Expedient:
Assumpte:

351/2018 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT DE CARBURANTS
Plec de clàusules administratives particulars

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CARBURANTS I LUBRICANT PELS
VEHICLES I MAQUINÀRIA DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL
VOLUNTÀRIA LA PLANA

1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:
1.1) Definició de l'objecte del contracte
És objecte del present plec la contractació del subministrament de carburants tipus
Gasoil A i Benzina sense plom 95 per tal d’abastir els vehicles i maquinària al servei de
la Mancomunitat La Plana; i el lubricant additiu AdBlue per la flota de camions.
-Gasoil A: Codi CPV: 09134100-8 Gasoil.
-Benzina sense plom 95 Codi CPV: 09132100-4 Gasolina sin plomo.
-Additiu AdBlue: Codi CPV: 092100000-4 Preparados lubricantes.
D'acord amb l'article 99.1 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, aquesta licitació no es divideix en lots atès que la divisió en lots de l'objecte
implicaria la dificultat de coordinació de l'execució de les diferents prestacions, qüestió
que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat
de contractistes diferents.
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten en el plec
de prescripcions tècniques.
La idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del procediment, dels criteris
d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient.
1.3) Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació, formulat en termes de preus unitaris, es fixa en la
quantitat màxima de CENT VUITANTA-VUIT MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS
(188.760€), IVA inclòs, desglossat en els conceptes següents:
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%
%COSTOS DIRECTES
%COSTOS INDIRECTES
%BENEFICI INDUSTRIAL
TOTAL

54
38,59
7,41

GASOIL A

BENZINA AD BLUE

TOTAL

82.728
59.120
11.352

1.026
733
141

486
347
67

153.200

1.900

900

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (SENSE IVA)
IVA 21%
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (IVA INCLÒS)

156.000
32.740
187.760

La determinació del preu és per preus unitaris, referits al preu per litre dels diferents
tipus de carburants i lubricant, i amb tres decimals. S'estableix com a criteri
d’arrodoniment en quan als decimals el següent:
- De 0 a 4 s’arrodoneix a la baixa.
- De 5 a 9 s’arrodoneix a l’alça.
Els licitadors hauran d'expressar a les seves ofertes el percentatge (%) de descompte a
aplicar a cada producte, calculat sobre els preus vigents a l'estació de servei en el
moment d’efectuar el subministrament.
La despesa global derivada d'aquesta contractació no es pot concretar anticipadament,
ja que la configurarà la despesa real acumulada per l’adquisició del subministrament
objecte d’aquest contracte, durant el període de vigència del mateix i segons les
necessitats de La Mancomunitat La Plana. No obstant, per a què les empreses puguin
calcular adequadament les seves ofertes s'han detallat les estimacions de despesa
anual en base a la despesa dels exercicis anteriors i la previsió futura, en el Plec de
prescripcions tècniques particulars.
La Mancomunitat no resta obligada a exhaurir l'import total del pressupost, en atenció a
què les factures podrien ascendir a una quantitat inferior a la inicialment prevista un cop
finalitzat el contracte.
A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors comprenen, no
només el preu del contracte, sinó també les despeses de lliurament, i transport i en el
seu cas d’instal·lació, les despeses d'aranzels , llicències, assegurances, autoritzacions
de tot tipus corresponents al subministrament i demés que es produeixin fins al
lliurament dels béns en els punts de descàrrega que la Mancomunitat La Plana designi,
l’IVA i els demés tributs que li siguin d’aplicació segons les disposicions de la normativa
vigent.
En tot cas, la quantitat corresponent a l’IVA figurarà com a partida independent i per la
comparació de l’element “preu” en les ofertes es tindrà en compte, exclusivament, el
preu sense IVA de cada una.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a
l’art. 100 LCSP i concordants.
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1.4) Existència de crèdit
La despesa derivada d’aquesta contractació d’import màxim de 188.760 euros (IVA
inclòs), es farà efectiva amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del vigent
pressupost de la Mancomunitat La Plana:
16211/2210301
16400/2210301
92000/2210301
91200/2311000
Donat que el present contracte pot comportar despeses de caràcter pluriennal, d’acord
amb allò que estableix l’article 174 del TRLRHL, la seva autorització o realització se
subordina al crèdit que per a l’exercici autoritzi el pressupost de la Mancomunitat. La
Mancomunitat es compromet a dotar en el pressupost de cada exercici l’aportació
corresponent.
Així mateix en el cas que les necessitats reals fossin superiors a les estimades
inicialment, haurà de tramitar-se la corresponent modificació segons clàusula desena,
en els termes previstos a l'art. 204 de la LCSP.
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues
El contracte tindrà una durada d’un any a comptar des de la formalització del contracte
i realització del primer subministrament.
S’estableix la possibilitat de prorrogar el contracte fins que s’arribi a consumir la totalitat
del pressupost màxim de licitació i fins el màxim d’un any.
La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb
una antelació mínima d’un mes a la finalització de la durada del contracte.
1.6) Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants
de la LCSP, és de CENT CINQUANTA-SIS MIL EUROS (156.000€) IVA exclòs.
Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït al contractista, tot d’acord a la
previsió de l’article 101 de la LCSP amb la distribució següent:
El valor estimat del contracte s’ha calculat en funció del valor real total del
subministrament de carburants durant l’exercici 2017.
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació
harmonitzada es durà a terme mitjançant Procediment obert i adjudicació amb més d’un
criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i
concordants de la LCSP.
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1.8) Perfil de contractant
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació,
així com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil
de
contractant
a
través
de
l’adreça
següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor
d=plana&reqCode=viewDetail&idCap=3060713
1.9) Presentació de documentació i de proposicions
a) Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves
ofertes en 2 sobres, en el termini màxim de quinze (15) dies comptats des de l’endemà
de la data de publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant, mitjançant
l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de
Catalunya, accessible des de l’adreça electrònica de la Plataforma de Contractació
Pública:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor
d=plana&reqCode=viewDetail&idCap=3060713
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç, les empreses licitadores hauran de
seleccionar la licitació a la qual es volen presentar i un cop dins, al menú a la dreta de
la pantalla, han d’accedir a l’opció “eLicita Presentació oferta via Sobre Digital”.
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.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les empleades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que
les que designin en el seu DEUC o declaració responsable per a rebre els avisos de
notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
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 d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar
i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de
l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada
que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la
documentació no està xifrada). 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 o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per
cadascun d’ells), 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.
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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 dels sobres, en la data i l’hora establertes.
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.
El Secretari/a de la Mesa demanarà totes les claus passades 24 hores del termini de
presentació de les ofertes.
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 dels sobres, 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.
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.
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el
termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes
les empreses que haguessin activat oferta.
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
b) 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.
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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.
c) 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 a Mancomunitat La Plana. 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
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.
d) Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes
es troben disponibles 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
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:
PDF: extensió .pdf
e) D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
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f) Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a
l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta
de documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de
l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i
accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de
l’òrgan:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor
d=plana&reqCode=viewDetail&idCap=3060713
g) Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan
de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini
fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys dotze dies
abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan
de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de
l’espai virtual de la licitació.
Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler
esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor
d=plana&reqCode=viewDetail&idCap=3060713
h) Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com
del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de
contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o el Registre oficial de licitadors i
empreses classificades del sector públic (ROLACE), o les llistes oficials d’operadors
econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
i) Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més
d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap
de les propostes que hagi subscrit.
j) Les ofertes hauran de tenir una validesa mínima d’1 mes si només es té con compte
el preu, o de 3 mesos, si es tenen en compte altres criteris, comptats a partir de la data
d’obertura de les proposicions. Passat aquest termini o aquell superior indicat per cada
licitador en la seva proposta, sense que la Mancomunitat La Plana hagi acordat
l’adjudicació del contracte o la resolució del procediment en un altre sentit, els licitadors
admesos al procediment tindran dret a retirar la seva proposta i a que els sigui retornada
la garantia provisional, si existeix, sempre i quan ho sol·licitin així per escrit a la
Mancomunitat. Les proposicions que no siguin retirades s’entendran vàlides i vinculants
per al licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec de condicions.
k) Una vegada lliurada o tramesa la documentació no pot ser retirada, llevat que concorri
causa justificada.
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l) Contingut dels sobres:
L’oferta electrònica i qualsevol document que l’acompanyi hauran d’estar signats
digitalment per algun dels sistemes admesos de signatura electrònica avançada basada
en un certificat qualificat o reconegut, pels representants legals de les empreses
licitadores i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de
constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de
totes les empreses que la composen.
La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les
persones signants de la declaració responsable.
Els sobres contindran la documentació administrativa següent:
SOBRE A Declaració responsable
La declaració responsable es presentarà conforme el model de l’Annex I d’aquest plec i
que també s’adjunta com a plantilla al sobre A d’aquesta licitació inclòs en l’eina de
Sobre Digital.
SOBRE B Proposició econòmica i criteris quantificables de forma automàtica
Contindrà la proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris avaluables
de forma automàtica.
Es presentarà conforme el model de l’Annex II que també s’adjunta com a plantilla en
el sobre B d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital.
No s’acceptaran les que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer
clarament allò que es considera fonamental per valorar-la.
1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica i altres requeriments
El licitador haurà de complir les condicions següents:
◼ Disposar de la solvència següent:
a) Solvència econòmica i financera:
● Volum anual de negoci del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de
negoci dels tres últims conclosos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor
estimat del contracte, és a de mínim l’import de 234.000 euros.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués
inscrit en aquest registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què
hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
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b) Solvència professional o tècnica:
● Relació dels subministraments efectuats per l'interessat en el curs dels 3 últims anys,
indicant expressament l'import dels subministraments realitzats, el destí i la
data/anualitat.
c) Habilitació professional:
● Acreditar l'autorització per a la distribució al detall de carburants i combustibles
petrolífers en instal·lacions de venda al públic emesa per l'òrgan competent.
1.11) Criteris d'adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:
•

Criteris avaluables de forma automàtica (100 %)

a) Millor oferta econòmica: fins a 70 punts
Es valorarà la millora en el preu mitjançant l’oferiment d’un percentatge de baixa a
aplicar sobre el PVP per litre vigent per a cada tipus de carburant i l’additiu AdBlue
objecte d’aquest contracte a l’estació o estacions de servei que el licitador proposi per
efectuar-ne aquest subministrament.
Atès que el preu dels carburants varia segons la localitat i el moment, les empreses
licitadores hauran d’expressar en la seva oferta als efectes del càlcul del millor preu, els
següents aspectes d’acord amb el model de proposició que aquests efectes s’estableix
en l’Annex II d’aquest plec:
1. La mitjana del preu de venda al públic de cadascun dels carburants i del
lubricant que constitueixen l’objecte d’aquest contracte en la seva/es
estació/ns de servei en el període corresponent als 30 dies naturals anteriors
a la data de l’anunci de licitació d’aquest contracte al Perfil del contractant de
la Mancomunitat La Plana, mitjançant la presentació per escrit de la
documentació que acrediti aquesta dada.
2. El percentatge de baixa ofert que s’haurà d’aplicar a cada litre de cada tipus
de carburant i lubricant respecte la mitjana del PVP en el període indicat, i que
serà d’aplicació amb posterioritat, durant l’execució del contracte així com
també durant el període de la seva pròrroga si és el cas, en cas de resultar
adjudicatari, respecte als PVP vigents en cada moment a l’estació o estacions
de servei des d’on proposi efectuar aquest subministrament.
Es valorarà la oferta econòmica ponderant els preus finals oferts de la següent manera:
Gasoil A: tindrà un pes de 96 % sobre la valoració total del preu
Gasolina súper s/p 95: tindrà un pes del 3,5% sobre la valoració total del preu
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AdBlue: tindrà un pes de 0,5% sobre la valoració total del preu
(preu gasoil A x 96%) + (preu súper s/p 95 x 3,5%) + (preu AdBlue x 0,5%)
El resultat es valorarà amb un màxim de 3 decimals, arrodonint a l’alça si el quart decimal
és igual o superior a 5 i a la baixa si é inferior a l’esmentada quantitat.
b)

Proximitat dels punts de subministrament: fins a 25 punts

S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta que disposi de l’estació de servei més propera
a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana amidada en km per carretera,
mitjançant l’aplicació google maps.
Es valorarà la resta d’ofertes de manera proporcional segons la fórmula següent:
VO= D x P
d
Tot essent:
VO= Valoració de l’oferta
P= Puntuació màxima a obtenir
d=distància de cada estació de servei proposada
D=Distància de l’estació de servei més propera a la Mancomunitat
En cas que d sigui el doble, o més, de la distància més propera a la Mancomunitat
La Plana oferta, la puntuació obtinguda per aquesta serà zero.
Per la realització dels càlculs es farà amb dos decimals i es tindrà present el següent
arrodoniment quan calgui truncar decimals:
- De 0 a 4 s’arrodoneix a la baixa
- De 5 a 9 s’arrodoneix a l’alça
c) La neteja interior del dipòsit de gasoil A: 5 punts

Netejar el dipòsit de 5000 litres de capacitat propietat de la Mancomunitat La Plana i que
té a les seves instal.lacions. S’haurà d’expedir un certificat de neteja que compleixi la
normativa NTP-223 d'espais confinats, amb la REP REP - IP06.
En tot cas, la Mancomunitat La Plana es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu
d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que
disposa l’article 150.3 LCSP.
1.12) Criteris de desempat
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a la
Llei.
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1.13) Termini per a l’adjudicació
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura
de les ofertes rebudes.
1.14) Variants
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
1.15) Ofertes anormalment baixes
Es presumeix que l’oferta és anormalment baixa tenint en compte únicament el factor
preu, i d’acord amb supòsits previstos a l’article 85 del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de
12 d’octubre.
En aquest cas cal seguir la tramitació de l’article 149 de la Llei. En cas que es justifiqui
l’oferta i s’accepti per la Mesa, s’ha de constituir una garantia complementària del 5 %
addicional sobre el preu d’adjudicació, d’acord amb l’article 107.2.2n de la Llei.
1.16) Garantia provisional
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa
l’article 106 LCSP.
1.17) Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa serà la corresponent al 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs.
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a
l’article 108.1 LCSP.
1.18) Presentació de documentació
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10
dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu
l’article 150.2 de la LCSP haurà de:
•

Acreditar la constitució de la garantia definitiva.

•

Presentar els documents següents:

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o
persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de
càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura
de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti
el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions
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objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures
abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan
l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar
s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte
fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador
sigui validada per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la Mancomunitat
La Plana.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats
signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran d’acreditar la seva
capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 67 i 84 de la LCSP,
mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen
a l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de
conformitat amb el que disposen els articles 68 i 84 de la LCSP.
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que la Mancomunitat La Plana
disposi d’aquests.
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició
dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte (consignar només en
cas d’exigència de compromís d’adscripció) en els termes de la clàusula 1.10 del
present Plec.
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat
de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat restaran eximides de presentar la
documentació referida si consta en el Registre de Licitadors.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador
ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA
exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 150
de la LCSP.
1.19) Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es
produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació
de l’adjudicació.
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari s’obliga
a formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas,
en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció del
requeriment.
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En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.

2)

DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:

2.1) 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 específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i
la normativa aplicable i, en particular, els següents:
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació
contractual amb la Mancomunitat La Plana, als principis ètics i a les regles de conducta
que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i
d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a:
✓ Facilitar a la Mancomunitat La Plana la informació establerta per la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i
qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
✓ Comunicar a la Mancomunitat La Plana les possibles situacions de conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa
o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei
de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del
procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit procediment de
licitació.
✓ No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la
present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
✓ Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en
el Codi Penal vigent en cada moment.
- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació
amb els seus subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’s la subcontractació)
en els termes de l’article 217 LCSP.
2.2) Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:
● L’empresa contractista s’obliga a tenir contractat amb caràcter indefinit durant tota la
durada del contracte, el personal adscrit a l’execució del contracte per al transport i
descàrrega del producte.
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L’incompliment d’aquesta condició es tipificarà com a infracció molt greu quan produeixi
un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. Es considerarà infracció
greu si no produeix els perjudicis molt greus.
2.3) Modificació del contracte
No es preveu la modificació del contracte.
2.4) Règim de pagament
El contractista presentarà factures mensuals.
El pagament es realitzarà per la Mancomunitat La Plana, en els terminis establerts en
l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents
de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar
que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de la Mancomunitat La Plana,
depenent de la Intervenció General, que és l'òrgan que té les competències en matèria
de comptabilitat.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de
presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els
requeriments tècnics detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu electrònica
de la Mancomunitat La Plana: https://www.mancoplana.cat/.
Cal que en cada factura figuri el número d'expedient 22/2016. El codi per a l'Oficina
Comptable, Òrgan Gestor i la Unitat Tramitadora, és el L05080035 .
Més informació a la web de la Mancomunitat La Plana: http://www.mancoplana.cat/
2.5) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus atesa la naturalesa del contracte.
2.6) Penalitats
La Mancomunitat podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del
contracte o per la imposició de penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada
1.000 € del preu final del contracte (IVA exclòs). En cas que el contracte s’adjudiqui per
preus unitaris i el Pressupost base de licitació sigui limitatiu, la penalitat serà idèntica
però per cada 1.000 € del Pressupost base de licitació.
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 % del preu final
del contracte (IVA exclòs) o pressupost base de licitació si és limitatiu, l’òrgan de
contractació podrà acordar la resolució del contracte o acordar la continuïtat del
contracte amb imposició de noves penalitats diàries a les assenyalades en el paràgraf
anterior.
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2.7) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i
concordants de la LCSP, les següents:
-

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 LCSP.

-

L’incompliment de les obligacions contractuals essencials.

-

L’incompliment de les condicions especials d’execució.

2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte
El termini de lliurament/recepció és el fixat en el Plec de condicions tècniques.
2.9) Termini de garantia del contracte
Es fixa un termini de garantia de dos mesos a comptar des de la data de recepció i/o
conformitat de la prestació de l’últim subministrament efectuat durant la vigència del
contracte.
2.10) Cessió
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia
autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en
l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en
el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi
una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.
2.11) Subcontractació
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació.
2.12) Confidencialitat de la informació
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades
incloses en el DEUC o declaració anàloga.
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
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D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució 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 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per
aquests com a confidencial.
2.13) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, per la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de
desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria
de contractació pública, pel Plec de Clàusules Administratives Generals de la
Mancomunitat La Plana publicat en el BOPB núm. 15, de 17.1.2009, en allò que no
contradigui la normativa citada, així com per la resta de normativa legal aplicable.
2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans
electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu
contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui,
en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en
cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil.
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que
s’hagi accedit al seu contingut.
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles
al Perfil de Contractant.
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, 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, de prevenció de riscos
laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de
dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.
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2.16) Assegurances
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
per un import mínim de un milió d’euros amb un límit per víctima de tres-cents mil euros.
2.17) Lloc de prestació/realització/lliurament objecte del contracte
El lloc fixat per al lliurament /descarrega del carburant/lubricant objecte del contracte és
la seu de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana, Sector el Quadro s/n de
Malla.
2.18) Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, a
la Sra. Imma Codony Soler.
El/ la 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 les persones jurídiques en quin
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin
administradors.

2.19) Protecció de dades de caràcter personal
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix 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 execuc i a la lliure
circulació d’aquestes dades.

3) DADES ESPECÍFIQUES
3.1) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del
contracte
La Mancomunitat La Plana es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat
de l’objecte del contracte, a la seva recepció.

4) RECURSOS I JURISDICCIÓ COMPETENT
4.1) Règim de recursos
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44
de la LCSP 2017, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que
estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat
de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
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interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del
contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP
2017, per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova
adjudicació.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, i es podrà interposar
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial
en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs ordinari que correspongui
de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el
que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
4.2) Jurisdicció competent
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 contenciósadministrativa que serà la competent per resoldre totes les qüestions litigioses que
puguin sorgir en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i
l’extinció del present contracte, de conformitat amb l’establert a l’art. 27 de la LCSP
2017.

La Presidenta,
Anna Magem Marsó

Signatura: CN=TCAT P ANNA MAGEM MARSÓ - DNI
77274037V, SERIALNUMBER=77274037V,
G=ANNA, SN=MAGEM MARSÓ, T=Presidenta,
OU=Presidencia, OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Mancomunitat Intermunicipal Voluntaria La Plana,
C=ES
Data: 09/07/2018 10:15:53
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ANNEX I. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
En ....................................................................... amb DNI núm. ........................... en
nom propi (o en representació de .................................................... amb
NIF............................) amb domicili per a notificacions a ................ al carrer
.........................................................................
telèfon.......................
fax
.........................
i
correu
electrònic
..................................................., opto a la contractació relativa al subministrament de
carburants i lubricant pels vehicles de la Mancomunitat La Plana i
DECLARO RESPONSABLEMENT:
1. Que les facultats de representació que ostento són suficients i vigents (si s’actua per
representació); que reuneixo totes i cadascuna de les condicions establertes legalment
i no incorro en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als
articles 65 a 97 de la LCSP 2017.
2. Que l’empresa a la que represento disposa de capacitat d’obrar i reuneix totes i
cadascuna de les condicions i requisits exigits per la llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, per contractar amb el sector públic i, per tant, que no incorre en cap de
les prohibicions per contractar previstes al seu article 71.
3. Que l’empresa a la que represento està constituïda vàlidament, disposa de l’habilitació
professional suficient i de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat objecte del
contracte.
4. Que l'empresa a la que represento està al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
5. Que l'empresa a la que represento:
● No pertany a cap grup empresarial
● Pertany al grup empresarial................................. del que formen part les societats
següents: ..........................
6. Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, l’empresa a la que represento es
compromet a aportar la documentació assenyalada en la clàusula 1.18 del plec de
clàusules administratives particulars.
7. Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
DNI*
Correu electrònic
Mòbil
autoritzada/es*
professional*
professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la
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dita circumstància, per escrit, a la Mancomunitat La Plana per tal de fer la modificació
corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones
a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades
d’aquesta contractació, per tal que la Mancomunitat La Plana pugui facilitar-les al servei
e-Notum a aquests efectes.
8. Que l’empresa a la que represento se sotmet 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 escau, al fur jurisdiccional
estranger que pugui correspondre al licitador. (En el cas d’empreses estrangeres).
9. Que l’empresa està inscrita en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya
i/o de l’Administració General de l’Estat, amb núm. d’inscripció al registre......................,
i que les dades que hi consten no han experimentat cap variació.
10. Que l’empresa a la que represento està integrada per un nombre de treballadors
discapacitats no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives
previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril. (En el cas d’empreses de
més de 50 treballadors).
11. Que l’empresa a la que represento disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre
les dones i els homes. (En el cas d’empreses de més de 250 treballadors).
12. Que l’empresa a la que represento reuneix el/s criteri/s de preferència en cas
d’empat entre proposicions previst/os a la clàusula 19 del plec de clàusules
administratives particulars següents/: .............................................................................
13. Que el perfil d’empresa és el següent:
Tipus
d’empresa

Característiques

Menys de 10 treballadors, amb un volum de
negocis anual o balanç general anual no
superior als 2 milions d’euros.
Menys de 50 treballadors, amb un volum de
Petita empresa negocis anual o balanç general anual no
superior als 10 milions d’euros.
Menys de 250 treballadors, amb un volum de
Mitjana
negocis anual no superior als 50 milions
empresa
d’euros o balanç general anual no superior als
43 milions d’euros.
250 o més treballadors, amb un volum de
negocis anual superior als 50 milions d’euros o
Gran empresa
balanç general anual superior als 43 milions
d’euros.
Microempresa

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
(Lloc, data i signatura).
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Marcar amb
una creu

ANNEX II

Model de proposició econòmica i criteris quantificables de forma
automàtica
“El Sr./a. _________________________, amb domicili a efectes de notificacions a
_____________, c/____________________, núm. ___, amb DNI núm. _________, en
representació de l’empresa___________________, amb NIF núm. ___________,
assabentada de l'expedient per a la contractació del subministrament de carburants i
lubricant pels vehicles de la Mancomunitat La Plana, anunciat en el Perfil del
contractant de la Mancomunitat La Plana, faig constar que conec el plec de condicions
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que serveixen de base al
contracte i els accepto íntegrament, i em comprometo a portar a terme l'objecte del
contracte, amb subjecció als esmentats plecs amb les següents condicions :
A) Oferta econòmica
-

Un percentatge de baixa de ____________% (indicar percentatge de baixa amb
un màxim de 3 decimals, arrodonint a l’alça si el quart decimal és igual o superior
a 5 i, a la baixa, si és inferior a l’esmentada quantitat) a descomptar del preu de
venda al públic per litre de GASOIL A vigent en cada moment en la/les meva/es
estació/ons de servei, IVA exclòs.

-

Un percentatge de baixa de ____________% (indicar percentatge de baixa amb
un màxim de 3 decimals, arrodonint a l’alça si el quart decimal és igual o superior
a 5 i, a la baixa, si és inferior a l’esmentada quantitat) a descomptar del preu de
venda al públic per litre de BENZINA SENSE PLOM 95 vigent en cada moment
en la/les meva/es estació/ons de servei, IVA exclòs.

-

Un percentatge de baixa de ____________% (indicar percentatge de baixa amb
un màxim de 3 decimals, arrodonint a l’alça si el quart decimal és igual o superior
a 5 i, a la baixa, si és inferior a l’esmentada quantitat) a descomptar del preu de
venda al públic per litre de ADDITIU ADBLUE vigent en cada moment en la/les
meva/es estació/ons de servei, IVA exclòs.

Als efectes de facilitat el càlcul resultant de l’aplicació de la fórmula prevista a la clàusula
1.11 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquest contracte,
manifesta que la mitjana del preu per litre de cada tipus de carburant abans assenyalat
en el període corresponent als 30 dies naturals anteriors a la data de l’anunci de licitació
d’aquest contracte en el Perfil del contractant de la Mancomunitat La Plana, a la/les
meva/es estació/ons de servei ha estat de:
-

_____(indicar import amb un màxim de 3 decimals, arrodonint a l’alça si el quart
decimal és igual o superior a 5 i, a la baixa, si és inferior a l’esmentada
quantitat) euros, IVA exclòs, el litre de GASOIL A.

-

_____(indicar import amb un màxim de 3 decimals, arrodonint a l’alça si el quart
decimal és igual o superior a 5 i, a la baixa, si és inferior a l’esmentada
quantitat) euros, IVA exclòs, el litre de BENZINA SENSE PLOM 95.
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-

_____(indicar import amb un màxim de 3 decimals, arrodonint a l’alça si el quart
decimal és igual o superior a 5 i, a la baixa, si és inferior a l’esmentada
quantitat) euros, IVA exclòs, el litre de ADDITIU ADBLUE.

S’acompanya aquesta proposició de la documentació acreditativa d’aquest preu mitjà
de venda al públic a què s’ha fet referència.

B) Proximitat dels punts de subministrament
Es disposa d’un punt de subministrament 24/hores a ........................km de la
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana, amidat en km per carretera,
mitjançant l’aplicació google maps.

C) Es farà la neteja interior del dipòsit de gasoil A. Si/No

(*) Les quantitats hauran d’expressar-se en lletres i xifres. En cas de discrepància
prevaldrà l’import expressat en lletres.
(**) L’import de l’IVA que hagi de suportar l’Administració s’ha d’indicar en tots els casos
com a partida independent.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
(Lloc, data i signatura).”
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