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DADES GENERALS
1

Determinació de l’objecte i règim jurídic del contracte

El “Projecte de reforma de les instal·lacions d’a.c.s i calefacció als vestuaris del camp
municipal de futbol Industrial”. En endavant rebrà la denominació PROJECTE.
Aquest Projecte serà aprovat en sessió de la Junta de Govern Local de data 29 d’octubre
de 2019. L’adjudicació del contracte restarà condicionada a l’aprovació definitiva del
mateix.
És l’objecte del contracte l’execució del PROJECTE.
Codi CPV: 45212290-5
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Forma part integrant de la present licitació:
el PROJECTE
el Plec de clàusules administratives particulars –PCAPD’acord amb el tenor de l’article 99.3 i donat compliment a l’article 116.4art g), tots dos
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -en endavant LCSP-,
cal referir i justificar que l’objecte del contracte no s’ha dividit en lots en atenció a les
característiques del PROJECTE i pretendre la màxima eficiència en la seva execució.
Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres i es subjecta a aquest
plec, el Plec de Prescripcions Tècniques –PPT- i documentació complementària i annexa
i les regulacions de la LCSP i la normativa de desenvolupament d’acord amb l’article 13
de la LCSP.
2

Mitjançant l’execució del contracte a què es refereix aquest PCAP es satisfaran les
necessitats administratives en atenció a la idoneïtat de l’objecte i el seu contingut.
En l’informe de necessitat que integra la documentació de l’expedient administratiu els
extrems inclosos a l’article 116.4art e) de la LCSP
Pressupost base de licitació

D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de
69.029,51 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
57.049,18 euros, pressupost net
11.980,33 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21
per 100.
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra
màxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia
del pressupost net l’oferta serà exclosa.
Import total
69.029,51

Trinitat Martínez Farrés
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Necessitat i idoneïtat del contracte
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Costos Directes

Import €

1 ENDERROCS, DESMUNTATGES I TREBALLS PREVIS

1.588,76

2 RAM DE PALETA

3.369,46

3 INSTAL.LACIONS

32.934,97

4 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENT TÈRMIC
5 APARELLS SANITARIS I ACCESSORIS

1.193,26

6 RAM DE FUSTER

1.389,10

7 PINTURA

696,65

8 GESTIÓ DE RESIDUS

350,48

9 VARIS

2.160

Emiliano Mora Labrada
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TOTAL costos directes

23/10/2019 TAG Serveis Jurídics TM
Trinitat Martínez Farrés

47.940,49

13% Despeses generals (sobre 47.940,49)

6.232,26

6% Benefici industrial (sobre 47.940,49)

2.876,43

TOTAL costos indirectes

57.049,18

TOTAL DE COSTOS (Directes i Indirectes)
Pressupost d’execució per contracte

57.049,18

21% IVA (sobre 57.049,18)

11.980,33

TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ (iva inclòs)

Signatura 1 de 2

4.257,82

69.029,51

La partida d'imprevistos, i les altres xifrades a preu fet en el pressupost, no suposen dret
a la seva percepció per part de l’empresa contractista, només en la quantia o unitat
d'obra dels treballs realment realitzats.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
s’admet cap prova d‘insuficiència.
Dins el límit màxim del pressupost de licitació, l’oferta dels empresaris s'entendrà en tot
cas comprensiva de la totalitat del contracte i portarà implícita:
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a) L'import dels treballs accessoris o auxiliars, inclosos dietes, transports,
emmagatzematge i/o altres.
b) Les despeses derivades de l'aplicació de les disposicions legals sobre seguretat i
salut en el treball, incloent-hi en particular totes les derivades de l’elaboració i
aplicació del Pla de seguretat i salut, i els honoraris corresponents.
c)
d) Les despeses corresponents al control de qualitat, amb el límit establert a la
clàusula 8 del present PCAP.
e) L'import de les càrregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals augments
que s’hi produeixin en el decurs del termini d’execució del contracte com a
conseqüència de la negociació col·lectiva.
f)

Emiliano Mora Labrada
23/10/2019 TAG Serveis Jurídics TM
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4

Valor estimat

El valor estimat del contracte (VEC), als efectes d’allò que disposa l’article 101 i
concordants del LCSP és de CINQUANTA-SET MIL QUARANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT
CÈNTIMS (57.049,18 €), sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit.
La seva justificació, en compliment de l’article 116.4.d) LCSP es troba en el fet que el
mateix és comprensiu de la totalitat de l'obra i, en el seu cas, del valor total estimat dels
subministraments necessaris per a la seva execució que hagin estat posats a disposició
de l’empresa contractista per l'òrgan de contractació i de la/es modificació/ons amb
increment del cost econòmic que s’hagi/n previst en el present plec.
5

Finançament

Existeix consignació suficient per a fer front a la despesa que el contracte comporta,
inclòs l’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 310.342.63204 “inversions camp de
futbol Industrial” del vigent pressupost municipal.
Any

Econòmic

Programa

Orgànic

Import
net

%
IVA

Import
IVA

Import
total

2018

63204

342

310

57.049,18

21

11.980,33

69.029,51

6 Termini d’execució
(Article 29 LCSP)
El contracte estableix un termini d’execució de les obres d’UN MES, a comptar des de la
data de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

Trinitat Martínez Farrés
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Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol·licitud i
obtenció dels permisos i llicències necessàries per al contractista per a l'execució de
l’obra, llevat dels relatius a expropiacions, servituds i les llicències i tributs locals,
que aniran a càrrec de la Corporació.

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
Codi Segur de Validació

c4ab1bee12b146a98f400b30780817f9001

Url de validació

https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

La contractació es tramitarà de forma ORDINÀRIA, i es durà a terme mitjançant
procediment obert simplificat previst als apartats 1 a 5 de l’article 159 LCSP i adjudicació
mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració.
En relació a la necessitat de pronunciament relatiu a la justificació de l’elecció (establerta
a l’article 116.4.a) cal referir:



8

La utilització del procediment d’adjudicació obert en atenció que és considerat en
l’article 131.2 de la LCSP com a un procediment ordinari d’utilització preferent.
La modalitat establerta a l’article 159 LCSP, en atenció que el seu valor estimat
no supera els 2.000.000€ simplificat, és en atenció a la major celeritat en la
tramitació de l’expedient administratiu.

Import màxim de les despeses de control de qualitat

L’import màxim de les despeses en concepte de control de qualitat que han de ser
assumides per l’adjudicatari, serà de CIN-CENTS EUROS -500 €-.

Emiliano Mora Labrada
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9 Garanties del contracte
(Articles 107 a 114 i 150.2 LCSP)
No escau exigir garantia provisional en mèrits de l’article 159.4.b) i 106 de la LCSP.
La garantia definitiva a constituir per l’adjudicatari, d’acord amb l’article 107.1 de la LCSP
serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, Impost sobre el Valor Afegit exclòs.
Haurà de ser dipositada donant compliment a l’article 150.2 de la LCSP.
10 Tramitació electrònica de la licitació
D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP la presentació d’ofertes es
realitzarà mitjançant la utilització de mitjans electrònics, quin tenor es dona per
reproduït.
En el darrer dels annexos adjunts al present document hi trobarà els requisits per la
tramitació electrònica de la present licitació a través de l’eina Sobre Digital, integrada a
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya.
La tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions
que en derivin per mitjans exclusivament electrònics, sense perjudici d’aquelles que
requereixin publicitat en el perfil del contractant de la plataforma de contractació de la
Generalitat.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el
perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça,
segons el que s’indica a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, en endavant, LPACAP. No obstant això, els
terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial
pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de
l’avís de notificació.
11

Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
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D’acord amb l’article 138 LCSP, la sol·licitud de la documentació relativa a la licitació així
com d’informació addicional que es vulgui rebre pel licitador interessat, ha de tenir
entrada a través de l’eina Sobre Digital, DOTZE DIES abans que s’exhaureixi el termini
per la presentació d’ofertes i hauran de ser ateses per l’òrgan de contractació, com a
màxim, SIS DIES abans d’aquest termini de presentació d’ofertes.
Les respostes emeses respecte aclariments dels plecs i resta de documentació reguladora
de la licitació es publicarà en el perfil de contractant ( a la plataforma de la Generalitat
que s’identificarà) de forma agregada sense identificar l’empresa emissora de la consulta.
Les respostes tindran caràcter vinculant.
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà a través de l’eina
Sobre Digital 2.0, dins el termini de VINT DIES NATURALS comptadors des del dia
següent a la data de publicació de l’anunci de licitació insertat a

Emiliano Mora Labrada

de la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=
viewDetail&keyword=ripollet&idCap=9680487&ambit=&

L’anunci en el perfil de contractant indicarà la data final del termini de presentació de
proposicions.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.
La totalitat de documentació que es presenti a la licitació haurà de:





donar compliment al PCAP;
està redactada en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya;
anar degudament signada pel licitador;
ser original o degudament autenticada;

i haurà de presentar-se en UN SOBRE que inclourà, en full apart, una relació numerada
dels documents en ells inclosos, així com la pròpia documentació que es detalla a
continuació.
Les proposicions hauran de tenir una validesa mínima de 3 mesos, comptats a partir de
la data d’obertura de les mateixes. Passat aquest termini, o aquell superior indicat per
cada licitador en la seva proposta, sense que l’Ajuntament hagi acordat l’adjudicació del
contracte o la resolució del procediment en un altre sentit, els licitadors admesos tindran
dret a retirar la seva proposició, sempre i quan ho sol·licitin així per escrit a l’Ajuntament.
Les proposicions que no siguin retirades s’entendran vàlides i vinculants per al licitador
a tots els efectes previstos en aquest Plec de Clàusules.
No seran admeses, en cap cas, les propostes d’aquelles persones en les quals concorrin
algunes de les circumstàncies previstes en l’article 71 de la LCSP.
La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del
contingut de la totalitat de la documentació objecte del present procediment.

Trinitat Martínez Farrés
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Quedaran excloses del procediment les proposicions que no estiguin signades, les
proposicions incompletes per manca d’alguna de les dades que han de formar part de
l’oferta, o aquelles que incorreguessin en causa d’exclusió d’acord amb la normativa i
jurisprudència aplicables.
Les empreses licitadores podran indicar en el sobre quina informació de la seva proposició
té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l'oferta
econòmica ni els documents que siguin accessibles públicament. L’òrgan de contractació
garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada sempre que
s’ajusti a les condiciones establertes a l’article 133 LCSP.
Si l’òrgan de contractació ho considera necessari podrà requerir a l’empresa afectada que
confirmi el caràcter confidencial o no de la documentació presentada tot indicant en el
requeriment els aspectes que no corresponguin amb les prescripcions establertes a
l’article 133 LCSP.
11.1

ÚNIC SOBRE

Emiliano Mora Labrada
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Declaració responsable i documentació acreditativa dels criteris d’adjudicació.
(Article 159 LCSP)
A l’exterior ha de figurar la menció "ÚNIC SOBRE. DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL
LICITADOR PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA
DE LES INSTAL.LACIONS D’A.C.S I CALEFACCIÓ ALS VESTUARIS DEL CAMP
MUNICIPAL DE FUTBOL INDUSTRIAL, i PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA, presentada per l’empresa ..... amb NIF ....., amb domicili a efectes de
comunicacions ....., telèfon ....., e-mail ....., i representada pel senyor ..............."


DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR PER A LA CONTRACTACIÓ DE
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE LES INSTAL.LACIONS D’A.C.S I
CALEFACCIÓ ALS VESTUARIS DEL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL INDUSTRIAL

A.

El sobre ha de contenir la declaració responsable de l’empresa licitadora segons el
model que s’adjunta com a ANNEX 1, quins continguts figuren assenyalats a la
clàusula 11, "Requisits de Capacitat i de Solvència" del present plec.

B.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació en una UTE cadascuna d’elles ha de
presentar la corresponent declaració responsable indicada en l’apartat anterior. A
més de la declaració responsable aquestes empreses han d’aportar un document amb
el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicatàries del contracte, segons el model que s’adjunta com a ANNEX núm. 3.
D’acord amb l’article 69.2 LCSP, quan en l’exercici de les seves funcions la mesa de
contractació o, en el seu defecte, l’òrgan de contractació apreciï possibles indicis de
col·lusió entre empreses que concorrin agrupades en una unió temporal, requeriran
a les mateixes per tal que, donant termini suficient, justifiquin de forma expressa i
motivada les raons per concórrer agrupades.
D’acord amb l’article 69.9 LCPS, un cop formalitzat el contracte, quan la modificació
de la composició de la unió temporal suposi l’augment o disminució del nombre
d’empreses o la substitució d’una o varies per altra o altres, es necessitarà
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autorització prèvia i expressa de l’òrgan de contractació, havent estat executat el
contracte com a mínim en un 20 per cent del seu import.
Així mateix, quan alguna o algunes de les empreses integrants de la unió temporal
fos declarada en concurs de creditors, i encara quan s’hagués obert la fase de
liquidació, continuarà l’execució del contracte amb l’empresa o empreses restants
sempre que aquestes compleixin els requisits del solvència o classificació exigits.

Emiliano Mora Labrada
Trinitat Martínez Farrés
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Cap licitador podrà presentar més d’una proposta ni subscriure cap proposta en unió
temporal amb d’altres si ho ha fet individualment, així com tampoc podrà figurar en
més d’una unió temporal. En cas de fer-ho serà causa de la no admissió de totes les
propostes subscrites per aquest.
C.

En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar
la solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l’article 75 i
140.1.c) LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància en la declaració responsable i
presentar altra declaració responsable separada per cadascuna de les empreses.

D.

D’acord amb l’article 140.1.f) LCSP, si liciten empreses estrangeres i el contracte
s'executa en territori espanyol, la participació en la licitació comporta la submissió
de l’empresa licitadora i de l’adjudicatària a la jurisdicció dels jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o
indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre a l’empresa licitadora.

E.

L’article 159.4.a) de la LCSP:

Aquest article disposa que els interessats que es vulguin presentar a la licitació que es
tramiti per procediment obert simplificat –l’interessat en el present PCAP- hauran
d’estar inscrits en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector
públic (ROLECE) o el Registre Electrònic d’empreses licitadores (RELI) -96.4 LCSP- en el
cas de Catalunya.
En mèrits de la Recomanació 32, aprovada per la Comissió Permanent de la Junta
Consultiva de Contractació Pública de l’Estat als òrgans de contractació, en data 24 de
setembre de 2018, i entre tant no sigui aprovat el contrari per la mateixa, únicament
seran exigits als interessats que es vulguin presentar a la licitació els requisits d’aptitud
que disposa la LCSP amb caràcter general.
A aquests efectes i regint les disposicions generals del procediment ordinari en relació a
aquest extrem, l’Ajuntament podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la
totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs,
quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment.
No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el Registre Electrònic
d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, en el Registre Oficial de
licitadors i empreses classificades del Sector públic (ROLECE) o en una llista oficial
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està
obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades
inscrites en aquests registres.


PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
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Ha de contenir l'oferta econòmica i dels criteris que es valoraran aplicant criteris
automàtics assenyalats en la clàusula 13, "Criteris de valoració de les ofertes" del present
plec.
Haurà d’ajustar-se al model de l’ANNEX 2 del present PCAP, AFEGINT EN DOCUMENT
INDEPENDENT DE L’OFERTA EL DETALL PER PARTIDES –SEGONS FIGURA AL
PRESSUPOST DEL PROJECTE- QUE CONFORMEN ELS CAPÍTOLS RESSENYATS EN
L’OFERTA. Ens remetem a la clàusula 13 indicada.
12 Requisits de solvència i capacitat; Condició especial d’execució
D’acord amb l’article 76.2 LCSP, el licitador haurà de presentar el compromís
d’adscriure els mitjans personals i materials necessaris per executar l’obra.



Els que hi ha establerts a continuació, excepte el de classificació del contractista,
no indiquen cap mínim excloent –doncs no s’hi identifica- i únicament
constitueixen un mitjà per conèixer les característiques de l’empresari.



En el supòsit que es presentin empresaris estrangers d’un Estat Membre de la
Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu l’acreditació de la seva
capacitat, solvència i absència de prohibicions es podrà realitzar bé mitjançant
consulta en la corresponent llista oficial d’operadors econòmics autoritzats d’un
Estat Membre, bé mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa dels
citats extrems que haurà de presentar, en aquest últim cas, en el termini concedit
per a la presentació de la garantia definitiva.



Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels
supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació
vigent, tot d'acord amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP.



D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les empreses
licitadores que siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del
contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals.



Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements
suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, 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.



Aquest contracte pot ésser adjudicat a una Unió d’empreses que es constitueixi
temporalment a aquest efecte. Les unions temporals d’empreses (UTE) han
d’acreditar la solvència exigida en aquest plec conforme a les prescripcions legals
i reglamentàries vigents, tot d’acord amb la previsió de l’article 69 LCSP.



Les empreses licitadores incloent les no espanyoles d’Estats membres de la Unió
Europea han d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica i professional
d’acord amb els extrems indicats al PCAP.

Emiliano Mora Labrada
Trinitat Martínez Farrés
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D’acord amb la previsió de l’article 92 LCSP les empreses que comptin amb la
classificació empresarial en el grup i/o subgrup que s’indicaran poden acreditar la
seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el
compliment dels requisits establerts.


Emiliano Mora Labrada
23/10/2019 TAG Serveis Jurídics TM
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12.1

D’acord amb l’article 116.4.c) LCSP, consta justificada en cada un dels extrems
que figuren a continuació la necessitat dels requisits establerts, i títol general
referir que són conseqüència de l’objecte concret del contracte.
Solvència tècnica o professional

D'acord amb l'article 88.1.a) LCSP, l'import anual, sense incloure els impostos, que
l'empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l'any de superior execució en
el decurs dels últims 5 en obres de naturalesa igual o similar que els que constitueixen
l'objecte d'aquest contracte ha de ser com a mínim de 57.049,18 euros. Les obres
executades per una societat estrangera filial de l'empresa contractista d'obres tenen la
mateixa consideració que les directament executades pel mateix contractista, sempre
que aquest últim en tingui el control directament o indirectament en els termes que
estableix l'article 42 del Codi de comerç. Quan es tracti d'obres executades per una
societat estrangera participada per l'empresa contractista sense que es compleixi la
condició esmentada, només es reconeix com a experiència atribuïble al contractista
l'obra executada per la societat participada en la proporció de la participació d'aquell en
el capital social d'aquesta.
El criteri de correspondència entre les obres executades per l'empresa licitadora i les que
constitueixen l'objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació,
si el contracte està enquadrat en algun dels que estableix el Reglament general de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Real Decret 1098/2001, de
12 d'octubre, (RGCAP) i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels
respectius codis CPV. Es verificarà també que l'import mitjà del contracte sigui igual o
inferior a la categoria de la classificació en el subgrup corresponent, tot d'acord amb
l'article 92 LCSP.
Aquesta solvència s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en
els grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació:
Grup J; Subgrup 2; Categoria –Reial Decret 1098/2001- a; Categoria actual 1.
12.2 Solvència econòmica i financera
D'acord amb la previsió de l'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al
millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o
en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresa ha de tenir un
valor igual o superior a 85.573,77 euros. En el cas de què la data de constitució de
l'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a tres anys el requeriment es podrà referir al
període d’activitat. En el cas que aquesta data sigui inferior a un any comptat des de la
data final de presentació de proposicions, el requeriment s'entendrà proporcional al
període.

Trinitat Martínez Farrés
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12.3 Condició Especial d’execució: mesura social

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
Codi Segur de Validació

c4ab1bee12b146a98f400b30780817f9001

Url de validació

https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

En compliment de l’article 202.1, segon paràgraf de la LCSP i d’acord amb l’article 116.4.c)
del mateix text normatiu, en la present clàusula s’estableix i es justifica la inclusió de la
Condició especial d’execució.
Les empreses licitadores, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses
interposades que participin en l’execució d’aquest contracte públic, no poden realitzar
operacions financeres en paradisos fiscals -segons la llista de països elaborada per les
Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-,
o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com
ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
13

Criteris a tenir en compte en l’adjudicació

La licitació es valorarà en quant a la idoneïtat del licitant en atenció a l’oferta presentada
i el resultat de l’aplicació del barem de puntuació.

Emiliano Mora Labrada
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L’oferta que resulti adjudicada integrarà les obligacions contractuals adquirides pel
licitador, que es subjectarà a les previsions del Projecte i el PCAP integrant de la licitació.
Els criteris avaluables a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor oferta
per l’ajuntament, tenint en compte la millor relació qualitat-preu, seran de forma
decreixent, els que s’indiquen més endavant, d’acord amb la ponderació que es detalla
per a cadascun d’ells.
No seran valorades aquelles ofertes quina presentació de documentació no s’ajusti als
requisits establerts al PCAP, en el moment de l’obertura de les ofertes.
Es valorarà assignant la major puntuació possible a la proposta que ofereixi la proposició
més avantatjosa per l’ajuntament en el concret paràmetre a tenir en compte; es
determinarà la puntuació de les propostes restants d’acord amb la seva proporció
respecte la proposta major. En el cas que s’hagués establert una concreta fórmula de
puntuació, s’estarà al que resulti de la seva apreciació.

CONCEPTE

Millora en l’oferta econòmica.

Es valorarà amb 80 punts la oferta econòmica més avantatjosa i
de forma decreixent la resta d’ofertes.
Puntuació: 80 x (oferta mínima/oferta a puntuar).
PER SER TINGUDA EN COMPTE L’OFERTA ÉS NECESSARI
INCLOURE UN DETALL DE LES PARTIDES ( a) que conformen
els Capítols referits a la clàusula 3 i a l’annex 2; b) i d’acord
amb el detall que figura en el pressupost del projecte) EN
LES QUE S’HA PRODUÏT UNA BAIXA EN VERS EL PREU DE
SORTIDA DE LA LICITACIÓ.

Trinitat Martínez Farrés
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PUNTUACIÓ
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0 - 80

2

0 - 20
Millora en el termini de garantia.
Puntuació: 5 punts per any ampliat, fins a un màxim de 20 punts.

Es fa referència expressa a la regulació establerta a la clàusula del
PCAP reguladora del Termini de garantia.

Es considera amb el redactat d’aquesta clàusula que s’ha donat compliment a l’article
116 apartat 4art epígraf c) de la LCSP.
14 Regulació del Termini de garantia
(Article 243 LCSP)

Emiliano Mora Labrada
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Es fixa un termini de garantia d’UN any a comptar des de la data de recepció i/o
conformitat de la prestació contractada. Durant aquest termini el contractista queda
assabentat que li correspon tenir cura de la conservació i policia de l’obra executada.
Transcorregut el termini de garantia a què es refereix la clàusula anterior, es procedirà a
la liquidació del contracte d’acord amb el que estableix l’article 169 del Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament de la Llei de contractes de les
administracions públiques –RTRLCAP-.
Així mateix és d’aplicació la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació
–LOE-, d’acord amb l’ANNEX IV al present PCAP que aplica al Quadre Resum de capítols
del projecte els períodes de garantia que estableix el text normatiu, en quan a
responsabilitats que han de ser ateses per l’adjudicatari del contracte de concórrer les
circumstàncies en ell regulades.
15

La garantia definitiva a constituir per l’adjudicatari, d’acord amb l’article 107.1 de la LCSP
serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, Impost sobre el Valor Afegit exclòs.

S’haurà de formalitzar en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’enviament del
requeriment mitjançant comunicació electrònica, d’acord amb l’article 159.4.f).4t de la
LCSP.
16 Admissió millores
Els licitadors d’acord amb les prescripcions de l’article 145.7 de la LCSP podran proposar
millores en els aspectes que s’indiquen tot seguit, en el marc de l’objecte del contracte i
els deures del contractista establerts al Projecte, al PCAP, integrants tots ells de la
licitació i configuradors dels requisits, límits i característiques d’obligat compliment.

Trinitat Martínez Farrés

a)

Signatura 1 de 2

Garantia definitiva

b)

Millora en l’oferta econòmica tenint el compte el preu base de licitació establert
a la clàusula 3 del present PCAP.
Millora en el termini de garantia. (Veure clàusula 13 del PCAP)
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17 Proposicions anormals o desproporcionades
(Article 149 i 159.4. LCSP)
En l’adjudicació amb més d’un criteri de valoració, per determinar que una proposició no
pot ser complerta per ser anormal o desproporcionada han concorren les següents
circumstàncies considerant globalment els criteris fixats contrastats amb l’oferta
presentada.
(*)
“ La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.

Emiliano Mora Labrada
Trinitat Martínez Farrés
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a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de
licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta
en el plec de clàusules administratives particulars.
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta
que compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior
en més d’un 20% a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més
baixa.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa
l’oferta que compleixi els dos criteris següent:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior
en més d’un 10%* a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les
ofertes econòmiques presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les
puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor
absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions
de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana
aritmètica d’aquests valors absoluts. “
(*) El tenor del contingut entre “ “ de la present clàusula i les fórmules matemàtiques
inherents han estat redactades per la Universitat de Girona, Càtedra Lluís A Santaló
d’Aplicacions de la Matemàtica. Diputació de Girona.
Les fórmules matemàtiques i la clàusula inclosa al present document es pot troba al link
següent. En cas de discordança, prevaldrà el transcrit al PCAP.
http://www.ddgi.cat/web/servei/2121/eina-de-calcul-d-ofertes-anormalment-baixes
El termini per a la presentació de la documentació justificativa dels extrems interessats
en mèrits de l’article 159.4.f, 4art) és de CINC DIES.
18 Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
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(Article 194 LCSP)
Per al cas que, després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es produeixi un empat
entre dues o més ofertes, s’estableixen els següents criteris d’adjudicació específic de
desempat.
a. Les empreses que al venciment del termini de presentació d’ofertes tinguin en la
seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els
imposi la normativa.
Tindrà preferència en l’adjudicació del contracte el licitador que disposi del
percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
b. En el cas que no es doni el supòsit indicat en l’epígraf a), aquell que hagi inclòs i
especificat en la seva oferta –fins i tot no trobant-se entre els aspectes
puntuables i /o les condicions especials d’execució- un major nombre
d’obligacions de les incloses als articles 201 i 202 de la LCSP, així com el mètode
per una correcte verificació automàtica per part del responsable del contracte
(han d’anar conjuntament).

Emiliano Mora Labrada
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Cal que hagi estat identificat clarament en l’oferta presentada a l’ajuntament.
La documentació acreditativa del criteri de desempat l’hauran d’aportar els licitadors en
el moment en què es produeixi l’empat, i no amb caràcter previ.
19 Enumeració específica de Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les
dades Genèriques i Específiques del PCAP, aquells que resultin del Projecte, la
documentació que integra l’expedient administratiu i l’oferta adjudicatària.
19.1 Principis que regeixen l’execució contractual
Executar l’objecte del contracte amb precisió, d’acord amb la forma prevista en aquest
PCAP i la resta de la documentació que integra l’expedient administratiu de licitació i la
normativa aplicable.

23/10/2019 TAG Serveis Jurídics TM

19.2 Obligació d’Indemnització
Obligació d’indemnització pels danys que s’ocasionin com a conseqüència de l’execució
del contracte.
L’adjudicatària del contracte serà la responsable davant l’ajuntament, a primer
requeriment, de l’assumpció del cost de qualsevol indemnització generada en l’ordre civil,
penal, social, administratiu que es generés com a conseqüència de l’execució del
contracte front als seus treballadors, tercers o l’ajuntament.
L’adjudicatària està obligada al rescabalament i indemnització dels danys que causessin
amb motiu de l’execució del contracte.

Trinitat Martínez Farrés
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19.3 Obligatorietat de compliment de l’oferta presentada.
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19.4 Obligacions qualificades d’essencials







L’inici de l’execució contractual en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de
la data de la signatura del contracte.
L’assignació de mitjans humans i materials necessaris per l’execució de l’objecte
contractual de conformitat amb els requisits establerts al present PCAP, i resta
que integri l’expedient.
L’execució d’acord al grau d’exigibilitat deguda.
L’assoliment del termini d’execució establert, al seu cas inclosos els terminis
parcials.
L’assoliment de la condició especial d’execució establerta.

Emiliano Mora Labrada
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19.5 Altres
a) L’assumpció de les obligacions derivades de la contractació per l’ajuntament del
control de qualitat.
b) Al seu cas, permetre l’accés i l’execució de treballs específics per part d’altres
contractistes en l’obra quan així ho determini l’ajuntament, amb la deguda
coordinació als efectes de seguretat i salut en l’obra.
c) Netejar la totalitat de l’obra, un cop finalitzada i abans de ser rebuda.
20 Interpretació del contracte
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, d’acord amb
allò establert en l’article 190 de la referida Llei, l’òrgan de contractació té la prerrogativa
d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificarlo per raons d’interès públic, acordar-ne la seva resolució i determinar els efectes
d’aquesta.
21 Modificació del contracte
(Articles 203 i següents i concordants de la LCSP)
D’acord amb les previsions establertes als articles 203 i següents de la LCSP, perfeccionat
el contracte, l’òrgan de contractació el podrà modificar per les causes que al seu cas fossis
específicament establertes. En cas contrari són d’aplicació les disposicions legalment
aplicables.
La proposta d’inclusió d’una causa de modificació requerirà informe previ del responsable
del contracte amb anterioritat a l’inici de la tramitació administrativa preceptiva. El
procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del
redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en
document administratiu.
22 Preu del contracte i règim de pagament
D’acord amb l’article 102 de la LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou
l’IVA que s’indicarà com a partida independent.
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El preu es determinarà en euros.
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El sistema de determinació del preu del contracte es fixa a partir de la determinació de
les unitats executades i l’import unitari de cadascuna d’elles.
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als
efectes del seu pagament, que s’abonaran de conformitat amb allò que estableixen els
articles 198 (sense que sigui aplicable l’apartat 3er en atenció a la naturalesa prevista en
la present licitació, del contracte) i 199 de la LCSP; i els articles 147 i següents del
RTRLCAP.
Les Certificacions d’obres seran trameses a l’empresa contractista per a la seva
conformitat o observacions i per a la presentació de la corresponent factura per l’import
de la certificació en un termini màxim de 10 dies hàbils. Transcorregut aquest termini,
els documents es consideraran acceptats per l’empresa contractista, als efectes de la seva
tramitació.
23 Revisió de preus
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D’acord amb la previsió de l’article 103 de la LCSP no s’admet la revisió de preus en
atenció a les característiques del Projecte, la durada del contracte i el moment en el que
es realitza la tramitació del present expedient de licitació.
24 Causes de resolució
La resolució del contracte es regirà pel que estableixen, amb caràcter general, els articles
del 211 a 213 de la LCSP i 245 i 246 del mateix text legal en allò relatiu al contracte
d’obres així com els articles del 109 al 113 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
que aprova el Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques –
RTRLCAP -.
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 246 de la
LCSP, les que són indicades a continuació.
a)
b)
c)
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d)
e)
f)

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 de la LCSP.
L’incompliment de la/es condició/ns especial/s d’execució.
L’incompliment de les obligacions qualificades com essencials en el PCAP, sens
perjudici d’allò que disposa la clàusula següent referida a les penalitzacions.
L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que
disposa la clàusula següent referida a les penalitzacions.
Les actuacions de l’adjudicatari que impedeixin o menyscabin les potestats de
direcció i de control de l’execució del contracte.
La no presentació per part del contractista del Pla de seguretat i salut en el treball,
així com la no realització de les esmenes que per raó de defectes u omissions se
li facin avinents.

De tota manera, en cas de resolució del contracte per causa imputable al contractista
s’aplicarà el que estableix l’article 213.3 de la LCSP.
25 Penalitzacions
Serà d’aplicació els articles 192 i 193 de la LCSP en tot allò no expressament referit a la
present clàusula.
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L’òrgan de contractació podrà verificar el compliment per part de l’adjudicatari de les
obligacions en qualsevol moment durant l’execució del contracte. Com a conseqüència
de la concurrència de les circumstàncies que s’indiquen més endavant per causes
imputables al contractista, correspondrà
a)
b)

bé la resolució contractual
bé la imposició de les penalitats d’acord amb el que s’indicarà.

En cas que l’Ajuntament opti per la no resolució del contracte, el present PCAP preveu la
imposició de penalitzacions quina quantia no podrà ser superior al 10% del pressupost
del contracte, tenint en compte per la seva fixació la gravetat de les conseqüències, la
reiteració, el dol en la seva causació.

Emiliano Mora Labrada

Es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament
total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, de conformitat amb
l’article 194.2 de la LCSP.
En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà el contractista de l’obligació que
legalment li incumbeix pel que fa a la correcció dels defectes.
a)

Per incompliment de les obligacions considerades essencials.

b)

Per incompliment contractual o compliments defectuosos de l’objecte
contractual, o dels compromisos establerts al PCAP i documentació que integra
la licitació o de l’oferta que resulti l’adjudicatària.

c)

Per incomplir durant l’execució del contracte o en el moment de la seva recepció,
criteris d’adjudicació.
Per considerar que l’incompliment afecta un criteri d’adjudicació, caldrà que si es
descompta un 25% de la puntuació obtinguda pel contractista en el criteri
d’adjudicació incomplert, resultés que la seva oferta no hagués estat la més ben
valorada.

En el cas que l’incompliment consisteixi en el supòsit establert a l’article 215 LCSP per
procedir a la subcontractació, podrà comportar la imposició d’una penalitat de fins a un
màxim del 50% del import del subcontracte, d’acord amb l’article 215.3 de la LCSP.
En el cas que es tracti de l’incompliment del termini total o parcial s’imposarà una
penalització diària en la proporció de 0.60´-€ per cada 1.000´-€ del preu del contracte.
(193.3 LCSP).
26 Cessió
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Com a regla general (excepció feta dels casos que es diran més endavant) la quantia serà
d’un 1% de l’import d’adjudicació del contracte, tret que, motivadament, l’òrgan de
contractació consideri que l’incompliment és greu o molt greu. En aquest cas, podran
arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en
l’incompliment es podrà tenir en compte per valorar-ne la gravetat.
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L’adjudicatari solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del
contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l’ajuntament i de conformitat
amb els requisits assenyalats a l’article 214 de la LCSP.
27 Subcontractació
L’adjudicatari pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte
d’aquest contracte. S’ha de donar compliment als requisits assenyalats als articles 215 i
216 de la LCSP així com la normativa que li fos aplicable.
El contractista haurà d’obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat
laboral abans de l’inici de l’obra. En aquest Llibre el Cap d’obra o la persona designada
expressament per l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions
realitzades en l’obra.

Emiliano Mora Labrada

Els sots-contractistes quedaran obligats només davant el contractista principal qui
assumirà la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Ajuntament. El
coneixement que l’Ajuntament tingui dels contractes celebrats o l’autorització que
atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
El contractista no podrà concertar l’execució parcial del contracte amb persones
inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun dels
supòsits de l’article 71 de la LCSP.
El pagament a sots-contractistes i subministradors es regeix pel que disposa l’art. 216 i
217 de la LCSP.
28 Confidencialitat de la informació
D’acord amb l’article 133.2 de LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a la prestació del contracte. El
deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement
de la informació de referència.
De conformitat amb l’article 133.1 de la LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar
la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial. En el
cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
29 Règim jurídic de la contractació
Sense perjudici del que està establert amb caràcter general per als contractes de les
corporacions locals, el contracte es regirà per les normes següents:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic – LCSP b) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. –RLCSP –
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Anotada la subcontractació en el Llibre, el Cap d’obra haurà de comunicar-la al
coordinador de seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i següents
del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de
subcontractació en el sector de la construcció.
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c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament de la Llei de
contractes de les administracions públiques. – RTRLCAP d) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de Mesures Urgents en matèria de contractació
pública – DLL 3/2016A més d’aquest plec, tindran caràcter contractual els documents següents:
a) El Projecte.
b) El plec de prescripcions tècniques.
c) L’oferta que resulti adjudicatària que en cap cas podrà ser contrari al tenor de la
documentació identificada.
d) El document en què es formalitzi el contracte.
e) La documentació que integra l’expedient administratiu.
Les qüestions que es puguin plantejar durant el desenvolupament del contracte seran
resoltes per l’òrgan de contractació. Els acords adoptats per a la seva resolució posaran
fi a la via administrativa, i podran ser impugnats davant la jurisdicció contenciosa
administrativa.
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30 Obertura d’Ofertes
30.1 Mesa de contractació
D’acord amb la previsió continguda a l’apartat 1er. de l’article 326 de la LCSP es
constituirà la Mesa de contractació.
La qualificació de la documentació presentada a què es refereix l’article 140.1 de la LCSP
l’efectuarà la Mesa de Contractació –MC- constituïda a aquest efecte. El president
ordenarà l’obertura dels sobres que la continguin, i el secretari certificarà la relació de
documents que figurin en cadascun d’ells.
La constitució de la Mesa als efectes de l’obertura de l’ÚNIC SOBRE tindrà lloc a la Sala
de Juntes de l’Ajuntament, el segon dia hàbil posterior al darrer dia en que finalitzi
el termini de la presentació de pliques. No serà un acte públic en atenció als mitjans
electrònics emprats de conformitat amb l’article 157 de la LCSP. El sistema informàtic
que suporta l’eina de Sobre Digital té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el
moment de l’obertura del sobre i el secret de la informació que hi estigui inclosa.
L’obertura dels sobres es farà a través de l’eina de Sobre Digital integrada a la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública de Catalunya.
La Mesa de contractació examinarà els documents presentats i si els troba ajustats al
Plec i conformes elaborarà la proposta d’adjudicació que elevarà a l’òrgan de contractació,
i que haurà d’incloure, almenys, els aspectes següents:
a. Valoració motivada de les ofertes presentades i admeses, d’acord amb els criteris
establerts al PCAP, fent constar les causes d’exclusió si n’hi ha, al seu cas
l’exclusió, les raons de les puntuacions atorgades a cada licitador i, en el cas de
l’adjudicatari, les característiques i avantatges de l’oferta que hagin estat
determinats de la seva selecció.
b. Classificació de les ofertes per ordre decreixent de puntuació obtinguda.
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c.

Proposta d’adjudicació del contracte a favor del licitador que hagi presentat
l’oferta amb la millor relació qualitat-preu –OMRQP-.
d. Comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
l’Administració de l’Estat i/o Registre d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya que l’empresa està degudament constituïda; que el signant de la
proposició té poder suficient per formular l’oferta; que l’empresa ostenta la
solvència econòmica, financera i tècnica o la classificació empresarial exigida, i
que no està incursa en prohibició per a contractar d’acord amb la LCSP.
e. Requerir a l’empresa en els termes establerts al supepígraf 4art de l’article
159.4.f) de la LCSP que es dirà.
Als efectes de l’esmena / complement de documentació serà comunicat per notificació
electrònica als interessats atorgant el termini establert a l’article 81 del RTRLCAP, sense
perjudici que aquestes circumstàncies es facin públiques a través d’anuncis de l’òrgan de
contractació, i es concedirà un termini de TRES DIES HÀBILS a comptar des de la
tramesa de la comunicació perquè els licitadors els corregeixin o esmenin davant la
mateixa MC.
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En cas de no esmenar, s’entendrà la retirada de l’oferta i es requerirà al licitador següent,
segons l’ordre de classificació de les ofertes, la presentació dels documents.
Es deixarà constància de les actuacions en l’acta que, necessàriament, s’haurà d’estendre.
30.2 Comprovació i requeriment de documentació
Tenint en compte allò que preveu la clàusula 10.1.E del PCAP relatiu a la Recomanació
32 aprovada per la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Pública
de l’Estat als òrgans de contractació, en data 24 de setembre de 2018, es poden produir
dos supòsits.
1) Que tots els licitadors estiguin inscrits al Registre oficial pertinent (Registre
Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector públic (ROLECE) o el
Registre Electrònic d’empreses licitadores (RELI) -96.4 LCSP- en el cas de
Catalunya.
2) Que hi hagi licitadors no inscrits i inscrits.
En el supòsit 1):
Es tramitarà d’acord al procediment establert a l’article 159.4.f) i h) de la LCSP, en la fase
de requeriment de la garantia definitiva.
En el supòsit 2):
Es tramità adaptant el procediment establert als següents requisits.
En la fase de requeriment de la garantia definitiva i resta d’extrems indicats a l’article
159.4.f) subepígraf 4rt de la LCSP, s’ampliaran els requisits de necessària aportació en
atenció a les concretes circumstàncies que concorrin en la documentació presentada.
Així doncs per el cas que els licitadors no es trobin inscrits al registre oficial, seran
requerits –al seu cas- de l’aportació de la documentació acreditativa dels extrems quins
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pronunciament figuren en l’ANNEX 1 del PCAP, en el termini màxim de SET DIES HÀBILS
a comptar des de la tramesa de la comunicació.
Disposicions comunes als supòsits 1) i 2):
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31

Qui hagi estat proposat com adjudicatari per la MC en el termini de SET DIES
HÀBILS a comptar des de la tramesa de la comunicació serà requerit per
l’aportació dels extrems d’ordinari requeriment en compliment del supepígraf f)
de l’apartat 4art de l’article 159 de referència.


Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva davant la
Tresoreria municipal.



Contracte d’assegurança, segons allò indicat al PCAP.



Declaració relativa a la celebració de subcontractes assenyalant la part de la
prestació que es pretén subcontractar i la identitat dels sots-contractista i del
seu representant legal, justificant la seva aptitud per a executar la part d’obra
que correspongui per referencia als elements tècnics i humans de que disposa
i a la seva experiència. Aportarà Declaració responsable del sots-contractista
de no trobar-se incurs en prohibició per a contractar d’acord amb l’article 71
de la LCSP.



Per a les empreses estrangeres, declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que
de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia al
propi fur en el seu cas.



Qualsevol altra dada o document que la Mesa consideri necessari.



En el cas de no donar compliment al requeriment dins el termini de 7 dies
assenyalat, s’entendrà que el licitador retira l’oferta i es procedirà a exigir-li
el 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, sense
perjudici d’allò establert a l’article 71.2 a) de la LCSP. En aquest cas, es
demanarà la documentació al licitador següent, d’acord amb l’odre de
classificació de les ofertes.



L’òrgan administratiu de contractació sol·licitarà d’ofici a la Tresoreria
Municipal informe que acrediti que el licitador no té deutes de naturalesa
tributària amb l’Ajuntament en període executiu o que els deutes no han estat
ateses en període voluntari en el cas de contribuents contra els que no
procedeixi la utilització de la via d’apreuament.

En el mateix escrit que fossin requerits els extrems enunciats al supòsit 2),
degudament diferenciat, s’indicaran els extrems establerts pel proposat com
adjudicatari. El còmput dels terminis es solapen.

Adjudicació del contracte
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Assolits els requisits establerts a la clàusula anterior –disposant l’ajuntament de la
totalitat dels extrems interessats a l’oferta que hagi obtingut la màxim puntuació en la
“millor relació qualitat preu” o següents en mèrits de l’indicat, en compliment de l’article
159.4.f) supepígraf 4art 3er paràgraf de la LCSP, el termini per adjudicar el contracte
és de CINC DIES NATURALS (en mèrits de la Disposició Addicional 12 del mateix text
legal) des de la presentació de la garantia.
32 Formalització del contracte
En compliment de l’article 153.3.3er paràgraf de la LCSP, per remissió de l’article 159.4.h),
en la notificació de l’adjudicació a l’empresa adjudicatària, la persona interessada serà
convocada perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la seva recepció,
formalitzi el contracte.

Emiliano Mora Labrada
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En el cas que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empresaris haurà de presentar
davant l’Òrgan de contractació, amb caràcter previ a la signatura del contracte,
l’escriptura pública de formalització de la unió temporal.
Quan el contracte no s’hagués formalitzat en termini per causa imputable a l’adjudicatari,
se li exigirà el 3% del pressupost base de licitació, exclòs l’IVA, en concepte de penalitat
que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, segons disposa l’article
153.4 de la LCSP.
L’Ajuntament adjudicarà el contracte al licitador o licitadors següents a aquell, per ordre
de puntuació obtinguda.
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu, que
serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà elevarse a escriptura pública si ho sol·licita l’empresa adjudicatària, i les despeses derivades del
seu atorgament aniran al seu càrrec.
La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant, juntament amb el
contracte corresponent, en un termini no superior a quinze dies després del
perfeccionament del contracte, segons indica l’article 154 de la LCSP.
L’article 159.4.f) supepígraf 4art 3er paràgraf de la LCSP, es procedirà a la formalització
del contracte un cop adjudicat.
33 Obligacions laborals, socials, fiscals, i mediambientals del contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d’integració social de les
persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva d’homes i dones, fiscal i en matèria
mediambiental, així com tota aquella que li fos legalment exigible.
34 Assegurances
L’adjudicatària contractarà una pòlissa d’assegurança de responsabilitat que respongui
de tots els danys i perjudicis i reclamacions per qualsevol concepte que poguessin ser
presentats a l’ajuntament (via jurisdicció civil, administrativa, social ...) i que fossin
conseqüència de l’execució de la prestació contractual, amb una cobertura mínima de de
CENT MIL EUROS – 100.000´-€ -.

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
Codi Segur de Validació

c4ab1bee12b146a98f400b30780817f9001

Url de validació

https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

En atenció al termini de prescripció de les accions que poguessin ser presentades contra
l’ajuntament, la vigència de l’assegurança ha de cobrir la totalitat de les reclamacions
que fossin presentades en/s el/s concepte/s indicat/s, dins del termini de prescripció
legalment establert, sent obligació de l’adjudicatària la presentació del justificant de
contractació de la mateixa durant el termini indicat.
En el cas que l’assegurança no respongués o no cobrís l’objecte de la reclamació,
l’adjudicatària farà front al cost que es generés per qualsevol dels conceptes indicats i les
despeses ocasionades a aquests efectes.
35 Composició Mesa de Contractació
President: L’Alcalde de la corporació o regidor en qui delegui
Vocals: El Secretari accidental de l’Ajuntament de Ripollet, la Interventora accidental de
l’Ajuntament de Ripollet, l’Arquitecte municipal, la TAG dels Serveis Jurídics o bé les
persones en que puguin delegar.

23/10/2019 Secretari

Secretari: Actuarà com a secretari un funcionari de la corporació.
DADES ESPECÍFIQUES
36 Programa de treball
Donades les característiques del contracte l’adjudicatari té l’obligació de presentar un
programa de treball abans de la formalització de l’acta de replanteig.

Emiliano Mora Labrada
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37 Protecció de dades personals
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
i la normativa de desenvolupament, així com, si escau, amb el Reglament (UE) 2016/679,
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
38 Responsable del contracte. Interlocutor amb l’ajuntament
L’ajuntament designarà com a responsable del contracte, amb les funcions previstes a
l’article 62 de la LCSP, a l’enginyer municipal senyor Pau Condal Ros.
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir
en aquest procés de contractació com a licitador. En qualsevol cas, la impossibilitat
d’intervenció abastarà a les persones jurídiques en que aquest o els seus cònjuges,
convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal ostentin una
participació en el seu capital superior al 10% i/o en siguin administradors.
Per a la interlocució amb l’ajuntament, hagi estat o no designat responsable del
contracte, l’adjudicatari s’obliga a nomenar a una persona amb titulació mínima
d’arquitecte tècnic o similar.
39 Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra
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El director de les obres pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i
unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents i les despeses que s’origini, seran a
càrrec del contractista fins el límit de l’u i mig per cent (1,5%) de l’import del tipus de
licitació. Les despeses que sobrepassin aquesta quantia seran a càrrec de la Corporació
els que donin resultat satisfactori i del contractista si no reuneixen les condicions que es
fixen els respectius plecs.
En aquest epígraf no es troba inclòs tot el que tingui a veure amb el Control de Qualitat
en els termes establerts a la clàusula 1.8 del present PCAP.
40 Pla de seguretat i salut

Emiliano Mora Labrada

En el cas que l’adjudicatari del present contracte sigui un treballador autònom, restarà
obligat igualment a l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix
el paràgraf anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic
competent que consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del
preu del contracte a què es refereix el present Plec.
En tot cas la implementació de les mesures previstes a aquests epígraf és a compte i
càrrec de l’adjudicatari.
41 Acta de comprovació de replanteig
(Article 237 LCSP)
Dins un termini no superior a un mes a comptar des de la data de formalització del
contracte, es procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del
replanteig i s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la
direcció facultativa de l’obra.
42 Inici d’obres
Una vegada notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de seguretat i salut en el
Treball, el contractista i l’ajuntament signaran una acta d’inici de les obres en un termini
màxim de cinc dies naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta notificació. Dins el
mateix termini indicat l’adjudicatària haurà d’acreditar a l’ajuntament l’obertura del
centre de treball.
43 Senyalització de les obres
El contractista instal·larà al seu càrrec els cartells informatius que preceptivament
estableixen les diferents fons de finançament de la inversió (Ajuntament de Ripollet, i
altres que poguessin contribuir al finançament), d’acord amb les concretes
especificacions establertes per cada una d’elles.
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L’adjudicatari estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en
aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes
que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant l’execució
dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals
aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de
l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants.
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Per qualsevol incidència que es constatés en el procediment de contractació al que es
licita, es pot remetre un correu
electrònic a l’adreça obayo@ripollet.cat,
mcalvache@ripollet.cat indicant les dades de la persona física, jurídica o entitat que
l’adreça, telèfon i correu electrònic.

La TAG SERVEIS JURÍDICS
Trinitat Martínez Farrés
Ripollet, a data de la signatura electrònica.
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Ripollet, a data de la signatura electrònica
El Secretari accidental
Emiliano Mora Labrada
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El Secretari Accidental que subscriu, informa favorablement el present Plec de Clàusules
Administratives Particulars i l’expedient de licitació per a la contractació de les obres del
projecte de reforma de les instal·lacions d’a.c.s i calefacció als vestuaris del camp
municipal de futbol Industrial, la qual cosa es fa constar als efectes d’allò que disposa
l’apartat 8 de la disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de contractes del sector
públic.
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44 ANNEX NÚMERO 1. MODEL DE DECLARACIÓ DE RESPONSABLE

Qui sota signa el/lasenyor/a......................................................................., amb DNI/NIE núm.
............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica
......................................................................, amb NIF ........................................, amb l’adreça de
correu
electrònic
següent
per
rebre
les
comunicacions
electròniques
(@)
........................................ i als efectes de licitar en el procediment d'adjudicació de Obra
de…………….., núm. Expedient 2019/1669.

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 1
Que ostenta la representació de l’empresa licitadora que presenta l’oferta.
Que l’empresa licitadora que representa:
Compleix
� amb l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica
�� amb la classificació empresarial corresponent
� es basa en les capacitats d’altres entitats per acreditar la solvència necessària per
subscriure aquest contracte.


Està en possessió de les autoritzacions necessàries per a exercir l’activitat.



No està incursa en prohibició de contractar amb l’Administració establertes a l’article 71
LCSP.

Emiliano Mora Labrada
Trinitat Martínez Farrés
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� � Està inscrita en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de
Catalunya (RELI) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat
modificada.
� Està inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Classificades del Estado
(ROLECE) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat
modificada.


Compleix les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals.



Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:
� No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes
o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades
delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals,
frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
� Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donarà publicitat en el perfil de
contractant) i presenta la següent documentació descriptiva dels moviments financers i
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tota
la
informació
relativa
....................................................................


a

aquestes

actuacions:

Solvència econòmica

Que la xifra anual de negocis durant els tres últims anys ha estat la següent:
Any



Xifra anual de negocis

Solvència tècnica

23/10/2019 Secretari

Que l'import anual, sense incloure els impostos, executat durant l'any de superior execució en
el decurs dels últims cinc anys corresponents al mateix grup o subgrup de classificació a què
correspon aquest contracte, ha estat de ................ euros.
O que l’empresa està en possessió de la classificació en els grups, subgrups i categories que
s’indiquen a continuació:
GRUP

Emiliano Mora Labrada
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CATEGORIA
RD 1098/2001

CATEGORIA Actual

Solvència ambiental –al seu cas-

� Que l’empresa disposa de certificats vigents acreditatius del compliment de les normes de
gestió ambiental, en el supòsit de disposar d’un sistema implantat segons les normes ISO
14.000, EMAS o equivalents:
Certificat: ...............................................


Per a empreses de més de 50 treballadors

� Que el nombre global de treballadors de plantilla són......... i el nombre particular de
treballadors amb discapacitat .................... i el percentatge que representen aquests últims
respecte la plantilla global és del ...................
o
� Que ha optat pel compliment de les mesures alternatives legalment previstes


Per a empreses que conformen grup empresarial

Que l’empresa .......................... forma part del grup empresarial .......................... i que
l’empresa/les empreses del mateix grup (nom de les empreses) ............................. es
presenta/en també a la present licitació.
Per a empreses que Subcontractaran

Trinitat Martínez Farrés
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SUBGRUP
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Cal Indicar els següents extrems.
Nom de l’empresa/es que preveu subcontractar:
NIF:
Raó Social:
Objecte de l’activitat parcial que durà a terme:
Percentatge del preu que percebrà:
L’empresa licitadora considera acreditada la solvència tècnica per cada empresa
subcontractista en relació amb la part de l’objecte que portarà a terme.


Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol

Accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a
totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia,
si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.

Emiliano Mora Labrada
23/10/2019 TAG Serveis Jurídics TM
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Autoritza a l’ajuntament de Ripollet,

� a sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), directament o a través del
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el
certificat d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries imposades per
les disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatari/ària del procediment de licitació i durant
tota la vigència del contracte;
� a sol·licitar de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), directament o a través del
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el
certificat d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social,
imposades per les disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatari/ària del procediment de
licitació i durant tota la vigència del contracte;


Regulació relativa a la protecció de dades

L’empresa declara que ofereix garanties suficients per aplicar, en cas que el contracte
comporti el tractament de dades de caràcter personal, mesures tècniques i
organitzatives apropiades, per tal que el tractament s’efectuï de conformitat amb la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals i la normativa de desenvolupament, així com, si escau, amb el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE”).
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió
de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a
l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport.
Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers
fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.


Designa i accepta

Trinitat Martínez Farrés
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� Que s’utilitzi, per a totes les notificacions i comunicacions electròniques la següent
adreça de correu electrònic @:
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………………………………………………………………………………
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-------------------------------------------------------1 En cas d’unió temporal d’empreses (UTE): el sobre núm. 1 ha de contenir la declaració
responsable de cadascuna de les empreses que hi formaran part.

23/10/2019 TAG Serveis Jurídics TM
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Localitat, data, nom i signatura de la persona declarant
I segell de l’empresa/entitat licitadora
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45 ANNEX NÚMERO 2. OFERTA
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

El Sr./La Sra. .................................. domiciliat/ada a .............. carrer .............. núm. ..., amb
DNI/NIF núm. ............................., major d'edat, en nom propi, o en representació de
l'empresa ............... amb domicili a ............ carrer .............. núm. ..., amb l’adreça de
correu electrònic següent per rebre les comunicacions electròniques (@)
............................ assabentat/ada de les condicions exigides per optar a l’adjudicació del
contracte núm. 2019/1669, que té per objecte la execució de les obres de condicionament
d’oficines municipals per l’àmbit de ciutat i sostenibilitat, es compromet a realitzar-lo
amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions
tècniques, i pel preu de ............ euros (en lletres i xifres), amb el desglossament següent:

23/10/2019 Secretari

1. OFERTA ECONÒMICA
Preu sense IVA:
Tipus IVA: .... %
Import IVA:

............
............
_________

Preu total del contracte:

………..

Emiliano Mora Labrada
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Costos Directes

Import €

1 ENDERROCS, DESMUNTATGES I TREBALLS PREVIS
2 RAM DE PALETA
3 INSTALLACIONS
4 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENT TÈRMIC

23/10/2019 TAG Serveis Jurídics TM

5 APARELLS SANITARIS I ACCESSORIS
6 RAM DE FUSTER
7 PINTURA
8 GESTIÓ DE RESIDUS
9 VARIS
Costos indirectes

Trinitat Martínez Farrés
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13% Despeses generals (sobre .................)
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Import €

6% Benefici industrial (sobre ..................)
TOTAL costos indirectes

TOTAL DE COSTOS (Directes i Indirectes)
Pressupost d’execució per contracte
21% IVA (sobre ...........)
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Lloc, data i signatura
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TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ (iva inclòs)
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46 ANNEX NÚMERO 3.
MODEL DE DECLARACIÓ
CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES
(UTE)
El/la senyor/a ..................................................................... amb DNI núm. .................... en
representació de l’empresa ................................................................... amb NIF
.............................;

El/la senyor/a ....................................................................... amb DNI núm. .....................
en representació l’empresa ................................................................... amb NIF
...................................;2

23/10/2019 Secretari

DECLAREN

a) La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per
objecte Obres........................, núm. Expedient 2019/1669, amb el següent percentatge
de participació del preu en l’execució del contracte:
...,... % l’empresa ............................................................................................

Emiliano Mora Labrada
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...,... % l’empresa ............................................................................................

b) Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es
comprometen a constituir-se formalment en una UTE mitjançant escriptura pública.

c) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la
senyor/a ............................................................................ amb DNI núm.
..............................

d) Que la denominació de la UTE a constituir és ............................................................... ;
i el domicili per a les notificacions és .................................................................... núm.
telèfon .........................; núm. de fax ................................; adreça de correu electrònic per
rebre comunicacions (@) ................................................................

I com a prova de conformitat signen aquesta declaració,
(localitat i data)
(nom de l’empresa que es representa; signatura de cadascun dels representants de les
diferents empreses i segell de les empreses)
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__________________________________
2 Repetir la informació per cadascuna de les empreses que formaran la UTE
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47 ANNEX IV. TEMPS DE GARANTIA
Ens remetem a la clàusula reguladora del barem de puntuació i a la clàusula
reguladora de la garantia.
El Sr./La Sra. .................................. domiciliat/ada a .............. carrer .............. núm. ..., amb
DNI/NIF núm. ............................., major d'edat, en nom propi, o en representació de
l'empresa ............... amb domicili a ............ carrer .............. núm. ..., amb l’adreça de
correu electrònic següent per rebre les comunicacions electròniques (@)
............................ assabentat/ada de les condicions exigides per optar a l’adjudicació del
contracte núm. 2019/1669, que té per objecte la execució de les obres de condicionament
d’oficines municipals per l’àmbit de ciutat i sostenibilitat, es compromet a realitzar-lo
amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions
tècniques, i OFEREIX L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA EN:
_______________________
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Lloc, data i signatura
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ANNEX V. TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ – SOBRE
DIGITAL
Les empreses licitadores hauran de presentar la documentació que conformi les seves
ofertes en un ÚNIC sobre, en el termini màxim que s’assenyala a l’anunci de licitació,
mitjançant l’eina de Sobre Digital 2.0, que es troba accessible a l’adreça web següent:
https://www.ripollet.cat/licitacioelectronica
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació,
rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta,
d’activació de l’oferta.

Emiliano Mora Labrada

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran
per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través de l’enllaç tramès, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format
electrònic en un ÚNIC sobre. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
Per poder inicial la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau pel sobre amb documentació xifrada que formi part de
la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les
ofertes, la documentació.
Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa
paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la
importància de custodiar correctament aquesta clau, ja que només les empreses
licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes
introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al
seu contingut.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin
a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que
correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de
la Mesa i de l’acte d’obertura del sobre, en la data i l’hora establert.
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Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que
les que designin en la Declaració Responsable per a rebre els avisos de notificacions i
comunicacions.
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Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir
dins del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de
Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles
custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat del sobre, no es podrà
efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per
no haver introduït l’empresa la paraula clau.
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Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment
en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP,
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases,
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del
termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la
seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de
l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat
retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat
l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels
fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies,
encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica,
que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes
trameses en dues fases.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de l’ajuntament. Així, és obligació de les empreses
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les
seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir
al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de contractació
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques
respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar
de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de
tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà
acordar l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
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licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en
cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular
aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es
comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat,
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre
Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el
cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la
impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentació.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de Sobre
Digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind
ex.xhtml?set-locale=ca_ES
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També hi trobareu les especificacions tècniques necessàries per a la presentació
electrònica d’ofertes. D’altra banda, el format de documents electrònics admissibles és
el PDF.
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