou l’impost sobre el Valor Afegit (IVA).
2.2 S’estableixen com a preus unitaris màxims els que es detallen a l’Annex núm. 6 del present Plec.
Els operadors econòmics presentaran una oferta respecte als preus unitaris, no superant els preus
màxims que s’han detallat. Així mateix, respecte dels costos de materials els operadors econòmics
oferiran en la seva proposició econòmica un % d’increment.
Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior als preus unitaris màxims

o a

l’increment dels costos de materials, així com aquelles que no s’ajustin al que s’especifica en les
condicions de presentació de l’oferta.
Els imports que es detallen com a preus unitaris màxims inclouen tots els factors de valoració i les
despeses que, segons els documents contractuals i la legislació vigent, corren per compte de
l’adjudicatari, exceptuant l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que ha de suportar Aigües de Reus.
En les proposicions presentades pels operadors econòmics s’entendran compresos a tots els efectes
els tributs de qualsevol mena que gravin el servei a efectuar, exceptuant l’IVA.
L’adjudicatari d’un contracte basat tindrà dret a percebre les quantitats corresponents als treballs
realment executats, de conformitat a la seva oferta i en la forma prevista en el corresponent
contracte, i que hagin estat sol·licitats per Aigües de Reus.
El preu del contracte basat no serà objecte de revisió.
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2.3 Existència de crèdit:
Inversions:
•

Sistema de monitorització i control: 150.000,00 €

Partides pressupostaries
•

62202150 – Reparacions, conservació i reposició (altres instal·lacions): 40.000 €

•

62202120 – Reparacions, conservació i reposició (instal·lacions tècniques): 30.000 €

•

60701309 – Manteniment altres instal·lacions: 30.000 €.

2.4 En els contractes basats en el present Acord marc es determinarà el preu del servei en funció de
l’oferta del proveïdor i la dels concrets serveis a realitzar i efectivament prestats. L’oferta econòmica
del contracte basat en cap cas podrà superar els preus inicialment ofertats per l’empresa al participar
a l’Acord marc.

Tercera. Durada de l’Acord marc i dels contractes basats
3.1 Durada de l’Acord marc:
L’Acord marc tindrà una durada inicial de 4 (quatre anys), a comptar des de la data de la seva
signatura.
Aquest contracte podrà prorrogar-se 1 vegada per un termini d’un (1) any.
En aquest cas, la pròrroga serà acordada per l’òrgan de contractació i serà obligatòria pels
adjudicataris.
Malgrat aquesta durada màxima de l’Acord marc, aquest s’extingirà i finalitzarà a tots els efectes en el
moment en que el que s’esgoti l’import previst com a valor màxim estimat.
La finalització de la vigència de l’Acord marc, ja sigui per esgotament de l’import del valor estimat o
pel compliment del termini, no impedirà la continuïtat de la vigència dels contractes basats en l’Acord
marc, sempre i quan aquests contractes basats s’hagin adjudicat abans de l’extinció de l’Acord marc.
3.2 Durada dels contractes basats:
Es podran adjudicar contractes basats en l’Acord marc al llarg de tota la vigència del mateix.
La durada dels contractes basats en el present Acord marc serà independent de la durada de l’Acord
marc i es regirà per allò establert al contracte basat respecte de la seva duració.
Les estipulacions de l’Acord marc regiran tots els contractes basats que s’adjudiquin en base a aquest.
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Quarta. Expedient de contractació, procediment d’adjudicació de l’Acord
marc, documentació que es facilitarà als operadors econòmics, nombre
màxim d’empreses que es podran seleccionar i responsable del contracte
L’adjudicació de l’Acord marc es realitzarà pel procediment obert, de tramitació ordinària (regulació
harmonitzada), de conformitat amb allò previst a l’article 58 de la LCSE i l’article 45 de la Directiva
2014/25/UE i d’acord amb el que es disposa en el present Plec.
4.1 Nombre màxim d’empreses que es podran seleccionar per a l’Acord marc:
L’adjudicació de l’Acord marc es realitzarà, sempre que així pugui ser, al nombre màxim d’empreses
(5) indicades al present Plec, les quals hagin estat, per ordre, les que presentin les ofertes
econòmicament més avantatjoses d’acord amb els criteris d’adjudicació del present plec.
4.2 Necessitat i idoneïtat del contracte:
La celebració d’aquest Acord marc resulta necessària pel compliment i realització de les finalitats
d’Aigües de Reus. En particular, per tal d’obtenir a temps real tots els inputs informatius de cada
arqueta, l’any 1992, Aigües de Reus va optar per la instal·lació de un sistema de telecontrol constituït
per unes estacions remotes, un sistema de comunicacions amb una xarxa privada de cables, de radio i
de fibra òptica amb un front-end de comunicacions al centre de control,

i un sistema informàtic

format per ordinadors tipus work-station amb el sistema operatiu UNIX una xarxa local tipus ethernet.
Es va utilitzar un software SCADA pel centre de control amb un interface gràfic d’usuari (MMI).
Degut a que l’esmentat sistema de telecontrol no va tenir la fiabilitat i robustesa prevista, i l’aparició
de noves tecnologies en l’àmbit de telecomunicació, Aigües de Reus va decidir migrar cap un nou
sistema de monitorització i control (SMIC) de mercat i actual.
Per tal de realitzar la implementació de l’esmentat sistema de monitorització i control, s’han de
realitzar una sèrie d’actuacions per a poder obtenir una xarxa de comunicació completa i així, obtenir
lectures a temps reals.
Aigües de Reus, en l’exercici de la seva activitat, necessita dels serveis especificats. Per aquest fet i
per tal d’assegurar la prestació de serveis indicada, Aigües de Reus ha de fixar les bases per
homologar a una sèrie d’empreses expertes en la matèria que puguin prestar aquests serveis.
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4.3 Documentació que es facilitarà als operadors econòmics:
Des del dia de la publicació de l'anunci de licitació, els interessats podran obtenir la documentació que
regeix la present licitació a través del Perfil de Contractant de Aigües de Reus ubicat a la pàgina web
següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=r
eus&idCap=12628397&ambit=&
El perfil de contractant de Aigües de Reus està integrat a la Plataforma de serveis de contractació
pública de la Generalitat de Catalunya a la pàgina web https://contractaciopublica.gencat.cat/ al perfil
de contractant de Reus Serveis Municipals, SA.
La documentació contractual inclou els següents documents:
−

Anunci de licitació, arxiu pdf.

−

Plec de Clàusules Administratives Particulars i annexes.

−

Plec de Prescripcions Tècniques, arxiu pdf.

Tota aquesta documentació tindrà caràcter contractual.
L’òrgan de contractació proporcionarà a tots els interessats, 6 dies abans de la finalització del termini
per a presentar oferta, la informació addicional relativa als plecs i resta de documentació
complementària que aquests sol·licitin, sempre i quan s’hagi sol·licitat al menys 12 dies abans del
transcurs del termini de presentació d’ofertes.
4.4 Responsable de l’Acord marc i dels contractes basats:
Es designa com a responsable de l’Acord marc i dels contractes basats al Sr. Lluis Corominas (Cap del
Departament d’Infraestructures d’Aigües de Reus), a qui correspondrà supervisar l’execució i adoptar
les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de
la prestació pactada.
Les decisions i instruccions que adopti la persona responsable del contracte seran obligatòries pel
contractista.
Així mateix, l’adjudicatari haurà de determinar un interlocutor directe amb el que el responsable del
contracte de Aigües de Reus, o la/es persona/es en qui aquest delegui, puguin comentar els aspectes
relacionats amb l’execució del contracte.
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4.5 Òrgan de contractació:
L’òrgan de contractació del present Acord marc per raons de les seves competències pot esser el
Conseller Delegat de Reus Serveis Municipals, S.A o el President del Consell d’Administració de Reus
Serveis Municipals, SA.

Cinquena. Publicitat de la licitació
La present licitació es publicarà mitjançant anunci al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), en el
Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), així com, al
Perfil de Contractant de Aigües de Reus, integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de
la Generalitat de Catalunya.
Als anuncis es farà constar la data d’enviament de l’anunci al DOUE. La publicació al DOUE precedirà
qualsevol altre publicació en els termes establerts a la Directiva.
Les despeses dels anuncis aniran a càrrec dels operadors econòmics que resultin adjudicataris del
present procediment de contractació i hauran de ser abonats per aquests amb anterioritat a la data de
formalització de l’Acord marc.
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II. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
ADJUDICATÀRIES DE L’ACORD MARC

DE

LES

EMPRESES

Sisena. Aptitud per contractar i acreditació de la solvència requerida
6.1 Estan capacitades per a contractar amb Aigües de Reus les persones físiques o jurídiques, amb
condició d’empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, acreditin el
compliment dels criteris de solvència econòmica, financera i tècnica o professional establerta en el
present Plec i que no estiguin incorregudes en cap dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de
contractar que es recullen a l’article 71 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, que aprovà la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). Així mateix, la seva activitat ha de tenir relació amb l’objecte del
contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i han de disposar d’una
organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Igualment hauran de
comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la
realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
Els requisits de capacitat, solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han de complir en el
moment de la presentació de l’oferta i s’han de mantenir fins al moment de l’adjudicació i
formalització del contracte.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe emès per
la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa,
en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local
professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins
l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la
missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti
que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització
Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada –
de valor estimat igual o superior a 221.000 euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que
fa referència l’article 68 de la LCSP.
Aigües de Reus, de conformitat amb allò establert a l’article 22 de la LSE, pot contractar amb unions
d’empresaris o agrupacions que es constitueixin temporalment a l’efecte. Aquesta participació
s’instrumentalitzarà, a la fase de licitació, mitjançant l’aportació d’un document privat en el que es
manifesti la voluntat de concurrència conjunta, indicant els noms i circumstàncies dels que la
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constitueixen, la participació de cadascun d’ells, i designant un representant o apoderat únic amb
poders bastants per a exercitar els drets i complir amb les obligacions que del contracte se’n derivin
fins a l’extinció del mateix, sens perjudici de l’existència de poders mancomunats en altres aspectes,
assumint el compromís de constituir-se formalment en el cas de resultar adjudicataris. Les unions o
agrupacions d’empresaris hauran d’acreditar la seva capacitat i la solvència o classificació exigida en
aquest Plec conforme a les prescripcions legal i reglamentàries vigents. Aquests empresaris quedaran
obligats solidàriament davant Aigües de Reus.
No serà necessària la formalització de la UTE en escriptura pública fins que s’hagi efectuat
l’adjudicació al seu favor.
6.2 Els operadors econòmics podran acreditar la solvència exigida basant-se en la solvència i mitjans
d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb elles,
sempre que demostri que durant tota la durada de l’Acord marc, disposarà efectivament
d’aquesta solvència i mitjans i que l’entitat a la que es recorri no està incursa en una
prohibició de contractar.
Tanmateix, respecte als títols d’estudis i professionals o a l’experiència professional, només es podrà
recórrer a les capacitats d’altres entitats si aquests executessin la part de l’objecte del contracte per al
que es requereixin dites capacitats. Aquests tercers hauran d’acreditar la seva capacitat, aptitud i
solvència requerits al present plec.
Quan una empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, haurà de demostrar que disposarà dels
recursos necessaris mitjançant la presentació a aquest efecte del compromís per escrit de dites
entitats. Aquest compromís es presentarà per l’operador econòmic que hagués presentat la millor
oferta.
En el cas que l’empresa recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la solvència econòmica i/o
tècnica o tingui la intenció de subcontractar, ha d’indicar aquesta circumstància en la declaració
responsable d’acord amb el model que consta a l’Annex núm. 1 del present PCAP a que es fa
referència més endavant i presentar altra declaració separada per cadascuna de les empreses a la
capacitat de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar, degudament signat. També es
podrà acreditar aquest extrem mitjançant el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) més
endavant referenciat, que caldrà presentar per separat per cadascuna de les empreses a la capacitat
de les quals es recorri o que tingui intenció de subcontractar, degudament signat.
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En el supòsit que es recorri a la solvència econòmica i financera d’altres entitats, serà necessari que
l’operador econòmic i les entitats a les que es recorri siguin solidàriament responsables de l’execució
del contracte, i que acreditin individualment la solvència que aporten.
6.3 No obstant el que s’ha indicat als paràgrafs anteriors, no poden concórrer a la present licitació els
operadors econòmics que, de forma directa o mitjançant empreses vinculades a ells, haguessin
participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o els documents preparatoris del contracte,
si aquesta participació pogués falsejar la competència o provocar restriccions a la lliure concurrència o
suposar un tractament de privilegi en relació a la resta dels operadors econòmics.
En el supòsit que un operador econòmic, o una empresa vinculada a aquest, hagi participat en
l’elaboració de les especificacions tècniques o de documents preparatoris del contracte ho haurà
d’indicar de forma expressa, especificant quina ha estat la seva participació, aportant la corresponent
declaració responsable dins del sobre núm. 1, segons model que s’adjunta al present plec com Annex
núm. 1.
6.4 En relació a les persones jurídiques, només podran ser objecte d’adjudicació de contractes les
seves prestacions que estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que
d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals els hi siguin pròpies.
6.5 Els operadors econòmics que comptin com a treballadors/res fixos amb cinquanta o més
treballador/es han de tenir ocupats un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al (2%)
dos per cent del total de la plantilla, o donar compliment a les mesures alternatives establertes al
Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, o norma que el substitueixi.
6.6 Condicions mínimes de solvència i acreditació de la mateixa:
Els operadors econòmics han de complir amb els següents criteris de solvència. No obstant això,
únicament hauran d’acreditar documentalment el compliment d’aquests requisits l’empresa o
empreses proposada/es com a adjudicatària/es. Sens perjudici d’això, l’entitat contractant podrà
sol·licitar als operadors econòmics, en qualsevol moment anterior a la proposta d’adjudicació,
l’acreditació del compliment d’aquests extrems:
-

Solvència econòmica i financera. La solvència econòmica i financera mínima requerida per
participar en el present procediment i els mitjans d’acreditació de la mateixa són els que
s’indiquen a continuació:
•

Justificant de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos
derivats de l’activitat empresarial desenvolupada per l’operador econòmic amb una cobertura
mínima de 300.000 € per sinistre i any i 150.000 € per víctima.
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•

Declaració sobre el volum de negocis dels darrers 3 anys que permeti comprovar que, al
menys, l’any de major volum de negoci dels tres darrers, és igual o superior a 80.000 euros.

Si per raons justificades, una empresa (dins de la qual es pot trobar les empreses de nova creació i
PYMES) no pogués facilitar les referències sol·licitades podrà acreditar la seva solvència econòmica i
financera mitjançant qualsevol altra documentació considerada com suficient per l’entitat contractant.
-

Solvència tècnica o professional:
•

Relació dels principals serveis o treballs executats em els darrers tres anys de similar
naturalesa a l’objecte del contracte durant els darrers cinc anys que inclogui import, dates i el
destinatari, públic o privat, dels mateixos. Aquests serveis o treballs s’acreditaran mitjançant
certificats expedits o visats per l’òrgan competent si el destinatari és una entitat del sector
públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat,, mitjançant un certificat expedit per
aquest. A falta de certificats, es podran acreditar mitjançant una declaració de l’empresari.
Els operadors econòmics hauran d’acreditar haver executat, durant l’any de major execució
del període indicat, un import mínim (sense impostos) de 30.000 Euros.

•

Acreditar que l’empresa disposa de treballadors amb la formació següent i amb una
experiència mínima de 3 anys:
o

1 professional amb carnet d’instal·lador elèctric.

o

1 programador PLC/SCADA amb titulació.

Els operadors econòmics hauran d’acreditar aquest criteri de solvència mitjançant declaració
responsable per part del representant legal de l’empresa en la que es manifesti que l’empresa
disposa dels tècnics demanats i que ambdós compleixen amb l’experiència mínima requerida.
Es considera que per la correcte execució dels serveis objecte del present contracte, és
necessari que l’empresa adjudicatària, com a mínim, integri dins l’equip tècnic destinat a
Aigües de Reus, un professional acreditat (dels àmbits principals del servei), que tingui un
mínim d’experiència (3 anys), ja que aquest requeriment de solvència garanteix la qualitat
mínima del servei, així com, un termini de resolució d’incidències menor.
Important: Els operadors econòmics no hauran de detallar en el sobre núm. 1, l’experiència
dels tècnics atès que es tracta d’un criteri de valoració subjecte a judici de valor.
•

Declaració amb indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit
de subcontractar.
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-

Mitjà alternatiu d’acreditació de la solvència econòmica o financera i tècnica o
professional: classificació empresarial
L’empresari podrà acreditar la seva solvència, a banda de pels mitjans indicats en els punts
anteriors, mitjançant la seva classificació en el/s grup/s, subgrup/s i categoria/es següents:
•

Classificació equivalent d’acord amb la versió del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques vigent fins el 5 de novembre de 2015:
Grup

•

P

Subgrup

1

Categoria B

Classificació equivalent d’acord amb la versió del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques vigent a partir del 5 de novembre de 2015:
Grup

P

Subgrup

1

Categoria 2

La classificació s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat de classificació definitiva o còpia
autenticada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o per
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya. Aquest certificat s’acompanyarà d’una declaració sobre la seva vigència i de
les circumstàncies que serviren de base per a la seva obtenció.
Els certificats de classificació o documents similars expedits per Estats membres de la Comunitat
Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a favor de les empreses
d’aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditació de la solvència econòmica, financera i
tècnica.

Setena. Proposicions dels operadors econòmics: normes generals
7.1 Cada operador econòmic podrà presentar una única oferta en el present procediment, ja sigui de
forma individual o conjunta amb altres operadors econòmics.
La presentació de més d’una oferta per part d’un operador econòmic, de forma individual o conjunta
amb altres empreses, implicarà la no admissió i, per tant, el rebuig de totes les proposicions en les
que s’hagi presentat l’operador econòmic infractor i exclusió del procediment de licitació.
Les proposicions es referiran al conjunt dels serveis objecte del present Plec, i no s’admetran ofertes
parcials.
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Les proposicions es podran presentar a les dependències d’Aigües de Reus o enviar per correu postal,
dins del termini de presentació.
Les proposicions s’hauran de presentar abans que finalitzi el termini de presentació establert a
l’apartat L del quadre-resum del present PCAP i a l’anunci de licitació. En concret, el termini de
presentació de les ofertes finalitza a les 14:00 hores del dia següent a la data de finalització del
termini de 40 dies des de la data de publicació de l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió
Europea.
Les proposicions presentades fora del termini (dia i hora) establert a l’anunci de licitació i al present
Plec no seran admeses sota cap concepte ni sota cap circumstància.
7.2 En cas que les ofertes es trametin per correu postal dintre de termini, els operadors econòmics
hauran de justificar que la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’Oficina de Correus o operador
postal autoritzat són, com a màxim, les assenyalades en l’anunci de licitació i comunicar la remissió de
l’oferta a Aigües de Reus mitjançant telegrama, telefax o correu electrònic dins del mateix dia. Sense
la concurrència d’ambdós requisits, l’oferta no serà admesa si és rebuda amb posterioritat al termini
assenyalat a l’anunci de licitació. L’anunci a Aigües de Reus per correu electrònic només serà vàlid si
existeix constància de la transmissió i recepció, de les seves dates i del contingut íntegre de les
comunicacions i si identifica fefaentment al remitent i al destinatari. En cas que després de deu dies
naturals des de la finalització del termini de presentació de proposicions no hagués arribat la
proposició anunciada i enviada per correu postal a Aigües de Reus, aquesta no serà admesa en cap
cas.
7.3 Les ofertes hauran de tenir una validesa de quatre mesos, comptats a partir de la data de
finalització del termini per a presentar-les. Superat aquest termini els operadors econòmics tindran
dret a retirar les seves proposicions amb total indemnitat per les parts, sense que es pugui demanar
cap mena de compensació o indemnització.
Passat aquest termini, o aquell superior indicat per cada operador econòmic en la seva oferta, sense
que Aigües de Reus hagi acordat l’adjudicació del contracte o la resolució de la licitació en un altre
sentit, els operadors econòmics admesos a la licitació tindran dret a retirar la seva oferta, sempre i
quan ho sol·licitin així per escrit a Aigües de Reus. Les ofertes que no siguin retirades s’entendran
vàlides i vinculants pel licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec.
7.4 Els operadors econòmics hauran de presentar les seves proposicions d’acord amb allò previst al
present Plec.
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7.5 La presentació simultània d’ofertes per part d’empreses vinculades, suposarà els efectes que
s’estableixin en el present Plec en relació amb l’aplicació del règim d’ofertes amb valors anormals o
desproporcionats.
7.6 Els operadors econòmics podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter
confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica. Aigües de Reus
garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada, dins dels paràmetres de la
legalitat i sempre que no afecti al dret d’informació que tenen la resta de operadors econòmics.

Vuitena. Format de presentació de les proposicions i mitjans de
comunicació: normes generals
8.1 Les proposicions constaran de tres (3) sobres.
8.2 El Sobre número 1 ha de contenir la documentació acreditativa dels requisits capacitat, solvència i
no concurrència de prohibicions de contractar. El sobre número 2 ha de contenir la documentació que
hagi de ser valorada conforme als criteris quina ponderació depengui d’un judici de valor i el Sobre 3
ha de contenir l’oferta econòmica o d’aspectes quina valoració depengui de fórmules automàtiques,
ajustant-se aquesta última al model que figura com Annex núm. 3 al present Plec.
La documentació que conté el sobre núm. 2 no pot incloure cap informació que permeti conèixer el
contingut del sobre núm. 3 relatiu a la proposició econòmica i documentació tècnica de criteris
avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implicarà l’exclusió de la licitació.
Els operadors econòmics podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter
confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica. L’òrgan de
contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada, dins dels
paràmetres de la legalitat i sempre que no afecti al dret d’informació que tenen la resta d’operadors
econòmics de conformitat amb allò establert a la legislació vigent en matèria d’accés a la informació
pública.
8.3 L’operador econòmic podrà presentar la documentació exigida, en cas que sigui notarial, ajustada
als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalització i legitimació. En el cas de
documents administratius podran ésser presentats els originals, còpia o fotocòpia degudament
compulsades.
8.4 Les proposicions es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o
informàtica, i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no
permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta.
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8.5 No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri alguna de les
causes de prohibició de contractar. S’exclouran del procediment de contractació les ofertes que siguin
incomplertes, anòmales, continguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer
clarament els seus termes i, en conseqüència, no permetin conèixer clarament les condicions per
valorar l'oferta o indueixin a error.
8.6 Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar
determinats per la legislació aplicable, han de concórrer a la data final de presentació d’ofertes i
subsistir en el moment de la perfecció del contracte. Qualsevol canvi en aquestes circumstàncies
implicarà la impossibilitat de formalitzar el contracte.
En aquest supòsit, es proposarà l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta amb
millor relació qualitat-preu d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes,
procedint-se d’acord amb el que s’estableix al present Plec.
8.7 El conjunt de tràmits, actuacions i comunicacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte que es licita, entre les empreses i contractistes i l’ ens
contractant, es realitzaran preferentment per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran
a l’adreça de correu electrònic que l’empresa hagi indicat.
Amb aquest objectiu, els operadors econòmics procediran a subscriure’s, com a interessades en
aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal
efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació,
accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/RSM
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les
persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o incidència que afecti a aquesta licitació.
Així, qualsevol comunicació que s’hagi de fer amb ocasió o com a conseqüència del procediment de
licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzarà mitjançant el tauler d’anuncis associat a
l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
El tauler d’anuncis electrònic deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de
publicació de la informació publicada.
8.8 Les empreses també podran donar-se d’alta en el Perfil del licitador, prèvia l’autenticació
requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats als operadors
econòmics amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada operador econòmic, amb un seguit d’eines
que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer
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“clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del
certificat digital requerit.
8.9 Les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del
contracte que es licita s’efectuaran per mitjans electrònics, ja sigui per correu electrònic o a través del
sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb el LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, l’empresa ha d’indicar una
adreça de correu electrònic –i, addicionalment, un número de telèfon mòbil– on rebre els avisos de la
posada a disposició de la notificació i designar la/les persona/es autoritzada/es a accedir a les
notificacions. Un cop l’empresa rebi el correu electrònic indicant que la notificació corresponent està a
disposició en l’ e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persona/es designada/es, mitjançant l’enllaç que
se li enviarà a aquest efecte.

Novena. Documentació proposicions dels operadors econòmics
9.1 SOBRE 1 (documentació acreditativa):
Títol: Documentació acreditativa del compliment dels requisits previs. ACORD MARC PER A
L’HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A LES
ACTUACIONS EN ELS ÀMBITS DE ELECTROMECÀNICA, ELECTRÒNICA, INSTRUMENTACIÓ I
PROGRAMACIÓ DELS EQUIPS DE CONTROL O AUTÒMATS DE LES INSTAL·LACIONS D’AIGÜES DE
REUS. HONORARIS DE SERVEIS FINS A 100.000 EUROS, IVA NO INCLOS (AT18192).
Contingut: El “Sobre 1” ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’indiquen a continuació:
1.a. Declaració responsable d’acord amb el model que consta a l’Annex núm. 1 del present Plec,
sobre compliment dels requisits de personalitat, capacitat, solvència i altres circumstàncies o
mitjançant DEUC.
Els operadors econòmics poden emplenar la declaració responsable que s’acompanya com a
Annex núm. 1 al present Plec, o emplenar directament el DEUC a través del servei en línia
de la Comissió Europea, mitjançant el qual es pot importar el model de DEUC corresponent a
aquesta licitació, emplenar-lo, descarregar-lo i imprimir-lo per la seva presentació. El model
d’aquest Document es pot descarregar a la següent adreça electrònica:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
Especialitats en relació a les unions temporals d’empresaris:
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−

Cadascun dels empresaris haurà de presentar la corresponent declaració responsable
o DEUC.

−

Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o
apoderat únic amb facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions
derivades del contracte fins a la seva extinció, així com la indicació dels noms i
circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, la participació de cadascun d’ells, i
el compromís de constituir-se formalment en Unió temporal, en cas de resultar
adjudicataris.

−

Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració competent. Només
en el cas de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar-se la seva constitució en
escriptura pública i aportar el NIF definitivament assignat.

Altres especialitats:
−

Quan l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres entitats o tingui la intenció de
subcontractar, ha d’indicar aquesta circumstancia en l’Annex núm. 1 o en el DEUC i
presentar altre annex o DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat
de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar, degudament signat.

L’òrgan de contractació requerirà a l’empresa a favor de la qual recaigui la proposta
d’adjudicació per tal de que, abans de l’adjudicació del contracte, acrediti el compliment dels
requisits de personalitat capacitat i solvència a través de l’aportació de la documentació que
s’indica a les clàusules 6 i 12 del present Plec.
L’entitat contractant podrà requerir als operadors econòmics que presentin la totalitat o part
dels documents justificatius del compliment dels requisits previs a la clàusula 6 del present
plec de condicions quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o
fiabilitat de la declaració i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.
Important: Els operadors econòmics no hauran de detallar en el sobre núm. 1, l’experiència
dels tècnics atès que es tracta d’un criteri de valoració subjecte a judici de valor.
El fet de no aportar aquesta documentació en el termini requerit o quan la documentació
aportada no acrediti que l’operador econòmic compleix amb tots els requisits de capacitat i
solvència serà motiu d’exclusió del present procediment de contractació, amb confiscació de
la garantia provisional en el seu cas aportada.
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1.b. En cas de que una empresa desitgi recórrer a les capacitats d’altres entitats, haurà d’aportar
el compromís per escrit de les dites entitats.
1.c.

En cas de que varis empresaris concorrin agrupats en una unió temporal, s’aportarà el
compromís de constituir la unió temporal.

1.d. Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaració de sotmetiment a la jurisdicció
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de
manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renuncia, en el seu cas, del
fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre a l’operador econòmic.
1.e. Declaració responsable relativa a la part o parts dels treballs que seran objecte de
subcontractació i si se’n té coneixement, el nom dels subcontractistes.

9.2 SOBRE 2 (proposta tècnica):
Títol: Oferta tècnica i/o referències quina valoració depengui de judicis de valor. ACORD MARC PER A
L’HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A LES
ACTUACIONS EN ELS ÀMBITS DE ELECTROMECÀNICA, ELECTRÒNICA, INSTRUMENTACIÓ I
PROGRAMACIÓ DELS EQUIPS DE CONTROL O AUTÒMATS DE LES INSTAL·LACIONS D’AIGÜES DE
REUS. HONORARIS DE SERVEIS FINS A 100.000 EUROS, IVA NO INCLOS (AT18192).
Contingut: El “Sobre 2” ha de contenir el/s document/s de l’oferta tècnica i/o referències quina
valoració depengui de judicis de valor:
2.a. Una relació de tots els documents inclosos en aquest apartat del sobre.
2.b. Documentació tècnica acreditativa que l’oferta dona compliment als requeriments establerts
al Plec de Prescripcions Tècniques i que permeti valorar-la d’acord amb els criteris de
valoració establerts a l’Annex núm. 4, també d’aquest plec de condicions.
2.c.

Dins de l’oferta tècnica s’inclouran les fitxes resum indicades a l’Annex núm. 2. Aquestes es
podran complementar amb tota la informació que el licitant consideri adient per a la seva
justificació.
Aquestes fitxes es podran complementar amb tota la informació que el licitant consideri
adient per a la seva justificació.

2.d. Declaració, si és el cas, en la qual s’especifiqui quins documents i/o dades presentades en
aquest sobre son, a parer dels operadors econòmics, confidencials. No tindran en cap cas
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caràcter confidencial els documents que siguin accessibles al públic a través de pàgines web
o per altres mitjans.
Aquesta proposta es valorarà de conformitat amb els criteris d’adjudicació previstos a l’Annex núm.
4 del present PCAP.

9.3. SOBRE 3 (Oferta econòmica):
Títol: Oferta econòmica i d’altres referències avaluables automàticament. ACORD MARC PER A
L’HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A LES
ACTUACIONS EN ELS ÀMBITS DE ELECTROMECÀNICA, ELECTRÒNICA, INSTRUMENTACIÓ I
PROGRAMACIÓ DELS EQUIPS DE CONTROL O AUTÒMATS DE LES INSTAL·LACIONS D’AIGÜES DE
REUS. HONORARIS DE SERVEIS FINS A 100.000 EUROS, IVA NO INCLOS (AT18192).
Contingut: El “Sobre 3” ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’indiquen:
3.a. L’oferta econòmica i d’altres referències avaluables automàticament s’haurà de formular
d’acord amb el model que s’acompanya al present plec com a Annex núm. 3.
Pel que fa a l’oferta econòmica, dins del preu ofert es consideraran incloses tota mena de
despeses, arbitris o taxes necessàries que s'originin per motiu del Contracte i de la seva
correcta execució.
A més, en el preu ofert haurà de constar desglossat l'Impost sobre el Valor Afegit vigent.
Qualsevol variació del tipus de l'IVA serà aplicable a partir de la seva vigència.
El fet de no seguir el model d’oferta previst a l’Annex núm. 3 comportarà l’exclusió de l’empresa
licitadora.
Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost de licitació o als preus
unitaris en que aquest es desglossi.

Desena. Criteris per a l’adjudicació de l’Acord marc
10.1 Les proposicions presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades d’acord amb
els criteris d’adjudicació establerts a l’Annex núm. 4 del present PCAP.
La presentació de la proposició/oferta per l’operador econòmic implica que la mateixa compleix amb
l’ordenament jurídic i que podrà ser executada en els seus termes i en cap cas aquesta responsabilitat
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es pot veure afectada o minorada pel fet que l’oferta hagi estat valorada o acceptada per Aigües de
Reus.
Formaran part de l’Acord marc i, per tant seran homologats, els 5 (cinc) operadors econòmics que
obtinguin la major puntuació dels criteris d’adjudicació. En el supòsit que el número d’empreses
integrants de l’Acord marc sigui inferior al previst, Aigües de Reus formalitzarà l’Acord marc amb les
empreses que correspongui, encara que sigui inferior a les previstes inicialment.
Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolució de l’òrgan de contractació sigui contradictòria
amb la proposta de la Mesa de contractació o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que
adopta els motius continguts en la proposta de la Mesa.
10.2 Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s’apreciaran de conformitat amb el
que s’indica en l’Annex núm. 4 del present Plec.
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada proposició com a presumptament
anormal s’aplicarà el que estableix l’article 82 de la LSE i Aigües de Reus sol·licitarà als operadors
econòmics afectats, per escrit, les precisions que jutgi oportunes sobre la composició de la seva oferta
i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de la seva proposició,
que hauran de complimentar-se (justificar-se per escrit) en el termini màxim de de tres (3) dies hàbils.
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, l’Òrgan de Contractació demanarà un
informe tècnic, dels serveis tècnics d’Aigües de Reus, en relació a les justificacions dels operadors
econòmics incorreguts en presumpta oferta anormal.
Per l’anàlisi de les justificacions de les proposicions que puguin ser considerades anormals es tindrà en
consideració la relació existent entre l’oferta econòmica realitzada per l’operador econòmic i la resta
d’elements ofertats.
En base a la justificació de l’operador econòmic i l’informe tècnic, l’Òrgan de Contractació determinarà
si l’oferta pot ser complerta pel licitador com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o
desproporcionats. Si l’oferta es segueix considerant anormal o desproporcionada, l’Òrgan de
Contractació l’exclourà del procediment de licitació
Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors
considerats en l’oferta són inferiors als que estableix el conveni d’aplicació, a l’efecte de verificar
l’adequació de l’oferta als costos salarials, es podrà requerir informe tècnic complementari de l’òrgan
de representació de les persones treballadores o d’una organització representativa del sector.
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Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpció de anormalitat resulti adjudicatària de
l’Acord marc, l’òrgan de contractació establirà mecanismes adequats per realitzar un seguiment
detallat de l’execució del mateix, amb l’objectiu de garantir la correcta execució del contracte, sense
que es produeixi una minva en la qualitat de les obres contractades.
10.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores,
tindrà preferència en l’adjudicació de l’Acord marc:
−

Empreses que acreditin ser centre especial de treball o empresa d’inserció. Si aquest criteri
no desfà l’empat,

−

Empresa que acrediti tenir la plantilla de persones subjecte a inserció sociolaboral, amb
percentatge més alt; en cas que persisteixi la igualtat,

−

Empreses que hagin acreditat tenir en la seva plantilla un nombre de treballadors/es
minusvàlids/des superior al 2%, i en funció del percentatge

Onzena. Mesa de contractació
Formaran la Mesa de Contractació els membres següents:
•

President

•

Vocal Tècnic (mínim tres persones)

•

Vocal econòmic: membre dels serveis econòmic-financers de la societat Reus Serveis
Municipals SA.

•

Secretari: membre dels serveis jurídics de Reus Serveis Municipals SA.

Tots els membres de la mesa tindran veu i vot, a excepció del secretari qui tindrà veu però no vot. A
les reunions de la mesa es podran incorporar els funcionaris o assessors especialitzats que resultin
necessaris, segons la naturalesa dels assumptes a tractar, els quals actuaran amb veu però sense vot.
Per a la vàlida constitució de la mesa hauran d’estar presents la majoria absoluta dels seus membres,
i en tot cas, el President, el Secretari i algun dels membres que tinguin atribuïdes dels funcions
corresponents a l’assessorament jurídic i a la gestió econòmica-pressupostària de l’òrgan.
En la constitució de la Mesa de contractació, els seus membres declararan sobre la existència o no
d’incompatibilitats. En cas d’existir alguna incompatibilitat, el membre de la Mesa afectat per la
mateixa haurà d’abandonar-la i, en aquest supòsit, en formarà part de la mateixa el membre substitut
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o s’anomenarà a un altre que reuneixi, si cal, els requisits d’experiència i idoneïtat del membre incurs
en incompatibilitat.

Dotzena. Obertura i examen de les ofertes
12.1 Finalitzat el termini establert al present Plec i a l’anunci per a la presentació d’ofertes, es
procedirà, en acte privat, a l’obertura del sobre número 1 de les ofertes rebudes dintre del termini
indicat, als efectes de verificar que continguin la documentació requerida en el present Plec i procedir
a qualificar la validesa formal de la mateixa.
La mesa de contractació podrà requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels
documents justificatius de la seva aptitud, capacitat i solvència als efectes de verificar qualsevol punt
de la declaració responsable o DEUC quan resulti necessari per garantir el bon desenvolupament del
mateix. El termini per aportar la documentació requerida serà de cinc dies naturals a comptar des de
la recepció del requeriment.
12.2 Seguidament, i si s’escau, es comunicarà als licitadors per mitjà que garanteixi la notificació,
l’existència de defectes o omissions esmenables, fixant-se un termini per tal que els operadors
econòmics puguin presentar l’oportuna esmena. Aquest termini no podrà ésser en cap cas superior a
tres dies hàbils a comptar des de la data de la referida comunicació.
Es consideraran no esmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i
esmenables aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació dels mateixos. El moment decisiu
per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència exigits per contractar serà el de
finalització del termini de presentació de les proposicions.
Procedirà la no admissió i l’exclusió del procediment de licitació de aquells operadors econòmics que
tinguin defectes no esmenables o no hagin esmentat els defectes en el termini atorgat.
A més, la Mesa de Contractació podrà sol·licitar del licitador aclariments sobre els certificats i
documents presentats o requerir-li per a la presentació d’altres complementaris, el que haurà de ser
complimentat davant la Mesa de Contractació en el termini de cinc dies naturals.
12.3 Serà causa d’exclusió del procediment de licitació la manca de presentació d'algun dels
documents que s'han d'incloure en la documentació administrativa (sobre núm. 1), llevat que sigui
considerada esmenable per la Mesa de Contractació i s’hagi esmenat en el termini atorgat.
Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitació quedaran fora del
procediment d’adjudicació i el sobre que les continguin no seran oberts.
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12.4 Finalitzat la verificació de la documentació continguda en el sobre núm. 1, la Mesa de
Contractació procedirà, en acte privat, a l’obertura del sobre núm. 2.
Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitació quedaran fora del
procediment d’adjudicació i els sobres que les continguin no seran oberts.
Així mateix, tal i com s’indica en el present Plec, quedaran excloses de la licitació les propostes que
presentin dins del sobre número 2 dades que permetin conèixer el contingut del sobre número 3 i les
que no s’ajustin a les bases explicitades en aquest Plec i documentació que conforma la licitació.
Es deixarà constància documental, a l’acta que s’aixequi, de totes les actuacions realitzades.
12.5 La Mesa de Contractació, amb els informes que estimi oportú sol·licitar, estudiarà, valorarà i
ponderarà les ofertes contingudes en el sobre número 2 de conformitat amb els criteris d’adjudicació
avaluables a través de judicis de valor assenyalats en el present Plec.
La Mesa de Contractació podrà sol·licitar dels licitadors la presentació de la informació addicional que
a efectes d’aclariment estimi necessària en relació amb els sobres número. 2, la qual haurà de
complimentar-se davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte, que no podrà
ser superior a cinc dies naturals.
12.6 Practicada la valoració dels criteris que depenguin d’un judici de valor, es notificarà als licitadors
la data d’obertura de la documentació continguda al sobre número 3. Dita data es donarà a conèixer a
través del Perfil de Contractant. L‘obertura del sobre número 3 es celebrarà en acte públic.
Abans de l’obertura del sobre número 3, Aigües de Reus, ja sigui a través del seu Perfil de Contractant
o el mateix dia de l’obertura pública del sobre número 3, amb caràcter previ, donarà a conèixer la
valoració obtinguda pels licitadors admesos en relació amb l’oferta continguda al sobre número 2.
Així mateix, també donarà a conèixer, si s’escau, els licitadors exclosos o propostes rebutjades i la
causa d’exclusió o rebuig, i procedirà a l’obertura del sobre número 3 de les propostes no excloses o
rebutjades i a llegir el resum de les propostes contingues al sobre número 3.
Abans de l’obertura de la primera proposició es convidarà als licitadors assistents a que manifestin els
dubtes que se’ls presentin o demanin les explicacions que estimin necessàries, a efectuar, per la Mesa
de Contractació, els aclariments i les respostes oportunes, però sense què en aquest moment la Mesa
de Contractació es pugui fer càrrec de documents que no haguessin estat lliurats durant el termini
d’admissió d’ofertes, o el de correcció o esmena de defectes o omissions.
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Un cop obertes les propostes contingudes al sobre número 3 i comprovada la documentació
incorporada per cadascuna d’elles, la Mesa de Contractació indicarà aquelles ofertes que hauran estat
excloses per no ajustar-se a les bases explicitades en aquest Plec.
Les propostes contingudes en el sobre número 3 seran estudiades, valorades i ponderades, de
conformitat amb els criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica assenyalats en el present
Plec.
12.8 Practicada la valoració de les ofertes, i prèvia exclusió de les que no compleixin els requeriments
del Plec, la Mesa de Contractació proposarà la classificació per ordre decreixent de puntuació i
formularà la proposta d’adjudicació a favor del candidat que hagi obtingut la millor puntuació, que
elevarà a l’òrgan de contractació.
Per formular la proposta de

classificació es podran sol·licitar els informes tècnics que s’estimin

pertinents.
12.9 Un cop acceptada pel òrgan de contractació la proposta de la Mesa de Contractació el serveis
corresponents requeriran als 5 (cinc) primers operadors econòmics que hagin presentat les millors
ofertes perquè, en el termini de deu (10) dies hàbils a comptar des del següent a aquell en que
s’hagués rebut el requeriment, aportin la següent documentació:
12.9.1 En cas de que l’empresa no es trobi inscrita al ROLECE o al RELI:
1. Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat :
a) Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà obligatòria la
presentació del document nacional d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del
número d'identificació fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI.
b) Per a les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del CIF i de les escriptures de
constitució, modificació i adaptació d’estatuts, en el seu cas, degudament inscrites al Registre
Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui
aplicable. Quan aquesta inscripció no sigui exigida, l’acreditació es realitzarà mitjançant
l’aportació de l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acta
fundacional, en què constin les normes reguladores de l'activitat de l'empresa, inscrits, en el
seu cas, en el Registre oficial corresponent.
c) Si l'empresari actua mitjançant representant o es tracta d'una persona jurídica, cal aportar:
c.1) Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic
corresponent.
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c.2) DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica.
d) La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Comunitat
Europea, o signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, s'ha d'acreditar mitjançant la
inscripció en els registres procedents d’acord amb la legislació de l’estat on estan establerts, o
mitjançant la presentació d’una declaració jurada, o d’una certificació en els termes que
s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació.
e) La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en l'apartat anterior s'ha
d'acreditar observant les regles previstes a la clàusula 6 del present Plec de condicions.
f)

Tal com s’ha avançat, podran presentar-se ofertes licitades per unions o agrupacions
d'empreses que es constitueixin temporalment a l'efecte, sense que calgui la seva
formalització en escriptura pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació al seu favor. Aquestes
empreses restaran obligades solidàriament davant l’entitat contractant.
En aquests supòsits, tant de persones físiques com jurídiques, cadascun dels seus
components acreditaran la seva capacitat, personalitat i representació, essent obligatori
indicar en document separat els noms i circumstàncies dels qui la subscriuen, el percentatge
de participació de cadascun d’ells i hauran de nomenar un representant o apoderat amb
facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin del
Contracte fins la seva extinció.
L’operador econòmic que formi part d’una agrupació o unió d’empresaris que es constitueixi
temporalment no podrà concórrer individualment en el mateix procediment o figurar en més
d’una agrupació o unió d’empresaris.

2. Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i professional o
tècnica:
a) D’acord amb allò establert a la clàusula 6 del present Plec de condicions.
b) Respecte de l’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats de l’activitat
empresarial desenvolupada pel licitador amb una cobertura mínima 300.000 € per sinistre i
any i 150.000€ per víctima, s’ha de aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que
garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del contracte.
3. Justificant de constitució de la garantia definitiva. En cas de que en el termini atorgat a
l’efecte el candidat proposat com a adjudicatari no presentés la garantia definitiva, s’efectuarà la
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proposta d’adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent
termini per constituir l’esmentada garantia.
4. Altra documentació:
a) Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent al objecte del contracte, i
últim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes de l’esmentat Impost.
Tanmateix, en el cas que l’empresa seleccionada es trobi en algun dels supòsits d’exempció
d’aquest impost recollits a l’article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració
responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el
cens d’obligats tributaris.
b) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per
l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
c) Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la inexistència de deutes
tributaris amb l’esmentada Administració.
d) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions amb la Seguretat Social.
e) En el cas de recórrer a la integració de la solvència a través de mitjans externs, aportació del
compromís signat per l’empresa tercera.
12.9.2 En cas de que l’empresa es trobi inscrita al ROLECE o al RELI:
a) Document que acrediti la inscripció al ROLECE o RELI i certificació sobre la vigència de les
dades que consten en el mateix. Si alguna de la informació referida a l’apartat anterior no
consta al RELI haurà de ser aportada a banda.
b) Respecte de l’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats de l’activitat
empresarial desenvolupada pel licitador amb una cobertura mínima 300.000 € per sinistre i
any i 150.000€ per víctima, s’ha de aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que
garanteix el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del contracte
c) Justificant de constitució de la garantia definitiva. En cas de que en el termini atorgat a
l’efecte el candidat proposat com a adjudicatari no presentés la garantia definitiva, s’efectuarà
la proposta d’adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li el
corresponent termini per constituir l’esmentada garantia.
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d) En el cas de recórrer a la integració de la solvència a través de mitjans externs, aportació del
compromís signat per l’empresa tercera.
De no complimentar-se el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que l’operador econòmic
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, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional, si se
n’hagués constituït.
En aquest cas, es procedirà a sol·licitar la mateixa documentació a l’operador econòmic següent
d’acord amb l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.
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III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DE L’ACORD MARC
Tretzena. Adjudicació de l’Acord marc
13.1 L’Òrgan de Contractació haurà d’adjudicar l’Acord marc dins dels cinc (5) dies hàbils següents a
la finalització del termini de recepció de la documentació.
No podrà declarar-se sense efecte la licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui
admissible d’acord amb els criteris que figuren al present Plec.
13.2 La resolució d’adjudicació de l’Acord marc haurà de ser motivada en referència als criteris
d’adjudicació del

present Plec, haurà d’especificar els motius pels que rebutja una candidatura o

oferta i les característiques i avantatges de l’oferta seleccionada, incorporant la indicació de les
puntuacions, totals i parcials, obtingudes per totes les empreses admeses, en cadascun dels criteris
d’adjudicació, i serà notificada als operadors econòmics. Serà motivació suficient si a la resolució de
l’adjudicació l’òrgan de contractació accepta i assumeix la proposta d’adjudicació formulada per la
Mesa de Contractació.
Així mateix, a la resolució d’adjudicació s’indicarà el termini en que s’haurà de procedir a la
formalització del contracte.
Si no hi hagués cap proposició que fos admissible d’acord amb els criteris d’adjudicació del present
Plec es declararà desert el procediment.
13.3 Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran
arxivades.
Així mateix, l’òrgan de contractació podrà deixar sense efecte el procediment de contractació, quan
concorrin circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de manera lògica i raonable, imposin la
prevalença de l’interès públic a la vista de les necessitats que busca satisfer el contracte, podent
igualment desistir o renunciar al procediment d’adjudicació per motius d’interès públic degudament
motivats a l’expedient.
13.4 Si l’òrgan de contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de
Contractació caldrà que en justifiqui els motius a la resolució.

Catorzena. Garantia definitiva
Els operadors econòmics seleccionats per a l’adjudicació de l’Acord marc hauran de constituir la
garantia definitiva, per import de 12.500,00 € (equivalent al 5% del valor estimat anual de l’Acord
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marc, exclòs l’impost sobre el valor afegit), abans de la formalització del contracte, podent-se
presentar en les formes establertes legalment.
En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura
a l’Annex núm. 5.A d’aquest Plec, i l’avalista haurà de complir els requisits legalment exigibles.
En el cas de tractar-se d’un contracte d’assegurança de caució, s’haurà hagut de celebrar en la forma i
les condicions que reglamentàriament s’estableixin, amb una entitat asseguradora autoritzada per
operar a Espanya en el ram de l’assegurança de caució, essent necessari entregar el certificat del
contracte a l’òrgan de contractació.
Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa que es concretarà en un
certificat, el model tipus del qual figura a l’Annex núm. 5.B d’aquest Plec, i la companyia
asseguradora haurà de complir els requisits legalment exigibles.
En el cas d'unió temporal d'empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de les
empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida a l'apartat F del
quadre-resum de característiques i garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió
temporal.
La constitució de la garantia global exonerarà de constituir cap altre garantia definitiva en l’adjudicació
dels contractes derivats de l’Acord marc.
Quan com a conseqüència de la modificació de l’Acord marc, per qualsevol circumstància, el preu del
mateix experimenti variació a l’alça o a la baixa, es reajustarà la garantia constituïda per l’import
necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el pressupost base del
contracte vigent en cada moment.
La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà, una vegada produït el venciment del
termini de garantia i acomplert satisfactòriament l’Acord marc, o resolt aquest per causes no
imputables al contractista i seguint el procediment establert al mateix.
Restauració de les garanties: El contractista té l’obligació de restaurar les garanties en l’import que
correspongui en cas que aquestes hagin estat executades, total o parcialment, fins a les quanties
establertes en aquest Plec.
En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en els apartats anteriors, Aigües de
Reus pot resoldre l’Acord marc amb aquell contractista que hagi incomplert la seva obligació de
reposició.
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Quinzena. Formalització i perfeccionament de l’Acord marc
L’Acord marc no es podrà formalitzar abans que transcorrin quinze dies hàbils des de que es remeti la
notificació de l’adjudicació als licitadors atès la susceptibilitat del present procediment per a la
interposició d’una reclamació, de conformitat amb l’article 104 de la LSE.
En aquest sentit, Aigües de Reus requerirà a les empreses adjudicatàries per a que formalitzin l’Acord
marc en un termini no superior a 5 dies comptats des del següent a aquell en què el requereixi per
formalitzar-lo, un cop transcorregut el termini de 15 dies hàbils a què es refereix el paràgraf anterior,
sense què s’hagi interposat la reclamació. De igual manera procedirà quan l’òrgan competent per la
resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.
L’Acord marc s’haurà de formalitzar a la seu d’ Aigües de Reus per escrit, mitjançant document privat,
segons el model que s’adjunta a aquest Plec. L’Acord marc es perfeccionarà amb la seva formalització.
L’adjudicatari pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les
despeses corresponents.
En el supòsit de què per causes imputables a l’adjudicatari no es formalitzés l’Acord marc, Aigües de
Reus estarà facultada per demanar a l’adjudicatari tots els danys i perjudicis causats, que es faran
efectius en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’hagués constituït. En aquest cas, l’Acord marc
s’adjudicarà al següent operador econòmic per l’ordre en el que hagin quedat classificades les ofertes,
prèvia presentació de la documentació pertinent.
En un termini no superior a trenta dies des de la signatura de l’Acord marc, Aigües de Reus enviarà al
DOUE l’anunci per tal que es publiqui la referida formalització. Aigües de Reus també publicarà la
formalització de l’Acord marc en el perfil de contractant.
El perfeccionament dels contractes basats en l’Acord marc es realitzarà mitjançant l’adjudicació dels
corresponents contractes, que tindran per finalitat concretar l’objecte de la contractació basada així
com, en el seu cas, establir condicions d’execució particulars. Si Aigües de Reus ho considera oportú,
podrà exigir la formalització del contracte basat per escrit, moment a partir del

qual s’entendrà

perfeccionat el contracte basat.
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IV. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS DERIVADES DE
L’ACORD MARC
Setzena. Designació de responsables per part de les empreses
Les empreses adjudicatàries hauran d’identificar la persona que, en nom de l’empresa, actuï com a
persona de contacte interlocutora per a les relacions i solució de les incidències que es puguin derivar
de l’execució d’aquest Acord marc.

Dissetena.- Modificació de l’Acord marc
No es preveuen causes específiques de modificació contractual.

Divuitena. Protecció de dades
En compliment del què disposa la normativa vigent en protecció de dades: Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals, en la que es
regula el dret d’informació en la recollida de les dades de caràcter personal, es deixa constància del
següents extrems:
a. La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de
caràcter personal és necessària per la participació en el mateix.
b. En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter
personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el licitador
garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones interessades per
facilitar la referida informació a l’entitat contractant amb la finalitat de licitar en el present
procediment.
c.

La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal serà
dipositada a les oficines de l’entitat contractant, ubicades a Plaça de les Aigües núm.1, del
municipi de Reus i serà tractada per l’entitat contractant per la qualificació, valoració i
comparació de les proposicions dels licitadors i per donar compliment a les finalitats
establertes a la normativa de contractació pública que sigui d’aplicació a l’entitat contractant.
Els destinataris d’aquesta informació seran la pròpia entitat contractant, així com aquells
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tercers que realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del contracte,
necessàriament hagin d’accedir a la mateixa.
d. La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza a
l’entitat contractant a tractar la referida informació en els termes informats i, en cas que
resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. Les dades proporcionades es
conservaran durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
e. Els interessats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició
dirigint-se a l’entitat contractant, com entitat responsable del tractament, a l’adreça indicada a
la lletra c) anterior, adjuntant una còpia del Document Nacional d’Identitat o altre Document
Oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret. L’interessat podrà també
presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

Dinovena. Confidencialitat
Els adjudicataris de l’Acord marc i els seus col·laboradors estaran obligats a respectar el caràcter
confidencial de tota aquella informació a la que tinguin accés per l’execució del contracte que així
s’indiqui en el mateix, o que així li indiqui l’entitat, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser
tractada com a tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant tot el termini de l’execució
dels treballs, i una vegada finalitzats i lliurats aquests, durant els següents cinc anys.

Vintena. Cessió del contracte i subcontractació
20.1 Les empreses homologades podran subcontractar amb tercers la realització parcial dels
contractes basats, amb el compliment dels requisits establerts a l’article 87 de la LSE i en aquest plec.
20.2 L’adjudicatària haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte basat i, com
a molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure els
subcontractes, i haurà d’assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat,
les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i haurà de justificar
suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què
disposa i a la seva experiència, i haurà d’acreditar que aquest no està incurs en prohibició de
contractar.
En fase d’execució del contracte basat, si l’empresa contractista pretén modificar les empreses
subcontractades,

l’òrgan

de

contractació

ha

d’autoritzar

la

modificació

de

les

empreses
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subcontractistes identificades en la licitació. Aquesta autorització no s’atorgarà si no es compleixen les
mateixes condicions de solvència que s’hagin ofert en la fase de licitació.
20.3 Els subcontractistes quedaran obligats només davant l’adjudicatari principal que assumirà, per
tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant Aigües de Reus, de conformitat estricta
als plecs i als termes del contracte.
20.4 El contractista en cap cas podrà subcontractar persones o empreses que es trobin en supòsits
d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector públic determinats per la legislació vigent.
20.5 Resta prohibida la cessió dels drets i obligacions dimanants del contracte a favor d’una tercera
persona.

Vint-i-unena. Compliment de principis ètics i regles de conducta pels
contractistes
De conformitat amb l’establert a l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, els contractistes hauran de donar
compliment als principis ètics i regles de conducta que es determinen a continuació:
-

Adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fomentar, proposar, promoure o
dur a terme qualsevol mena de pràctica corrupta, tant en relació al què el Codi Penal refereix
com a corrupció com també en relació a actuacions èticament reprovables, posar en
coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu
parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació contractual i no realitzar
qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure
concurrència.

-

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.

-

No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en relació a l’àmbit del contracte o de les
prestacions contractades.

-

Denunciar, durant l’execució del contracte, les situacions irregulars que es puguin presentar
en el procés de contractació.

-

Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte
d’interessos, entès com qualsevol situació en la qual els membres del personal del poder
adjudicador o d'un proveïdor de serveis de contractació que actuï en nom del poder
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adjudicador que participin en el desenvolupament del procediment de contractació o puguin
influir en el resultat d'aquest procediment tinguin, directament o indirecta, un interès financer,
econòmic o personal que pogués semblar que compromet la seva imparcialitat i
independència en el context del procediment de contractació. I tenint en compte també les
previsions que es contenen respecte del conflicte d’interessos en la Directiva 2014/25/UE.
-

No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació,
continuació o manteniment del contracte en interès propi o de tercers.

-

No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a
ells mateixos ni per a terceres persones, amb independència del vincle personal o professional
que puguin o no tenir, i a persones que participin o que puguin influir en els procediments de
contractació.

-

Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de realitzar
conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la
competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així
mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la
licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.

-

No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant la licitació o l’execució del contracte,
per obtenir, directament o indirecta, un avantatge o benefici de qualsevol tipus en interès
propi.

-

No intentar influir indegudament en el procés de presa de decisions del poder adjudicador,
obtenir informació confidencial que pugui conferir-li avantatges indeguts en el procediment de
contractació o proporcionar negligentment informació enganyosa que pugui tenir una
influència important en les decisions relatives a l'exclusió, selecció o adjudicació”.

-

Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment
i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui
sol·licitada per a aquestes finalitats.

-

Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els contractes
del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
pertoquin de forma directa per previsió legal.
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-

Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les
obligacions anteriors.
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V. CONTRACTES BASATS EN L’ACORD MARC
Vint-i-dosena. Execució de l’Acord marc i dels contractes basats
Només podran celebrar-se contractes basats en l’Acord marc entre Aigües de Reus i les empreses que
hagin estat originalment part en aquell.
Mentre estigui vigent l’Acord marc podran celebrar-se contractes de serveis successius basats d’aquell,
la durada dels quals podrà entendre’s més enllà de la data en què expiri la vigència de l’Acord marc,
sempre i quan hagin estat adjudicats amb anterioritat a la data d’aquella extinció.
L’Acord marc, així com la contractació basada s’executaran a risc i ventura del contractista adjudicatari
dels mateixos, i es desenvoluparan seguint les instruccions que determini Aigües de Reus, les que
s’estableixin en el contracte basat i, en el seu cas, el plec de prescripcions tècniques o documentació
tècnica facilitada per Aigües de Reus, sense que el desconeixement per part de l’adjudicatari de
l’Acord marc i dels contractes que se’n derivin i dels altres documents contractuals de tota índole que
puguin tenir aplicació en l’execució dels serveis l’eximeixi de l’obligació del seu compliment.
L’adjudicatari haurà de disposar de personal precís i amb la qualificació tècnica necessària pel
compliment de totes les obligacions derivades del contracte basat. Aquest personal dependrà
exclusivament del contractista, qui tindrà totes les responsabilitats derivades de la seva condició
d’empresari.
Quan el contractista o personal al seu càrrec incorri en deficiències en la prestació del serveis, o en
actes o omissions que comprometin o pertorbin en bon funcionament del contracte, la seguretat i el
control d’ Aigües de Reus, aquesta podrà exigir l’adopció de mesures concretes per aconseguir o
restablir l’ordre correcte de l’execució d’allò pactat. Aquestes eventualitats es consideraran
incompliments contractuals i, per tant, podran ser objecte de penalitzacions en els termes que
s’estableixi en l’Acord marc.
El contractista serà responsable i haurà de complir totes les obligacions que la legislació vigent en
cada moment li imposi. En particular i amb caràcter no limitatiu, l’adjudicatari estarà obligat a complir
les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, social, de seguretat i higiene en el
treball/prevenció de riscos laborals, d’integració social de persones amb discapacitats, fiscal, de
protecció de dades de caràcter personal, mediambientals, etc. L’incompliment d’aquestes obligacions o
la infracció de la normativa aplicable per part de l’adjudicatari, no comportarà cap tipus de
responsabilitat per Aigües de Reus. Tanmateix, Aigües de Reus podrà requerir al contractista per tal
que acrediti documentalment el compliment de les referides obligacions.
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L’adjudicatari executarà totes les mesures derivades de la Llei 31/1995, de Prevenció de riscos
laborals i el seu desenvolupament normativa, en tot allò que li sigui d’aplicació pel present contracte i
per la seva activitat.
El responsable del contracte designat per Aigües de Reus i els serveis tècnics que corresponguin
determinaran si la prestació realitzada per l’adjudicatari s’ajusta a les prescripcions establertes per a la
seva execució.

Vint-i-tresena. Contractació basada en l’Acord marc
23.1 L’adjudicació de l’Acord marc no dóna dret a la prestació de serveis. Aquesta prestació es
produirà en el supòsit que les empreses adjudicatàries de l’Acord marc resultin adjudicatàries dels
contractes basats, de conformitat amb el que es determina en els apartats següents.
Per contractació basada s’entén la contractació d’un o varis serveis objecte del present Acord marc,
que es prestaran de conformitat amb el que s’estableixi en el contracte basat, l’oferta de l’adjudicatari
i a la documentació tècnica facilitada per Aigües de Reus.
Contractes que no formen part del present Acord marc: Els serveis de valor estimat superior a
100.000,00, IVA no inclòs, euros no seran objecte del present Acord marc i Aigües de Reus procedirà
a realitzar una nova licitació en els termes a la Llei de Contractes del Sector Públic.
23.2 L’adjudicació dels contractes basats en el present Acord marc s’efectuarà aplicant els criteris
següents:
23.2.1 Intervencions i reparacions urgents a les instal·lacions d’Aigües de Reus:
Els contractistes homologats derivats de l’Acord marc, hauran de cobrir qualsevol actuació o reparació
de caràcter urgent que es pugui produir a la xarxa de telecontrol d’Aigües de Reus, ja sigui un
problema informàtic, elèctric, electromecànic o electrònic, amb l’objectiu de aconseguir una continua
comunicació de les remotes actualitzades i connectades a la xarxa. Inclourà també incidències
relacionades amb la programació SCADA o la xarxa de comunicacions. Sistema d’adjudicació:
−

Les intervencions urgents o avaries que puguin sorgir a les instal·lacions d’Aigües de Reus
s’adjudicaran directament a l’empresa que Aigües de Reus consideri més oportuna per
disponibilitat i perfil de la intervenció, distribuint de forma uniform, en la mesura de lo
possible, l’adjudicació dels contractes basats.

−

L’encàrrec es realitzarà mitjançant una ordre de treball que formularà Aigües de Reus al
contractista que correspongui, formalitzant-se mitjançant document privat.
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−

Per aquestes intervencions es comptabilitzarà les hores treballades pels professionals implicats
i el material utilitzat per la reparació, i s’aplicarà el preu/hora i el % d’increment respecte el
preu cost del material ofert per l’empresa millor classificada.

−

Per la verificació, per part d’Aigües de Reus, de que s’aplica el adequat % d’increment sobre
el preu cost del material, l’empresa que executi la intervenció haurà de presentar factures
reals del material utilitzat.

−

Les empreses que no hagin acceptat els preus de l’empresa millor classificada, no es tindran
en compte per a l’adjudicació d’aquestes actuacions.

−

La no acceptació de les adjudicacions directes en més de tres ocasions sense causa justificada
degudament acreditada pot comportar l’exclusió automàtica de l’Acord marc i, per tant, la
resolució del mateix amb aquest operador econòmic.

23.2.2 Adaptacions, instal·lacions i canvis de remotes
La implementació del sistema de telecontrol es dividirà en les diferents arquetes de punt de control
definides per Aigües de Reus. Cada una d’elles s’haurà d’adaptar en funció dels equips actualment
instal·lats i les característiques tècniques de l’arqueta. Així doncs, cada instal·lació serà única i
diferent, i en conseqüència variaran els imports per la realització de les tasques corresponents.
Les arquetes licitaran, individualment i conjuntament, segons el procediment que li correspongui en
base a l’import del total tasques a realitzar. Qualsevol altre actuació (incloses les que no tinguin
relació amb la xarxa de telecontrol), que Aigües de Reus liciti a partir del present Acord marc també
es classificaran, en base al mateix criteri, en funció del seu valor estimat.
Els llindars dels diferents procediments a licitar seran els següents:
Llindar valor estimat del
contracte

Procediment

VEC < 15.000 €

Adjudicacions directes

15.000 € < VEC < 60.000 €
60.000 € < VEC < 100.000 €

1.

Procediment mitjançant invitació a un mínim de 3
empreses
Procediment obert per les empreses homologades,
mitjançant anunci al Perfil de l’entitat.

Les adjudicacions directes per adaptacions, instal·lacions i canvis de remotes en l’àmbit
objecte del present Acord marc, podran regir-se segons Aigües de Reus consideri més adequat:
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•

Com una reparació o intervenció urgent, pel preu/hora dels professional i % d’increment
de preu cost del material ofert pel licitador, cas en el que els adjudicataris que no hagin
acceptat els esmentats preus, no es tindran en compte per a l’adjudicació d’aquestes
actuacions.

•

Amb la sol·licitud d’una o varies ofertes a l’empresa/es que cregui que per disponibilitat, i
perfil de la intervenció puguin realitzar l’actuació més adequadament segons les
necessitats.

2. Els contractes basats que tinguin un valor estimat entre 15.000 euros fins a 60.000 euros
s’iniciarà un procediment invitant a un mínim de tres (3) empreses homologades i que hagin
formalitzat l’Acord marc en el que es basa el contracte per tal de que puguin presentar la seva
proposta de conformitat amb allò requerit a la invitació.
3. En els procediments oberts, mitjançant anunci al Perfil de Contractant de l’entitat es donarà
publicitat i podrà participar i presentar oferta qualsevol empresa homologada i que hagi
formalitzat l’Acord marc en el que es basa el contracte.
23.3 Les empreses part de l'Acord marc convidades a la licitació de conformitat amb el que disposa
l’apartat anterior, estaran obligades a presentar oferta vàlida en la licitació per a l'adjudicació del
contracte basat, en els termes fixats en el plec de l'Acord marc.
La no presentació d’oferta en els procediments d’adjudicació dels contractes basats relatius a
adaptacions, instal·lacions i canvis de remotes en mes de tres ocasions sense causa justificada i
degudament acreditada pot comportar l’exclusió automàtica de l’Acord marc i, per tant, la resolució
del mateix amb aquest operador econòmic.

Vint-i-quatrena. Compliment de terminis i correcta execució dels serveis
Els contractes basats en l’Acord marc s’executaran amb subjecció al que estableix l’Acord marc, els
contractes basats i, en el seu cas, els corresponents plecs de prescripcions tècniques o documentació
tècnica facilitada per Aigües de Reus, i d’acord amb les instruccions que doni Aigües de Reus.
L’empresa contractista resta obligada al compliment dels terminis totals i parcials d’execució del
contracte que es fixin en els contractes basats.
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Vint-i-cinquena. Control de l’execució dels serveis
Aigües de Reus per cada contracte basat designarà una o vàries persones responsables en relació a
l’execució dels serveis, a qui correspondrà inspeccionar, comprovar i vigilar la realització correcta dels
serveis objecte dels contractes basats.
La recepció de la prestació objecte d’encàrrec de servei es realitzarà pel responsable del contracte.

Vint-i-sisena. Pagament del preu
L’adjudicatària facturarà els serveis dels treballs en base als preus unitaris previstos en l’Acord marc o
en les ofertes que s’adjudiquin derivades de l’Acord marc i, en el seu global, en cap cas excediran dels
pressupostos aprovats per la societat.
Una vegada conformada la certificació pels serveis tècnics d’Aigües de Reus i aplicades, en el seu cas,
les deduccions corresponents, el contractista podrà emetre la corresponent factura, a la que unirà
còpia de la certificació conformada, que serà abonada per Aigües de Reus en el termini màxim marcat
a l’article 4.2 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, en la seva actual redacció aprovada per l’article
33 de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement
i de la creació d’ocupació, i en qualsevol cas dins del termini màxim de 60 dies a comptar des de la
data de la seva presentació a les dependències d’Aigües de Reus, mitjançant transferència al compte
corrent bancari que s’indiqui al document.
El pagament de les escomeses i obres derivades d’aquest Acord marc es realitzarà a càrrec del
pressupost d’Aigües de Reus, segons informe de disponibilitat financera que figura a l’expedient.
El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà en un termini màxim de 60 dies
naturals a comptar des de la data de l’aprovació de la factura per part de l’entitat contractant.
La/les factura/es incorporaran el Codi Unitat i la referència de contracte que seran facilitats per
l’entitat contractant.
L’entitat contractant realitza el pagament dels serveis un cop aquests s’hagin realitzat de forma parcial
o total i un cop entrada la factura al seu registre. D’acord amb aquest paràmetre, no es contempla el
pagament per avançat d’una part o de la totalitat del preu del contracte.

Vint-i-setena. Termini de garantia
Atenent a la naturalesa i característiques dels serveis objecte del present Acord marc, es considera un
termini de garantia de 2 (dos) anys des de l’acte de recepció del contracte derivat adjudicat a cada
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contractista homologat a l’empara del present Acord marc. En aquest sentit, els serveis tècnics
d’Aigües de Reus que corresponguin determinaran si la prestació realitzada per l’adjudicatari s’ajusta a
les prescripcions establertes per a la seva execució.
La conformitat dels serveis tècnics d’Aigües de Reus i del responsable del contracte designat per
Aigües de Reus es produirà amb l’aprovació, per part d’aquests, de la darrera factura presentada per
l’adjudicatari relativa a la contractació basada que correspongui. Aquesta aprovació s’haurà de produir
en el termini màxim d’1 mes a comptar des de la recepció de la factura.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats,
l’òrgan de contractació té dret a reclamar al contractista que els esmeni.
Realitzada l’esmentada aprovació, s’iniciarà el termini de garantia, finalitzat el mateix i previ informe
dels serveis tècnics i/o responsable del contracte d’Aigües de Reus, es procedirà a la devolució de la
garantia definitiva, sempre i quan hagi finalitzat la duració de l’Acord marc.

Vint-i-vuitena. Condicions especials d’execució i obligacions essencials de
l’Acord marc i dels contractes basats
28.1. Condicions especials d’execució:
A més de les obligacions que assumeixen en virtut de la resta d’estipulacions d’aquest plec, els
contractistes s’obliguen a realitzar de forma eficient, diligent i experta, els treballs objecte d’aquest
Acord marc amb els mitjans humans i materials establerts a la seva oferta i es comprometen a prestar
servei com un diligent empresari, a quin efecte s’obliguen a establir mecanismes interns de direcció,
supervisió i control necessaris per a verificar la qualitat i el compliment a les prestacions objecte
d’aquest Acord marc.
Per aquest motiu els contractistes hauran de disposar en tot moment d’una organització tècnica,
econòmica i de personal suficient per a la prestació adequada de l’objecte de l’Acord marc, substituir
les absències de personal per malaltia, accident o suspensió temporal de l’Acord marc de qualsevol
mena o cessament definitiu, de manera que la prestació del servei quedi assegurada pel nombre de
persones de la plantilla que s’hagin ofert. Els contractistes també s’obliguen, en la mesura que els
seus compromisos ho permetin, a mantenir la continuïtat del personal assignats al compliment de
l’objecte de l’Acord marc.
Els contractistes mantindran uniformats i dotaran dels elements de protecció que precisi a tot el
personal que presti serveis objecte d’aquest Acord marc, renovant els uniformes i els elements de
protecció amb la periodicitat necessària per a garantir, en tot moment, la seva seguretat i el decorós
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aspecte del seu equip de treball. Els uniformes portaran en lloc visible el distintiu de El contractista.
Així mateix també serà responsable de verificar la higiene i el comportament dels seus operaris
Així mateix i d’acord a l’establert per la Instrucció de Secretaria i Intervenció de l’Ajuntament de Reus
de data 2 de novembre de 2012, dictada de conformitat a la disposició addicional primera del Reial
Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de
la competitivitat, s’estableix que:
-

Correspon exclusivament als contractistes la selecció del personal que, reunint els requisits de
titulació i experiència exigits, formaran part de l’equip de treball destinat a l’execució de
l’Acord marc i haurà d’actuar de conformitat amb els usos i procediments generalment
acceptats per al desenvolupament del tipus de tasques que d’aquest se’n deriven.

-

Els contractistes assumeixen l’obligació d’exercir de mode real, efectiu i continu, sobre el
personal integrant dels equips de treball encarregats de l’execució de l’Acord marc, el poder
de direcció inherent a tot empresari, així com també, el compliment de tots els drets i
obligacions que derivin de la relació contractual entre empleat i empleador.

-

Els contractistes vetllaran especialment per tal que els treballadors destinats a l’execució de
l’Acord marc desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions
desenvolupades respecte de l’activitat delimitada en els plecs de clàusules com a objecte de
l’Acord marc i de fer complir al seu personal les normes oficials de seguretat i salut en el
treball. Alhora que s’obliga a donar compliment a les instruccions que rebi d’Aigües de Reus
sobre els riscos propis del centre i que puguin afectar a les activitats desenvolupades, així
com les mesures referides a la prevenció d’aquests riscos.

-

Els contractistes hauran de designar almenys un coordinador tècnic o responsable, integrat en
la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions: actuar com a interlocutor entre
el contractista i l’entitat contractant, distribuir el treball entre el personal encarregat de
l’execució de l’Acord marc, impartir als treballadors les ordres i instruccions de treball que
siguin necessàries per a la prestació del servei contractat, el control de presència i del
desenvolupament de treball per part del personal del contractista, organitzar el règim de
permisos i vacances del personal destinat a l’execució dels encàrrecs derivats de l’Acord marc
a efectes de no alterar el bon funcionament del servei, informar a l’entitat contractant de les
variacions ocasionals o permanents que hi pugui haver en l’equip.

-

Els contractistes adjudicataris i els subcontractistes hauran de complir i trobar-se al corrent,
en tot moment, de les obligacions que com a empreses li pertoquen en matèria fiscal, laboral,

Plec de clàusules administratives particulars que han de regir l’Acord marc per a l’homologació de proveïdors per a la prestació dels serveis relatius
a les actuacions en els àmbits de electromecànica, electrònica, instrumentació i programació dels equips de control o autòmats de les
instal·lacions d’Aigües de Reus

52

de Seguretat Social, sindical, i de prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball,
essent estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb tota indemnitat per
Aigües de Reus del compliment de qualsevol de tals obligacions
D’acord amb l’ exposat els adjudicataris s’obliguen a

tenir en tot moment afiliats i en alta a la

seguretat social a tots els treballadors que intervinguin, d’alguna forma, en la realització de l’objecte
de l’Acord marc, i dels que necessiti per portar a terme les tasques de coordinació, direcció i control
de l’execució dels encàrrecs i Contractes derivats de l’Acord marc i de col·laboració necessàries amb el
personal d’Aigües de Reus.
Sense perjudici que els contractistes hagin de tenir a disposició d’Aigües de Reus qualsevol document
que li pugui ser requerit en relació al compliment de les seves obligacions com empresa i patró,
s’obliga a presentar a Aigües de Reus la següent documentació:
28.1.1 Abans de l’inici de les prestacions objecte de l’Acord marc:
•

Dades identificatives, telèfons i adreça electrònica

de contacte del coordinador tècnic o

responsable designat pel contractista com interlocutor per la correcta execució de les prestacions
objecte d’aquest Acord marc.
•

Conforme a l’establert en el RD 171/2004 el contractista també haurà de presentar la següent
documentació tècnica en matèria de seguretat i salut:
a) Estructura (organigrama) funcional de l’empresa indicant a més l’estructura de seguretat i
salut.
b) Acreditar degudament la constitució del servei de prevenció propi o aliè, i en aquest últim
cas adjuntar el rebut de pagament actualitzat, que cobreixi l’any en curs.
c) Avaluació dels riscos per la seguretat i la salut en els serveis contractats.
d) Planificació de l’activitat preventiva, incloses les mesures de protecció i prevenció a
adoptar i, en el seu cas, material de protecció que s’hagi d’utilitzar pels serveis
contractats.
e) Certificats aptitud mèdica dels treballadors assignats als possibles encàrrecs derivats de
l’Acord marc.
f)

Certificats de formació impartida als treballadors en matèria de prevenció de riscos
laborals.

g) Certificats de lliurament d’EPI’s (equips de protecció individual) als treballadors.
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h) Declaració de conformitat ce i revisions reglamentàries dels equips de treball a utilitzar.
sinó, certificat d’adequació a RD 1215/1997.
i)

En el cas d’utilitzar productes químics adjuntar els corresponents fulls de seguretat.

j)

Nom i certificat de formació del recurs preventiu assignat.

28.1.2 Semestralment:
•

Els adjudicataris hauran d’aportar certificació positiva actualitzada a la data de presentació,
acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social,
així com certificació emesa pel legal representant de l’empresa acreditativa de estar al corrent de
pagament de les nòmines de tots els treballadors als que hagi encarregat l’execució d’alguna part
dels serveis objecte d’aquest Acord marc. Indicant, en cas contrari, les quantitats que té pendents
d’abonar a la data d’emissió d’aquestes factures i la data de venciment i pagament prevista.

•

Certificació positiva actualitzada de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb
l’Agència Tributària (MODEL 01C AEAT)

28.1.3 Mensualment junt amb la certificació :
•

Relació nominal i mensual de la última cotització abonada en assegurances socials, en la que
figurin els noms dels treballadors que hagin prestat i que hagin de prestar serveis actius en
l’execució de l’objecte d’aquest Acord marc, degudament identificats.

28.1.4 El termini màxim de 10 dies naturals des que li sigui requerit per Aigües de Reus:
•

Relació actualitzada de tots els treballadors destinats a l’execució de les prestacions derivades de
l’Acord marc.

•

Relació detallada dels subcontractistes que participin en el contracte, juntament amb les
condicions de subcontractació que tinguin relació directa amb els terminis de pagament. Així
mateix, també hauran d’aportar, a petició d’Aigües de Reus els justificants del compliment dels
pagaments efectuats a subcontractistes, en el transcurs del contracte o un cop finalitzada la
prestació. Aquestes obligacions es consideren condicions essencials d’execució del contracte.

•

Tota la informació necessària per a donar compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta informació serà facilitada a
l’ens contractant prèvia sol·licitud per part d’aquest. La informació al complet serà facilitada en un
termini mínim de 10 dies i màxim d’un mes a comptar des de la sol·licitud formulada per l’ens
contractant, excepte que el contractista pugui acreditar la impossibilitat material de facilitar la
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informació en aquest termini. En cas de no compliment d’aquesta obligació de facilitació
d’informació, l’òrgan de contractació queda facultat per a resoldre el contracte sense que el
contractista tingui dret a reclamar cap indemnització al seu favor. Així mateix, l’adjudicatari haurà
de respondre pels danys i perjudicis que es derivin per a l’ens contractant de l’incompliment
d’aquesta obligació, havent de respondre per aquest concepte la garantia definitiva constituïda
per l’adjudicatari.
28.1.5 Així mateix, els contractista que resulti homologat en virtut d’aquest Acord marc es
compromet a:
a) Fer complir, en tot moment, al personal que destini a l’execució d’ aquest contracte, les
normes contingudes en les normes de prevenció de riscos laborals que estiguin en vigor, i
totes aquelles disposicions i reglaments que siguin d’aplicació, a fi d’evitar perills i accidents.
Igualment es compromet a acatar qualsevol norma de seguretat elaborada per Aigües de
Reus/Ajuntament de Reus que afecti a les seves instal·lacions i allà on els empleats del
contractista desenvolupin els seus treballs. I quan per a la prestació del contracte s’hagin de
realitzar treballs amb concurrència amb altres contractistes, a complir amb l’establert a
l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals y el RD 171/2004 de 30 de gener que el
complementa en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
b) Fer complir en tot moment al seu personal les normes contingudes en l’Ordenança de
Seguretat i Higiene, segons ordre del 9 de març de 1971 (derogada parcialment pels RD
773/1997, RD 614/2001, Llei 31/1995, RD 349/2003, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 1215/1997, ampliada per l’ordre NTE-EHV/75, modificada pel Decret 135/1993 i
complementada per la Resolució de 21 d’octubre de 1986 i el Criteri Tècnic 39/2004 ) i totes
aquelles disposicions i reglaments que siguin d’aplicació, a fi d’evitar perills i accidents.
c) Donar compliment a la normativa vigent referent a la maquinària i transport de productes, de
manera que totes les màquines, camions i altres mitjans de transport o de treball que utilitzi
en la realització de les seves tasques disposin del marcatge CE, siguin aptes per a realitzar els
treballs contractats i tinguin les revisions pertinents per tal de no contaminar el medi ambient,
ja sigui per contaminació a l’atmosfera o per contaminació al sòl. Tanmateix els contractistes
hauran de presentar comprovants de conformitat amb la normativa abans esmentada.
d) Comunicar al responsable del contracte designat per Aigües de Reus les incidències que es
produeixin durant la realització de les prestacions contractades. Sempre que es produeixi un
accident, el contractista tindrà l’obligació de donar-ne compte al responsable del contracte d’
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Aigües de Reus. I vindrà obligat a realitzar un informe del mateix en el que es reflecteixin les
causes que han originat l’accident i les mesures preventives i correctives adoptades.
e) Fer-se responsable de la recollida, transport i correcta gestió dels residus que es generin amb
motiu de l’execució dels contractes derivats d’aquest Acord marc.
f)

Realitzar aquells treballs extraordinaris que se li encomanin.

g) Si la prestació del servei objecte del contracte requereix algun tipus de llicència, permís o
autorització, també li correspondrà la sol·licitud, gestió i obtenció al seu compte i càrrec.
Totes les obligacions anteriorment relacionades tindran la consideració de condició especial en relació
amb l'execució del contracte, de conformitat amb el que disposa l'article 88 de la LSE, amb el
caràcter d’obligació contractual essencial, als efectes que estableix el mateix article.
Les accions esmentades no podran ser al·legades per l’adjudicatari com a causa per a variar les
condicions i els preus estipulats en el contracte.
Aigües de Reus no contraurà cap relació ni vinculació laboral amb el personal de l'empresa
adjudicatària durant la vigència de l’Acord marc. En cap cas existirà dependència jeràrquica, ni
funcional entre els treballadors del licitant i els d’Aigües de Reus.
Una vegada finalitzat l’Acord marc Aigües de Reus no estarà obligada per cap títol amb les persones
que en aquell moment o amb anterioritat hagin prestat servei per aquell.
28.2 Obligacions essencials
D’acord amb l’anteriorment exposat es consideraran condicions essencials dels contractistes que
resultin homologats en virtut del present Acord marc, les següents :
1. Totes les esmentades en aquesta clàusula.
2. Donar compliment als contractes derivats en els terminis, pel preu i amb la qualitat de servei
ofert.
3. Atendre els requeriments i les modificacions no-substancials proposades pel responsable del
contracte, en l’execució dels contractes o encàrrecs derivats d’aquest Acord marc.
En cas d’incompliment, i sense perjudici que aquest fet pugui ser causa per instar la resolució del
contracte Aigües de Reus es reserva el dret d’exercitar una o més de les accions següents:
I.

Prohibir que treballin en l’execució dels contractes derivats les persones que incompleixin les
normes citades, inclòs els càrrecs als que faci referència l’esmentat incompliment.
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II.

Suspendre l’execució dels treballs mentre no s’asseguri el compliment del present Acord marc
i, en especial, el total compliment de les normes de seguretat i prevenció de riscos.

III.

Sol·licitar el canvi d’un o més treballadors o operaris, quan el seu comportament no sigui
l’acceptable.

IV.

Imposar al contractista una penalització del 0,5 % del preu del contracte basat per dia natural
de demora o de falta de compliment de les normes de Seguretat i Salut en el treball que
resultin aplicables.

Vint-i-novena. Resolució de l’Acord marc
29.1 Són causes de resolució del present Acord marc i dels contractes basats les assenyalades a
continuació:
a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat
jurídica de la societat contractista, sens perjudici dels supòsits de successió del contractista.
b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.
c) El mutu acord entre les parts.
d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. En tot cas, el retràs
injustificat sobre el pla de treball establert en el plec o en el contracte, en qualsevol activitat,
per un termini superior a un terç del termini de duració inicial del contracte.
e) La demora en el pagament per part de l’Administració per termini superior a sis (6) mesos.
f)

L’incompliment de l’obligació principal del contracte.

29.2 A banda de les establertes a l’apartat anterior i les ja previstes en el present plec, constitueixen
causes específiques de resolució:
a)

La demora en l’inici de les prestacions.

b)

L’incompliment o compliment defectuós de les condicions d’execució del contracte establertes
en aquest Plec i en el Plec de condicions tècniques.

c)

L'incompliment de les obligacions contractuals essencials.

d)

Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte.

e)

La manifesta incapacitat tècnica o negligència, provada, en relació amb el desenvolupament
de les tasques objecte del present contracte, la negativa o resistència manifesta de
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l’adjudicatària a ajustar-se a les indicacions efectuades per l’entitat contractant per tal d'ajustar
el contracte a les seves necessitats, la no compareixença reiterada a les reunions de treball, la
manca de compliment en els terminis parcials que es puguin establir, l'omissió d'informació i
qualsevol actitud o negligència que pugui afectar el desenvolupament del contracte.
f)

Per una situació prevista com a causa de prohibició de contractar que esdevingui una vegada
perfeccionat el contracte.

g)

Trobar-se en una situació de control o d'associació respecte a altres candidats o licitadores,
haver-se posat d'acord amb altres participants en el procediment de licitació i haver
subcontractat alguna tasca a altres empreses participants en aquesta licitació sense
l’autorització de l’entitat contractant.

h)

No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin públics
o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut
coneixement amb ocasió del contracte.

i)

L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan
produeixi un perjudici molt greu.

j)

L’incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d’execució establertes en
aquest plec que no tinguin caràcter d’obligació contractual essencial.

S’estableix expressament que, sense perjudici de les causes indicades anteriorment, Aigües de Reus
podrà resoldre unilateralment el present Acord marc, sense que aquest fet origini cap tipus
d’indemnització o compensació per als contractistes homologats en virtut del mateix.
En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme al que disposa l’article 212 de
la LCSP i seguint el procediment establert a l’article 109 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (en
endavant RGLCAP).
En cas de resolució contractual, Aigües de Reus queda facultada per acabar per compte i risc dels
contractistes tots els treballs que poguessin estar en curs, per nova adjudicació, en cas que el
contractista no els efectués d’acord amb les condicions estipulades i dins dels terminis de pròrrogues
justificades que per part d’ Aigües de Reus se li concedissin.
En el cas d’exclusió d’alguna de les empreses de la borsa de contractistes regulada per l’Acord marc,
Aigües de Reus podrà proposar a la següent classificada la seva inclusió.
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Trentena. Responsabilitat en l’execució i penalitats
30.1 El contractista haurà de rescabalar a Aigües de Reus pels danys i indemnitzar-la pels perjudicis
derivats de dol o negligència en el compliment de les obligacions resultants de la contractació basada.
Igualment serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats a terceres persones durant l’execució
del contracte.
30.2 En els supòsits d’incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides per
l’adjudicatària, l’entitat contractant podrà resoldre el contracte o compel·lir-lo al compliment del
mateix.
30.3 L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals, donarà lloc a la
imposició de penalitzacions. La tipificació de les faltes als efectes del present contracte, es descriuen a
continuació:
•

Incompliment dels terminis d’execució dels treballs:
−

Excepte en el supòsit de força major, en cas de sobrepassar el termini contractual per
a la completa execució dels contractes basats, Aigües de Reus podrà imposar una
penalització econòmica equivalent al 0’5 % del preu total del contracte basat per dia
de retard.

−

Una vegada l’import de les penalitzacions superi el 7’5 % del preu del contracte basat,
Aigües de Reus podrà resoldre el contracte basat, amb incautació de la fiança i amb
l’obligació del contractista d’indemnitzar tots els danys i perjudicis derivats de l’
incompliment.

•

Incompliment per part del contractista en matèria de residus i de gestió mediambiental:
−

En el cas que un contractista incompleixi la llei de residus i/o especificacions d’Aigües
de Reus en matèria de gestió mediambiental i de residus, detectant-se per exemple
que l’abocament dels residus no es duu a un abocador autoritzat, ni es separen els
materials en contenidors independents, Aigües de Reus, previ requeriment per escrit al
contractista atorgant-li un termini improrrogable per a la correcció dels errors, podrà
imposar una penalització econòmica equivalent al 0,05% del preu del contracte o
contractes basats de l’Acord marc per dia de retard. Quan aquesta assoleixi el 7% del
preu del contracte o contractes derivats de l’Acord marc, Aigües de Reus podrà
resoldre l’esmentat Acord marc, amb incautació de la fiança i amb l’obligació del
contractista d’indemnitzar tots els danys i perjudicis derivats de l’incompliment.
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En el cas de que un contractista incorri en tres o més faltes podrà ser exclòs de l’Acord marc donant
l’opció al següent classificat a formar-ne part.
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VI. RÈGIM DE RECURSOS
Trenta-unena. Règim de recursos
31.1 En aquest procediment es podran fer les reclamacions i qüestions de nul·litat regulats en els
articles 101 i següents de la LCSE, i en el que sigui aplicable, atenent la naturalesa d'Aigües de Reus,
del Reial Decret 814/2015, d'11 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments
especials de revisió de decisions en matèria contractual i d'organització del Tribunal Administratiu
Central de Recursos Contractuals (en endavant, RD 814/2015), davant del Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic, amb domicili a Barcelona, Via Laietana, 14 (08003).
Les reclamacions i qüestions de nul·litat que s'interposin hauran de fonamentar-se en infraccions de
les normes contingudes en la LCSE i en el RD 814/2015, trobant legitimada a aquest efecte tota
persona física o jurídica els drets o interessos legítims s'hagin vist perjudicats o puguin resultar
afectats per les decisions objecte de la reclamació i, en tot cas, pels licitadors, sense perjudici dels
supòsits de legitimació especial que preveu igualment en la normativa d'aplicació.
31.2 Tal com estableix l'article 22.2 del RD 814/2015, la reclamació a què es refereix l'article 101 i
següents de la LCSE, es podrà interposar contra qualsevol dels actes enumerats en l'article 44.2 de la
LCSP.
Prèviament a la interposició de la reclamació, aquell que es proposi interposar-la s'haurà d'anunciar
mitjançant escrit presentat davant Aigües de Reus al domicili Plaça de les Aigües núm.1, del municipi
de Reus, indicant l'acte del procediment contra el qual anirà dirigida la reclamació.
El termini per interposar les reclamacions serà de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la
publicació de la licitació de l'Acord marc en el Diari Oficial de la Unió Europea quan s'interposi contra
l'anunci de la licitació, o des del següent al que es notifiqui l'adjudicació. En el cas que l'acte d'exclusió
d'algun licitador del procediment d'adjudicació fos notificat prèviament a l'acte d'adjudicació, la
reclamació contra tal exclusió s'ha d'interposar en el mateix termini a comptar des del següent a
aquell en què s'hagués rebut la notificació de l'acte d'exclusió. En el cas dels Plecs i altres documents
contractuals el còmput s'iniciarà a partir del dia següent en què s'hagin rebut o posat a disposició, o
des que els licitadors tinguin coneixement de la infracció.
Contra la resolució de la reclamació, només procedirà la interposició del recurs contenciós
administratiu, d'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona.
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31.3 D'acord amb el que estableix l'article 109 de la LCSE, es podrà interposar la qüestió de nul·litat
en els casos que preveu la llei, seguint el procediment establert a la LCSE, en el termini de 30 dies
hàbils o de 6 mesos tenint en consideració el que s'estableix a l'article 111 de la LCSE.
De conformitat amb l'article 22.3 del RD 814/2015, l'òrgan competent pot admetre la qüestió de
nul·litat interposada en els casos enumerats a l'article 109.1 de LCSE si sobre el mateix procediment
d'adjudicació s'hagués interposat una reclamació en el cas que de l'estimació d'aquesta s'hagi de
derivar la declaració de nul·litat de l'Acord marc formalitzat amb infracció del que disposen els articles
83.3, 103 i 104.6 de la LCSE.

El present plec de clàusules administratives i tècniques particulars s’ aprova pel conseller delegat de l’
ens contractant, actuant com a òrgan de contractació de l’empresa Reus Serveis Municipals, SA divisió
“ AIGÜES DE REUS”, a Reus a la data de signatura del present document, coincidint amb la resolució
d’aprovació de l’expedient de contractació.
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ANNEX NÚM. 1: DECLARACIÓ RESPONSABLE (Sobre 1)
Senyors,
El Sr. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de
.....................................................

(licitador).,

en

la

seva

condició

de

................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l’adjudicació del
Contracte

............................................................................,

essent

l’entitat

contractat

__________________ amb el número de referència del expedient .................., DECLARA
RESPONSABLEMENT:
1.- Que les dades d’identificació concretes de ........... (licitador) són:
- Denominació de la societat: [....]
- NIF [……]
- Adreça postal: [……]
- Persona de contacte: [……]
- Telèfon: [……]
- Fax: [……]
- Correu electrònic: [……]
- Adreça internet (adreça de la pàgina web) (si escau): [……]

2.- Que l’empresa [no/si] està participant en el present procediment de contractació juntament amb
altres.
(en cas de resposta afirmativa)
(a)

indiqui's la funció del licitador dins del grup (responsable principal, responsable de comeses

específiques ... ): [……]
(b)

identifiqui's als altres operadors econòmics que participen en el procediment de contractació

conjuntament: [……]
(c)

si escau, nom del grup participant: [……]

3.- Que, als efectes del present procediment de contractació, són representants habilitats de
l’empresa:
- Nom: [……]
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- Càrrec/Representació en la qual actua: [……]
- Adreça postal: [……]
- Telèfon: [……]
- Correu electrònic: [……]

4.- Que l’empresa que representa compleix les condicions establertes legalment per contractar amb el
sector públic i compleix tots i cadascun dels requisits d’aptitud, capacitat i solvència (econòmica i
financera, tècnica i professional) establerts en el Plec que regula la present licitació i està en disposició
de poder-ho acreditar en el moment que sigui requerida.
Conseqüentment, es compromet en el moment que sigui requerit per Aigües de Reus a aportar, en el
termini requerit, la documentació acreditativa de la capacitat, aptitud i solvència exigida al
procediment.

5.- Que l’empresa [no/si] acredita la solvència basant-se en la solvència i mitjans d’altres entitats per
satisfer els requisits mínims de solvència establerts al plec de condicions que regeixen la present
licitació
(en cas de resposta afirmativa: Cal aportar documentació que així ho acrediti)

6.- Que el seu volum de negocis anual (o específic en aquell àmbit d’activitat del Plec) durant [número
d’exercicis exigits en l’anunci corresponent o plecs] és de:
- Exercici 20[..] volum de negocis de: ____ .-€
- Exercici 20[..] volum de negocis de: ____ .-€
- Exercici 20[..] volum de negocis de: ____ .-€

7.- Que l’empresa que representa i els seus administradors i/o representants no es troben incursos en
cap dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent.

8.- Que ni ................. (licitador) ni cap persona que sigui membre del seu òrgan d’administració, de
direcció o de supervisió o que tingui poders de representació decisió o control en aquesta, ha estat
condemnat per sentència ferma pels delictes de participació en una organització delictiva, corrupció,
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frau, delictes de terrorisme o delictes lligats a les activitats terroristes, blanqueig de capitals o
finançament del terrorisme ni per delictes de treball infantil ni altres formes de tràfic d’essers humans.

9.- Que l’empresa està al corrent de les seves obligacions relatives al pagament d’impostos i
cotitzacions a la seguretat social, tant en el país en el que està establert com en l’Estat espanyol.

10.- Que l’empresa no ha incomplert les seves obligacions en els àmbits de la legislació laboral, social
ni mediambiental.

11.- Que l’empresa no té coneixement de cap conflicte d’interès amb ____________ degut a la seva
participació en el present procediment de contractació.

12.- Que accepta que la documentació annexada al Plec té caràcter contractual.

13.- Que l’empresa que representa compleix i es compromet a complir els principis ètics i regles de
conducta indicats per ___________, assumint-ne les responsabilitats del seu incompliment.

14.- Que l’empresa que representa no ha retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un
procediment d’adjudicació, ni ha impossibilitat l’adjudicació d’un contracte al seu favor per no aportar
la documentació requerida pel òrgan de contractació dins el termini assenyalat a l’efecte intervenint
dol, culpa o negligència, ni ha deixat de formalitzar un contracte adjudicat al seu favor per causes que
li siguin imputables.

15.- Que en relació a la licitació del contracte de referència abans indicat i d’acord amb la pràctica de
les notificacions que es deriven de la mateixa designa com a mitjà preferent per rebre les esmentades
notificacions l’adreça de correu electrònic: …………………….

16.- Que l’empresa té intenció de subcontractar.......
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17.- Que els signants de la present declaració declaren formalment que la informació que han facilitat
en la present licitació de ____________ és exacte i veraç i que són coneixedors de les conseqüències
d’una falsa declaració.

18.- Que l’empresa [no/si] o una empresa vinculada a aquest, ha participat en l’elaboració de les
especificacions tècniques o de documents preparatoris de l’Acord marc.

(En cas que si hagi participat s’ha d’especificar quina ha estat la seva participació)

I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable , a ………… de ……………….. de
…………

Signatura
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ANNEX NÚM. 2: FITXES RESUM ASPECTES TÈCNICS (Sobre 2)
Fitxa nº1 - Mitjans humans
PERSONAL SUSCEPTIBLE D’IDENTIFICAR-SE AMB L’ACORD MARC
Funció

Categoria
professional

Titulació

Número

%
Dedicació

Breu
C.V.

Pla de
formació

ORGANITZACIÓ

S’indicarà la relació de personal que l’empresa proposarà per la realització dels contractes basats a
l’Acord marc (tècnics, encarregats, operaris, programadors, administratius, etc..) indicant per
cadascun d’ells el seu perfil professional (en els operaris indicar la tipologia d’oficis en el sector:
electricistes, paletes, mecànics, instrumentistes, etc..), la distribució dins de l’organigrama de
l’empresa, les funcions a desenvolupar, les seves responsabilitats, currículum vitae de cadascun dels
treballadors.
Signatura i segell de l’empresa:

Lloc i data:
Signat:
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Fitxa nº 2 - Mitjans materials
OFICINES TÈCNIQUES
Adreça

Població

Descripció de l’oficina/oficines que l’operador econòmic adscriurà a l’execució dels contractes basats a
l’Acord marc. Aquesta oficia ha d’estar equipada amb recursos personals i materials suficients per a
l’elaboració de petits projectes, modificacions de plànols, seguiment de les certificacions, elaboració
croquis, etc...de les actuacions que realitzi. Es detallarà la relació de personal indicada en el primer
punt que restarà a les oficines.

RELACIÓ PERSONAL OFICINES
Funció

Titulació

Número

% Dedicació

Breu C.V.

EQUIPAMENTS I MAQUINÀRIA SUSCEPTIBLES DE L’ACORD MARC
Tipus equipament o
maquinària (marca i
model)

Numero

Consum
carburants

Emissió
gasos
atmosfera

Antiguitat

Altres
aspectes
interessants

En la relació de maquinària aportada s’haurà de justificar la seva idoneïtat amb indicació del certificat
CE, còpia de la última revisió, ultima revisió ITV, i qualsevol altre document indicatiu que es vàlida per
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al seu ús. Es valoraran criteris mediambientals i de sostenibilitat en relació al consum de carburants,
emissió de gasos a l’atmosfera, etc.

Signatura i segell de l’empresa:

Lloc i data:
Signat:
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Fitxa nº 3 - Valor afegit
BREU RESUM PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS I PRÀCTIQUES MEDIOAMBIENTALS

BREU RESUM PLA AUTOCONTROL I CONTROL DE QUALITAT
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BREU RESUM PLA DE SEGURETAT I SALUT

Signatura i segell de l’empresa:

Lloc i data:
Signat:
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ANNEX NÚM. 3: MODEL D’OFERTA AVALUABLE A TRAVÉS DE
FÓRMULES AUTOMÀTIQUES (Sobre 3)
El Sr............................... amb residència a........................... carrer....................... núm. ....., i en
representació de l’empresa .............................. amb NIF .........................., assabentat de
l’anunci publicat al .................................... i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a
l’adjudicació de “l’ACORD M AR C: HOM OLOGACI Ó DE P ROVEÏ DORS P ER A LA P RESTACI Ó

DELS SERVEI S R ELATI US A LES ACTUACI ONS EN ELS ÀM B I TS DE ELECTROM ECÀN I CA,
ELECTR ÒNI CA, I NSTRUM ENTACI Ó I P ROGRAM ACI Ó DELS EQUI P S DE CONTROL O
AUTÒM ATS DE LES I N STAL·LACI ONS D’AI GÜES DE REUS. HONOR ARI S DE SER VEI S
FI NS A 100.000 EUROS, I VA NO I N CLOS (AT18192)” , es compromet en nom (propi o de
l’empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció a les següents condicions:
1. Increment respecte el preu cost del material
% increment = .......................... %
2. Preus/hora ofertats
Preu/hora
màxim

Preu/hora ofert

Preu/hora tècnic programador

42,00 €/h

________ €

Preu/hora oficial elèctric/electromecànic

28,00 €/h

________ €

Preu/hora ajudant elèctric/electromecànic

22,00 €/h

________ €

Preu/hora oficial instrumentista

32,00 €/h

________ €

Preu/hora ajudant instrumentista

28,00 €/h

________ €

Preu/hora segons professional

En el cas de les intervencions o reparacions urgents d’adjudicació directe s’aplicaria (si el l’adjudicatari
així ho accepta) el preu/hora i el % d’increment més baix ofert per l’empresa millor classificada,
deixant sense efecte el preu/hora ofert en la seva oferta inicial.
I als efectes oportuns, se signa la present, a ........... de .............................. de ............

Signatura
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ANNEX NÚM. 4: CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
D’acord als articles 60 i 61 de la LSE, l’adjudicació de l’Acord marc s’efectuarà a l’oferta
econòmicament mes avantatjosa utilitzant una pluralitat de criteris, per això s’estableix una puntuació
màxima de 100 punts que es desglossa en una valoració de l’oferta mitjançant criteris automàtics i
uns criteris tècnics sotmesos a judici de valor.
D’acord amb als referits articles tots el criteris tots els criteris de valoració estan vinculats directament
a l’objecte de l’Acord marc i inclouen criteris mediambientals.
Resum de la puntuació:
Criteris

Puntuació

Criteris automàtics [P1]

70

Criteris sotmesos a judici de valor [P2]

30
Total

100

Ptotal= P1 + P2

1. Criteris objectius aplicables mitjançant formula..........................70 punts
La puntuació econòmica atorgada es repartirà en base a la següent fórmula automàtica:
𝑷𝟏 = 𝑷𝑷𝑹𝑬𝑼/𝑯𝑶𝑹𝑨 + 𝑷%

1.1 Valoració preu/hora oficis [PPREU/HORA]................................................................50 punts
Pel càlcul de la puntuació del preu/hora dels oficis relacionats ofert per cada licitador s’utilitzarà la
següent fórmula, que relaciona el preu/hora mig ofert pel licitador i el preu/hora mig més baix ofert
per tots els licitadors.
A la següent taula s’indicarà la ponderació del preu/hora de cada perfil de treballador i el preu màxim
a oferir per cada categoria:
Coef.

Valor

Preu/hora segons professional

α1

55%

Preu/hora tècnic programador
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α2

25%

Preu/hora oficial elèctric/electromecànic

α3

10%

Preu/hora ajudant elèctric/electromecànic

α4

6%

Preu/hora oficial instrumentista

α5

4%

Preu/hora ajudant instrumentista

𝑷𝑷𝑹𝑬𝑼/𝑯𝑶𝑹𝑨 = 50 ×

𝑚í𝑛𝑖𝑚 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑠 (𝑝𝑟𝑒𝑢/ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑡𝑗à)
𝑝𝑟𝑒𝑢/ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑡𝑗à
5

𝑝𝑟𝑒𝑢/ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑝𝑟𝑒𝑢/ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑡𝑗à) = �(∝𝑖 × 𝑝𝑟𝑒𝑢/ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑜𝑙 (𝑖))
𝑖=1

1.2 Valoració del % increment respecte preu de cost..............................................20 punts
Pel càlcul de la puntuació del tant per cent d’increment respecte el preu de cost ofert per cada
licitador s’utilitzarà la següent fórmula. El % d’increment representa un màxim de 20 punts respecte
de la puntuació total.
𝑷% = 20 ×

𝑚í𝑛𝑖𝑚 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑠 (%𝐼𝑁𝐶𝑅𝐸𝑀𝐸𝑁𝑇 )
%𝐼𝑁𝐶𝑅𝐸𝑀𝐸𝑁𝑇

2. Criteris sotmesos a judici de valor..................................................30
punts
La valoració de les fitxes tècniques presentades per cada operador econòmic d’acord amb l’Annex
núm. 2 del present PCAP es realitzarà de conformitat amb els següents criteris de valoració subjectes
a judici de valor, amb una puntuació màxima de 30 punts.
2.1.

Mitjans humans.............................................................................................16 punts

S’ha de tenir en compte els recursos mínims establerts en aquest PCAP i en el PPTP:
Pels treballs d’Intervencions i reparacions urgents:
•

Tècnic programador

•

Oficial elèctric/electromecànic

Pels treballs relatius a noves instal·lacions:
•

Tècnic programador PLC/SCADA amb titulació, amb una experiència mínima de 3 anys.
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•

Oficial elèctric/electromecànic, professional amb carnet d’instal·lador elèctric, amb una
experiència mínima de 3 anys.

•

Ajudant elèctric

2.1.1 Diversificació oficis de l’equip proposat...........................................................10 punts
Es valorarà la integració a l’equip de treball de professionals de diferents oficis relacionats amb l’àmbit
objecte del present contracte. En concret, es valorarà la inclusió de professionals dels sectors de la
instrumentació, soldadura, mecànica i fontaneria. S’atorgarà la següent puntuació en funció dels
professionals ofertats:
Descripció

Puntuació

Tècnic instrumentista

2,00

Soldador

2,00

Mecànic

2,00

Fontaner

2,00

Altres perfils relacionats:
- Tècnic electrònic
- Arquitecte (tècnic o superior)
- Enginyer construcció civil
- Informàtic

2,00

Aquests professionals hauran d’acreditar una formació bàsica i una experiència mínima de 3 anys en
l’àmbit corresponent per poder ser valorats.

2.1.2 Nº addicional de treballadors.............................................................................6 punts
Es valorarà la inclusió a l’equip de treball de tècnics programadors SCADA/PLC i oficials
elèctric/electromecànic addicionals als mínims requerits, tant pels treballs d’intervencions i reparacions
urgents com pels treballs relacionats amb noves instal·lacions. Si el licitador oferta els recursos mínims
requerits (1 oficial elèctric/electromecànic i 1 programador SCADA/PLC), la puntuació obtinguda en la
present categoria serà 0.
Professional
Oficial elèctric/electromecànic professional amb carnet
d’instal·lador elèctric, amb una experiència mínima de
3 anys

Nombre professionals
addicionals ofertats

Puntuació

1

1,00

2

2,00
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Programador SCADA/PLC SCADA amb titulació, amb
una experiència mínima de 3 anys

1

1,00

2

2,00

2.2 Valor afegit............................................................................................................8 punts
Aquest criteri de valoració es divideix en els següents subcriteris:

2.2.1 P la de gestió de residus i de gestió am biental...................................................4 punts
Es valorarà la proposta que disposa l’empresa de plans de gestió dels residus generats durant el
treballs d’execució dels encàrrecs i contractes derivats de l’Acord marc. Es valorarà el fet de separar
cadascuna de les fraccions de residu generat per les actuacions, acreditant mitjançant l’autorització
dels abocadors a rebre cadascun dels tipus de residus. També es valorarà la previsió que es proposi
de l’ús de bones pràctiques mediambientals. Tot això de conformitat amb la següents sistemàtica:
Descripció

Puntuació

Presenta un nivell de detall, coherència i adaptació alt

4,00

Presenta un nivell de detall, coherència i adaptació mig

2,50

Presenta un nivell de detall, coherència i adaptació baix

1,00

No presenta un nivell de detall, coherència i adapt
acceptable

0,00

2.2.2 P la d’autocontrol i control que qualitat..............................................................2 punts
Es valorarà la proposta d’un pla de control de qualitat propi o extern i l’aplicació d’aquest en les
condicions de l’Acord marc i taques derivades, durant l’execució del servei de manteniment, realitzant
un seguiment i indicant les proves pertinents que es realitzarien. Tot això de conformitat amb la
següents sistemàtica:
Descripció

Puntuació

Presenta un nivell de detall, coherència i adequació alt

2,00

Presenta un nivell de detall, coherència i adequació mig

1,25
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2.2.3

Presenta un nivell de detall, coherència i adequació baix

0,50

No presenta un nivell de detall, coherència i adequació
acceptable

0,00

Estructura

de

seguretat

i

salut

de

l’em presa................................................................2 punts
En aquest apartat en valorarà la disposició d’un pla de seguretat i salut per part l’empresa i
l’estructura de seguretat dins d’aquesta, amb l’existència de departament i/o responsable, de personal
qualificat, protocols d’avaluació de riscos, etc. Tot això de conformitat amb la següents sistemàtica:
Descripció

Puntuació

Presenta un nivell de detall, coherència i adequació alt

2,00

Presenta un nivell de detall, coherència i adequació mig

1,25

Presenta un nivell de detall, coherència i adequació baix

0,50

No presenta un nivell de detall, coherència i adequació
acceptable

0,00

2.3 Mitjans materials...................................................................................................6 punts
Aquest criteri de valoració es divideix en els següents subcriteris:

2.3.1 Oficines tècniques adscrites a l’ex ecució dels contractes..................................3 punts
Es valorarà l’adequació de l’oficina tècnica proposada per l’operador econòmic per tal d’executar els
contractes basats a l’Acord marc. Aquesta adequació vindrà determinada pel seu equipament de
hardware (ordenadors, portàtils, impressores i plotters,...) i de software (programari informàtic) de
que es disposi per a l’elaboració de documents en l’execució dels contractes i que suposi una millora
de la qualitat i valor tècnic de la mateixa.
Descripció

Puntuació

Presenta unes oficines tècniques amb un nivell d’adequació a les
necessitats de l’objecte del contracte alt.

3,00

Presenta unes oficines tècniques amb un nivell d’adequació a les
necessitats de l’objecte del contracte mig.

2,00
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Presenta unes oficines tècniques amb un nivell d’adequació a les
necessitats de l’objecte del contracte baix.

1,00

Les seves oficines tècniques no presenten cap adequació a les
necessitats de l’objecte del contracte.

0,00

2.3.2 Equipam ents i m aquinària adscrits a l’ex ecució del contractes.........................3 punts
Es valorarà la relació de maquinària, eines i vehicles proposats per l’operador econòmic que restin
adscrits a l’execució dels contractes basats a l’Acord marc. Es tindrà en compte la tipologia de la
màquina o eina i les característiques que suposin una millora de la qualitat i valor tècnic de la mateixa.
Es destacarà la maquinària específica que pot ser d’interès pel contracte derivat de l’Acord marc
(màquina de soldar, voltímetres, amperímetres,...).
Descripció

Puntuació

Presenta uns equipaments i maquinària amb un nivell d’adequació
a les necessitats de l’objecte del contracte alt.

3,00

Presenta uns equipaments i maquinària amb un nivell d’adequació
a les necessitats de l’objecte del contracte mig.

2,00

Presenta uns equipaments i maquinària amb un nivell d’adequació
a les necessitats de l’objecte del contracte baix.

1,00

Els equipaments i maquinària no presenten cap adequació a les
necessitats de l’objecte del contracte.

0,00

3. Criteris determinació ofertes amb valors anormalment baixos
3.1 Càlcul pressupost anual actuacions urgents i hores anuals considerades

Pressupost anual licitació = 250.000 €
Considerem que aproximadament una tercera part del contracte estarà dedicat a actuacions urgents,
per tant:

Pressupost anual actuacions urgents (P) ≈ 83.000 €
Els 70 punts de puntuació econòmica es desglossen en:
•

50 punts pel preu/h (corresponent al 72,43 %)

•

20 punts pel % increment preu material (corresponent al 28.57 %)
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Aplicant els percentatges al pressupost anual d’actuacions urgents (83.000 €), fa que es desglossi:

Pressupost anual actuacions urgents (P):
•

Pressupost anual treballadors (PT) ≈ 59.500 €

•

Pressupost anual material (PM) ≈ 23.500 €

P = PT + PM
En base al preu/hora dels treballadors i les ponderacions, podem estimar un total d’hores anuals
treballades (H):
PREU/HORA

COEF

VALOR

PREU/HORA SEGONS PROFESSIONAL

α1

55%

PREU/HORA TÈCNIC PROGRAMADOR

α2

25%

α3

10%

α4

6%

PREU/HORA OFICIAL INSTRUMENTISTA

P4 = 32,00 €/h

α5

4%

PREU/HORA AJUDANT INSTRUMENTISTA

P5 = 28,00 €/h

PREU/HORA OFICIAL
ELÈCTRIC/ELECTROMECÀNIC
PREU/HORA AJUDANT
ELÈCTRIC/ELECTROMECÀNIC

MÀXIM
P1 = 42,00 €/h

P2 = 28,00 €/h

P3 = 22,00 €/h

𝑷𝑻 = (∝𝟏 × 𝑷𝟏 + ∝𝟐 × 𝑷𝟐 + ∝𝟑 × 𝑷𝟑 + ∝𝟒 × 𝑷𝟒 +∝𝟓 × 𝑷𝟓 ) × 𝑯

Aplicant els valors del quadre i del pressupost anual per treballadors (59.500 €) a l’anterior fórmula,
deduïm aproximadament que les hores anuals treballades son:

Hores anuals(H) = 949 h.
3.2. Fórmules pel càlcul del pressupost anual actuacions urgents
Les fórmules de càlcul del pressupost anual en actuacions urgents per cada licitador (P’) a aplicar pel
càlcul de les ofertes anormals o temeràries serà la següent:
%

𝑷′ = 𝑷𝑻 ′ + �𝑷𝑴 × �𝟏 + 𝟏𝟎𝟎��

P’ = Pressupost anual actuacions urgents ofert licitador
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PT‘= Pressupost anual treballadors ofert licitador
H = Hores anuals = 949 h
PM = Pressupost anual material = 23.500 €
% = % increment cost material ofert licitador

𝑷𝑻 ′ = (∝𝟏 × 𝑷𝟏 ′ + ∝𝟐 × 𝑷𝟐 ′+ ∝𝟑 × 𝑷𝟑 ′+ ∝𝟒 × 𝑷𝟒 ′ +∝𝟓 × 𝑷𝟓 ′) × 𝑯
PT‘= Pressupost anual treballadors ofert licitador

∝ n = Coeficient de ponderació

P n = Preu/hora professional ofert pel licitador
H = Hores anuals = 949 h

Els criteris de determinació de les ofertes amb valors anormalment baixos són els exposats a
continuació:
3.3 Criteris econòmics
Es considerarà que una oferta econòmica està incursa en la presumpció de presentar valors anormals
o desproporcionats:
1.

Quan, concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25
unitats percentuals.

2.

Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra
oferta.

3.

Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de l’esmentada
mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a
l’esmentada mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25
unitats percentuals.

4.

Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen
ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 10 unitats percentuals, es procedirà
al càlcul d’una nova mitja només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot
cas, si el número de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les
tres ofertes de menor quantia.
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5.

L’ens contractant podrà valorar també una oferta com a desproporcionada, considerant la
relació entre la solvència del licitador i l’oferta presentada.

Es considerarà com a pressupost base de licitació, el pressupost anual d’actuacions urgents (P)
corresponent a 83.000 €. I com a oferta econòmica del licitador es considerarà el pressupost anual
d’actuacions urgents ofert pel licitador (P’) a calcular amb la formula del apartat 3.2.
3.4 Criteris no econòmics
a) Es calcularà la mitjana de la puntuació relativa a criteris subjectes a judici de valor
obtinguda per totes les empreses licitadores admeses.
b) Es calcularà la diferencia de cadascuna de les puntuacions dels criteris subjectes a judici
de valor obtingudes per cada una de les empreses licitadores respecte a la mitjana de les
puntuacions obtingudes en el punt anterior.
c) Es calcularà la mitjana de les diferències obtingudes en l’apartat b) anterior (desviació),
en valor absolut (sense considerar el signe + o – per al càlcul).
3.5 Paràmetres objectius per tal de determinar una oferta com a anormalment baixa.
Es considerarà una oferta anormalment baixa quan es donin simultàniament els supòsits següents:
-

Que la oferta econòmica sigui considerada com a anormal o desproporcionada d’acord a
l’apartat 3.3.

-

Que la puntuació de l’oferta tècnica estigui per damunt de la suma de la mitjana (punt 3.4.a)
anterior) mes la mitjana de les diferències obtingudes (punt 3.4.c) anterior):

Puntuació tècnica > Mitjana puntuació tècnica + diferencies mitjanes
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ANNEX NÚM. 5.A: MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU
L’entitat (raó social de l’ entitat de crèdit)

notificacions i

requeriments) al

, amb NIF ___________,

i domicili (a efectes de

carrer/plaça/avinguda____________ núm. ____ , codi postal

_______, localitat___________ , i en el seu nom i representació _____________(nom i cognoms dels

apoderats), amb poders suficients per obligar-la en aquest acte

, segons resulta de l’escriptura

atorgada davant del Notari de ____ senyor_________________ amb data __________, sota el núm.
____del seu protocol, que es troben íntegrament subsistents ,
AVALA SOLIDÀRIAMENT

(nom i cognoms o raó social de l’ avalat), NIF _____________, en

a: _____________________

interès i benefici d’Aigües de Reus , i fins a la suma de _____________________ euros (import

garantit en lletres i números) a efectes de respondre de les obligacions econòmiques i eventuals
responsabilitats que es derivin del compliment dels compromisos adquirits en relació a “l’ACORD

M AR C: HOM OLOGACI Ó DE P ROVEÏ DORS P ER A LA P RESTACI Ó DELS SERVEI S RELATI US A
LES

ACTUACI ONS

EN

ELS

ÀM BI TS

DE

ELECTROM ECÀN I CA,

ELECTRÒNI CA,

I NSTRUM ENTACI Ó I P ROGRAM ACI Ó DELS EQUI P S DE CONTR OL O AUTÒM ATS DE LES
I NSTAL·LACI ONS D’AI GÜES DE REUS. HONORARI S DE SERVEI S FI NS A 100.000 EUROS,
I VA NO I N CLOS (AT18192)” subscrit entre AIGÜES DE REUS divisió de

REUS SERVEIS

MUNICIPALS, SA i _____________( empresa avalada ).
La entitat avalista (banc o caixa) declara sota la seva responsabilitat que aquest aval a primer
requeriment té caràcter solidari i que es presta amb expressa i formal renuncia als beneficis
d’excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués ser en el seu cas d’aplicació, i que es farà
efectiu al beneficiari, fins a la quantitat màxima avalada, al primer requeriment seu, sense que aquest
hagi de justificar l’incompliment ni la negativa al pagament de l’avalat, en el termini màxim de vuit
dies hàbils a comptar des de la data de requeriment.
El present aval es mantindrà en vigor fins que Aigües de Reus divisió de REUS SERVEIS MUNICIPALS,

SA autoritzi la seva cancel·lació o devolució .

(Lloc i data d’emissió )
(Raó social de l’ entitat de crèdit )
(Signatura dels representants de l’entitat de crèdit )
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Aquest aval ha estat inscrit en aquesta data al Registre Especial d’Avals amb el número de registre
____________________.

(Signatura dels representants de l’entitat de crèdit )

(AQUEST DOCUMENT HAURÀ DE SER INTERVINGUT PER NOTARI )
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ANNEX NÚM. 5.B: MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE
CAUCIÓ PER A LA GARANTIA DEFINITIVA
Certificat número _________________________
______________________(Banc, Caixa d’Estalvis, etc.)___ ________________ (en endavant,
assegurador), amb domicili a _________________________ , carrer _____________________ , i
CIF ______________ , degudament representat pel Sr. ______________________ , amb poders
suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de ____________________________
ASSEGURA
A _(Nom i cognoms o raó social del prenedor de l’assegurança)_, NIF/CIF ______________ , en
concepte de prenedor de l’assegurança, enfront

Aigües de Reus, divisió de REUS SERVEIS

MUNICIPALS,SA (en endavant, l’assegurat), fins a l’import de __________ euros (import en

lletres), a efectes de garantir el compliment per part del prenedor de l’assegurança de totes i
cadascuna de les obligacions, penalitzacions i altres despeses que es puguin derivar de l’adjudicació,
formalització i execució de

“l’ACORD MARC: HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER A LA

PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A LES ACTUACIONS EN ELS ÀMBITS DE
ELECTROMECÀNICA, ELECTRÒNICA, INSTRUMENTACIÓ I PROGRAMACIÓ DELS EQUIPS DE
CONTROL O AUTÒMATS DE LES INSTAL·LACIONS D’AIGÜES DE REUS. HONORARIS DE
SERVEIS FINS A 100.000 EUROS, IVA NO INCLOS (AT18192)”
L’assegurador declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits previstos a l’article 112
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, que aprovà la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).
La falta de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l'assegurador a
resoldre l’Acord marc, ni quedarà extingida l’assegurança, ni suspendrà la cobertura, ni alliberarà a
l’assegurador de la seva obligació, en cas que aquest hagi de fer efectiva la garantia.
L'assegurador no podrà oposar a l'assegurat les excepcions que puguin correspondre-li contra el
prenedor de l'assegurança.
L'assegurador assumeix el compromís d'indemnitzar a l'assegurat al seu primer requeriment, en els
termes establerts al LCSP i normes de desenvolupament, i de pagar, amb caràcter incondicional, dins
dels vuit (8) dies següents a ser requerit, la suma o sumes que fins a la concurrència de la xifra
assegurada s’expressi en el requeriment.
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La present assegurança de caució continuarà vigent fins que la divisió d’Aigües de Reus de REUS
SERVEIS MUNICIPALS,SA autoritzi la seva cancel·lació o devolució.

(Lloc i data de la seva expedició)

Signatura de l’assegurador:

(AQUEST DOCUMENT HAURÀ DE SER INTERVINGUT PER NOTARI)
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ANNEX NÚM. 6: QUADRE DE PREUS MÀXIMS

Preu/hora segons professional

Preu/hora màxim

Preu/hora tècnic programador

42,00 €/h

Preu/hora oficial elèctric/electromecànic

28,00 €/h

Preu/hora ajudant elèctric/electromecànic

22,00 €/h

Preu/hora oficial instrumentista

32,00 €/h

Preu/hora ajudant instrumentista

28,00 €/h

% increment cost materials

20% (màxim)
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ANNEX NÚM. 7: MODEL D’ACCEPTACIÓ FINAL BAIXA LICITACIÓ
El/la Sr./Sra. ................................................................ amb residència a ....................., al carrer
....................................... número ................, i en representació de l’empresa ..........................
amb NIF ..........................., declara que, assabentat/ada que es adjudicatari de l’ACORD M ARC:

HOM OLOGACI Ó DE P ROVEÏ DORS P ER A LA PRESTACI Ó DELS SERVEI S RELATI US A LES
ACTUACI ONS EN ELS ÀM BI TS DE ELECTROM ECÀNI CA, ELECTRÒNI CA, I NSTRUM ENTACI Ó
I P ROGRAM ACI Ó DELS EQUI P S DE CONTROL O AUTÒM ATS DE LES I NSTAL·LACI ONS
D’AI GÜES DE REUS. HONORARI S DE SERVEI S FI NS A 100.000 EUROS, I VA NO I NCLOS
(AT18192) i de les condicions per tal de poder realitzar contractes basats relatius a les intervencions
i reparacions urgents a les instal·lacions d’aigües de Reus, es compromet (en nom propi/en nom i
representació de l’empresa) a executar aquests treballs amb els preus oferts per l’empresa millor
classificada, deixant sense efecte les baixes proposades en la seva oferta inicial.
Motiu pel qual accepta executar els contractes basats relatius a les intervencions i reparacions urgents
a les instal·lacions d’aigües de Reus, aplicant els següents preus unitaris i percentatge d’increment de
cost material a continuació relacionats:
Preu/hora segons professional

Preu/hora màxim

Preu/hora tècnic programador

________ €/h

Preu/hora oficial elèctric/electromecànic

________ €/h

Preu/hora ajudant elèctric/electromecànic

________ €/h

Preu/hora oficial instrumentista

________ €/h

Preu/hora ajudant instrumentista

________ €/h

% increment cost materials

________%

N ota: El preus unitaris i el percentatge d’increment que s’han de posar s’indicarà clarament en la notificació de
l’adjudicació inicial als interessats.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ........... de .............................. de ............
Signatura
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