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1. Objecte del contracte
2

El contracte que regula el present plec té caràcter administratiu d’acord
amb el que assenyala l’article 25 de 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 – en endavant LCSP.
En atenció a l’establert a l’art. 18 de la LCSP el contracte definit té la
qualificació de contracte mixt per contenir prestacions corresponents al
contracte de subministrament i prestacions corresponents al contracte de
serveis i, per tant, caldrà atenir-se, per determinar les normes que
regeixen la seva adjudicació, al caràcter de la prestació principal. En aquest
sentit els imports relatius al subministrament supera amb escreix els
imports del servei.
El contracte tindrà com a objecte principal el subministrament,
desplegament i manteniment d’una xarxa sense fils, iniciativa WiFi4EU,
per a l’Ajuntament de Ripollet. El contingut es troba detallat al Plec de
Prescripcions Tècniques – PPT- que conforma la licitació.
L’objecte del contracte en aquelles parts més rellevants i en les quals es
consideraran incloses la totalitat de les prestacions identificades
anteriorment, en les categories de la classificació en el vocabulari comú
de contracte públics (CPV) segons el Reglament (CE) núm. 2195/2008 de
la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que modifica el Reglament (CE)
núm. 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, és la següent:
45314000-1 Instal·lació d’equips de telecomunicacions
50334400-9 Serveis de manteniment de sistemes
comunicacions

de

La principal raó per la qual s’ha decidit no dividir en lots el contracte és
per facilitar-ne l’execució correcta des del punt de vista tècnic i,
especialment, per garantir la compatibilitat de les actuacions dutes a
terme en l’àmbit del projecte WiFi4EU amb el dret intern, d’acord amb el
criteri de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC),
ANNEX NÚMERO 2, segons el qual és requisit imprescindible que l’empresa
adjudicatària dugui a terme tota l’activitat, així com, en el cas dels punts
d’accés ubicats en espais públics oberts, mantingui la titularitat de la
xarxa.
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2. Necessitat i idoneïtat del contracte
Mitjançant la prestació del contracte a què es refereix aquest document
es satisfan les necessitats administratives de l’objecte recollides de
manera general al present Plec de Clàusules Administratives Particulars,
PCAP, desenvolupat amb detall al Plec de Prescripcions Tècniques, PPT, i
el Conveni de Subvenció en el marc del mecanisme “Connectar Europa”
(MCE): Iniciativa WiFi4EU (“Wifi per Europa”) núm. INEA/CEF/WiFi4EU/12018/001091-001140, subscrit per l’Agència Executiva d’Innovació i
Xarxes (INEA) i l’ajuntament de Ripollet en data 19 de desembre de 2018,
ANNEX NÚMERO 1, que formen part de la documentació de la present
licitació.
3. Pressupost base de licitació, preu i valor estimat
El pressupost base de licitació és de 15.702,48 euros (quinze mil set cents
dos euros amb quartant-vuit cèntims), exclòs l’IVA:
Concepte

Import

Subministrament i desplegament

12.396,69 €

Serveis de manteniment

1 any

3 anys

1.101,93 €

3.305,79 €

La quota corresponent actual de l’IVA és el 21 %.
El pressupost base de licitació, exclòs l’IVA, es desglossa de la manera
següent:
Costos directes (95 %)

14.917,36 €

Costos indirectes (5 %)

785,12 €

Total

15.702,48 €

En la determinació de l’oferta cal estar al tenor de la totalitat de les
obligacions recollides al PCAP i al PPT. Aquest pressupost s’ha d’entendre
comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el contracte, i els preu
consignats porten implícits tots els conceptes / obligacions establertes en
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els mateixos. Amb caràcter general, s’entén que dins les propostes
econòmiques que formulin els licitadors estan incloses totes les despeses
necessàries per a dur a terme l’objecte del contracte, i especialment:
a) Les despeses generals, despeses financeres, benefici industrial,
impostos, taxes, assegurances, materials, instal·lacions, honoraris del
personal a càrrec seu, i comprovació i assaig.
b) Les despeses de desplaçament, transport i lliurament dels béns objecte
de subministrament d’aquest contracte fins al lloc on es determina en
aquests plecs.
c) Les fixades en el plec de prescripcions tècniques.
d) Totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions
establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del
contracte.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost
de licitació indicant l’Impost sobre el Valor Afegit –IVA- a aplicar
mitjançant partida independent. Les ofertes que superin aquest
pressupost de licitació seran desestimades automàticament.
El preu consignat és indiscutible i no s’admet cap prova d’insuficiència.
El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment
d’adjudicació, la publicitat i la competència de l’òrgan de contractació,
d’acord amb el que estableix l’article 101 de la LCSP, calculant la seva
durada inicial (3 anys), és de 15.702,48 euros (quinze mil set cents dos
euros amb quartant-vuit cèntims), exclòs l’IVA.
Pressupost
màxim
15.702,48 €

Valor estimat
15.702,48 €

4. Finançament
El finançament del subministrament i desplegament d’una xarxa
sense fils (15.000 €, inclòs l’IVA) anirà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària del pressupost vigent 502.920.62300 – Adquisició
maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge, i es formalitzarà d’acord amb
la clàusula 17 del present PCAP i d’acord amb el conveni número
INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/001091-001140, signat el 19 de desembre de
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2018 entre l’ “Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)” i
l’Ajuntament de Ripollet, en el marc del mecanisme “Connectar Europa –
Iniciativa Wifi4EU”.
El finançament de les obligacions econòmiques derivades del
compliment de la resta de prestacions del contracte: 4.000,00 euros,
inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 502.920.227994
– Modernització :
Any

Concepte

Import

2021

Serveis de manteniment

10 mesos

1.111,10 €

2022

Serveis de manteniment

12 mesos

1.333,32 €

2023

Serveis de manteniment

12 mesos

1.333,32 €

2024

Serveis de manteniment

2 mesos
TOTAL

222,26 €
4.000,00€

Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a
exercicis futurs, la seva autorització o realització es subordina al crèdit
que, per a cada exercici, autoritzi el pressupost de l’ajuntament, de
conformitat amb el que preveu l’art. 174.1 i 174.2 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març).
D’acord amb l’art. 117.2 i la D.A. 3a-2 LCSP, podran tramitar-se
anticipadament els contractes l’execució material dels quals hagi
d’iniciar-se en l’exercici següent, sotmetent l’adjudicació a la condició
suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que han de finançar el
contracte corresponent.
5. Termini del contracte
El termini màxim per al subministrament i desplegament efectiu, claus en
mà, serà de 40 dies, a comptar a partir de la formalització del contracte,
establint com a data màxima el 18 de febrer de 2021.
El manteniment tindrà una durada màxima de tres anys, comptats des de
l’endemà de la recepció del subministrament.
El contracte no serà prorrogable.
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6. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
L’adjudicació del contracte s’efectuarà utilitzant el procediment obert
simplificat sumari, previst a l’apartat 6 de l’art. 159 LCSP, i es basarà en
el principi de millor relació qualitat preu, mitjançant l’adjudicació amb
criteris de valoració automàtics, en virtut d’allò que estableixen els art.
145, 146, 159.6 i concordants LCSP.
En relació a la necessitat de pronunciament relatiu a la justificació de
l’elecció (establerta a l’article 116.4.a) LCSP) cal referir:




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 159.6 LCSP, en atenció que el seu
valor estimat no supera els 35.000,00 € simplificat sumari, és en
atenció a la major celeritat en la tramitació de l’expedient
administratiu.

7. Garanties del contracte
En aquest procediment no s’exigeix la constitució de garantia definitiva,
en aplicació d’allò previst a l’art. 159.6f) LCSP per al procediment obert
simplificat sumari, a més d’estar exclosa la garantia provisional de tots els
procediments oberts simplificats, segons l’art. 159.4b) de l’esmentada
Llei.
8. Tramitació electrònica de la licitació: presentació telemàtica
d’ofertes
D’acord amb la Disposició addicional quinzena LCSP, la presentació
d’ofertes es realitzarà mitjançant la utilització de mitjans electrònics, quin
tenor es donar per reproduït.
La Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya (d’ara endavant, PSCP) permet als òrgans de contractació
habilitat la presentació telemàtica d’ofertes per a aquells procediments
que no requereixen ensobrat de les proposicions (per exemple, per
menors, procediments negociats sense publicitat, contractes basats en
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acords marc i el procediment simplificat sumari). Així doncs, en la present
licitació, les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats
a l’anunci de licitació, mitjançant la presentació telemàtica d’ofertes, que
es troba al perfil del contractant (trobarà més indicacions a l’ANNEX
NÚMERO 3).
S’estableix l’obligatorietat de l’ús de mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics per desenvolupar totes les fases del procediment de
contractació, inclusives les que correspongui realitzar a les empreses
licitadores i/o candidates com la presentació d’ofertes. Les proposicions
que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina
aquest plec, seran excloses.
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.
9. Documentació a presentar pels licitadors, forma i contingut de
les proposicions
Poden presentar proposicions, que han de ser úniques, les persones
naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena
capacitat d’obrar i no estiguin incurses en cap prohibició de contractar.
D’acord amb l’art. 138 LCSP, la informació addicional sobre els plecs i altra
documentació complementària que es vulgui rebre pel licitador interessat,
ha de tenir entrada a través del perfil del contractant de l’ajuntament
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?re
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qCode=viewDetail&keyword=ripollet&idCap=9680487&ambit=&, CINC
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, TRES DIES abans
d’aquest termini de presentació d’ofertes.
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà
dins el termini de DEU (10) DIES HÀBILS comptadors des del dia següent
a la data de publicació de l’anunci de licitació a la plataforma electrònica
de
contractació
pública
de
la
Generalitat
de
Catalunya
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?re
qCode=viewDetail&keyword=ripollet&idCap=9680487&ambit=&.
En el present procediment només s’admetran les ofertes que es presentin
a través de presentació telemàtica d’ofertes, que es troba en el perfil del
contractant.
La presentació de proposicions es podrà realitzar durant les 24 hores del
dia, tots els dies de l’any, excepte l’últim dia del termini en el que la
presentació d’ofertes es podrà tramitar fins a les 14.00 hores.
La totalitat de documentació que es presenti a la licitació haurà de:
- donar compliment al PCAP, PPT i les condicions del programa
europeu WiFi4EU.
- estar 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 ÚNIC (1) SOBRE TELEMÀTIC, d’acord amb
l’art. 159.6c) LCSP, dins del qual s’inclourà, una relació numerada dels
documents en ell 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
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vàlides i vinculants per al licitador a tots els efectes previstos en aquest
Plec de Clàusules.
D’acord amb l’art. 69 LCSP, podran contractar amb el sector públic les
unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a l’efecte, sense
que sigui necessària la formalització de les mateixes en escriptura pública
fins que s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor.
Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals quedaran
obligats solidàriament i hauran de nomenar un representant o apoderat
únic de la unió amb poders bastants per exercitar els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a l’extinció del mateix.
Als efectes de valorar la classificació dels empresaris que concorrin
agrupats s’atendrà a les característiques acumulades de cadascun d’ells.
D’acord amb l’art. 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’art. 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 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.
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.
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La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada per les
empreses licitadores o candidates del contingut de la totalitat dels plecs,
sense excepció.
Quedaran excloses del procediment les proposicions que no estiguin
signades electrònicament o aquelles que incorreguessin en causa
d’exclusió d’acord amb la normativa i jurisprudència aplicables. En concret
també seran considerades excloses aquelles ofertes que no continguin
pronunciament exprés per part dels licitadors quan ha estat establert
aquest requeriment al PCAP o el PPT i el seu tenor no sigui susceptible
d’esmena.
9.1 ÚNIC SOBRE TELEMÀTIC
Declaració responsable i documentació acreditativa dels criteris
d’adjudicació
(art. 159 LCSP)
Els licitadors hauran de presentar un únic SOBRE ELECTRÒNIC, “ÚNIC
SOBRE. DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR, PROPOSICIÓ
ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA, PER A LA
LICITACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT,
DESPLEGAMENT I MANTENIMENT D’UNA XARXA SENSE FILS, INICIATIVA
WIFI4EU, PER A L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET”, que anirà signat pel
licitador o el seu representant i contindrà els següents documents:
Les empreses licitadores hauran de presentar la documentació següent,
dins d’un únic sobre:
 Declaració responsable (ANNEX NÚMERO 4).
 Designació d’interlocutor (ANNEX NÚMERO 5).
 Oferta (ANNEX NÚMERO 6).

Les empreses licitadores també hauran d’indicar la solució proposada,
adjuntant una descripció tècnica de la mateixa, que permeti verificar que
l’oferta és admissible d’acord amb els criteris que figuren en els plecs:
 Infraestructura xarxa d’accés Wi-Fi:
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Esquema de la solució proposada.
Detall d’elements a instal·lar a cadascuna de les ubicacions.
Simulació tècnica que justifiqui l’èxit del desplegament proposat i
que aquesta satisfaci els preceptes tècnics de les propostes adjuntes
a l’Annex I del PPT.

 Servei de manteniment:




Esquema de la proposta de servei del manteniment correctiu i
preventiu.
Proposta d’elaboració d’informes.

Les empreses licitadores també hauran de manifestar el compromís
d'acceptació de tots i cadascun dels requisits exigits en el PPT i en les
condicions del programa europeu WiFi4EU. L'adjudicatari haurà d'incloure
indicació expressa de la prevalença dels requisits mínims expressats sobre
qualsevol inconsistència o error en la seva oferta.
10. Condicions mínimes i medis d’acreditació de la solvència
econòmica i financera; i professional o tècnica
Tal i con determina l’apartat 4.a) de l’art. 159 i la disposició transitòria
tercera LCSP, per tal de poder simplificar el procediment obert, tots els
licitadors que es presentin a la licitació hauran d’estar inscrits en el
Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) o bé al Registre Oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE). Aquesta
acredita, segons el que hi estigui reflectit, les condicions d’aptitud de
l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar.
El moment decisiu per apreciar la concurrència del requisit de capacitat
exigit per contractar amb l’administració serà el de finalització del termini
de presentació de les ofertes.
La capacitat d’obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques
s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, els estatuts
o l’acte fundacional, en què constin les normes per les quals es regula la
seva activitat, degudament inscrits, si s’escau, en el registre públic que
correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.
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Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes les
prestacions dels quals estiguin compreses dins dels fins, objecte o àmbit
d’activitat que, segons els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin
propis.
Els licitadors hauran d’estar registrats en el Portal WiFi4EU.
L'empresa adjudicatària ha de complir els requisits d'inscripció següents:
estar inscrita en el Registre d'Instal·ladors de Telecomunicacions i estar
inscrita en el Registre d'Operadors de Comunicacions electròniques.
Si una empresa instal·ladora i una operadora de comunicacions
electròniques concorren en UTE; en aquest cas, els requisits d'inscripció
seran exigibles per a cada activitat: l'empresa instal·ladora, en el Registre
d'Instal·ladors de Telecomunicacions; l'empresa proveïdora d'accés a
Internet, en el Registre d'Operadors de Comunicacions electròniques.
Si l'empresa adjudicatària concerta amb tercers la realització parcial de la
prestació: en aquest cas, igualment, els requisits d'inscripció seran
exigibles per a cada activitat.
Els candidats no hauran d’estar incursos en cap de les circumstàncies de
prohibició de contractar amb l’administració, previstes a l’art. 71 LCSP.
10.1 Solvència econòmica i financera
S’eximeixen els licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i
financera.
10.2 Solvència tècnica o professional
S’eximeixen els licitadors de l’acreditació de la solvència tècnica o
professional.
11. Criteris a tenir en compte en l’adjudicació
(art. 145 LCSP)
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,
tenint en compte criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica,
d’acord amb l’art. 159.6c) LCSP.
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L’oferta que resulti adjudicatària, en la seva integritat, conformarà les
obligacions contractuals adquirides pel licitador, juntament amb el que
resulta del contingut del PCAP i PPT i annexes que integren l’expedient.
En tots els casos es valorarà assignant la major puntuació possible a la
proposta que ofereixi la proposició més avantatjosa per a 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.
Els criteris avaluables a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la
proposició amb la millor 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.
Als efectes del còmput de la puntuació, es tindran en compte dos
decimals.
Criteris d’adjudicació que es poden valorar mitjançant xifres o
percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de fórmules,
fins a un màxim de 48 punts:

Criteris de valoració pel manteniment

a) Preu dels serveis de manteniment, fins a un
màxim de 25 punts:

Puntuació
màxima

25 punts

Fórmula:
𝑃𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 = 25 ∗

[

𝑃𝑙𝑀 ‒ 𝑃𝑜𝑓𝑀
𝑃𝑙𝑀 ‒ 𝑃𝑚𝑖𝑛𝑀

]

On:
-

PManteniment = Puntuació del manteniment +
connexió a Internet de l’oferta que es valora.
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-

PlM = Preu de licitació del manteniment +
connexió a Internet.
PofM = Preu del manteniment + connexió a
Internet de l’oferta que es valora.
PminM = Preu menor del manteniment +
connexió a Internet de les ofertes
presentades.

b) Quocient Amplada de banda de l’accés a Internet
/ preu anual accés a Internet, fins a un màxim de 9
punts:

9 punts

Fórmula (*):
𝑄𝐴𝑐𝑐é𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 =

[

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎
𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

]

On:
- Amplada de banda, expressada en Mbps.
- Preu anual, expressat en euros/any sense
IVA.
L’atorgament de punts es realitzarà ordenant els
quocients resultants de totes les ofertes presentades
ordenats de major a menor i segons la taula següent:
9 punts
6 punts
3 punts
0 punts

Quocient més alt
Al segon quocient
Al tercer quocient
A la resta.

(*) NOTA: els licitadors que integrin l’accés a Internet
existent a l’Ajuntament comptaran amb un quocient de
0.5 que s’ordenarà en funció dels quocients de les
ofertes presentades per el repartiment de punts
d’aquesta millora. No s’entendrà com millora d’amplada
de banda/preu els licitadors que ofereixin el mínim
exigit per conveni de 30Mbps pel que s’atorgaran 0
punts en aquesta millora.
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c) Aprofitament de la connexió a Internet existent,
fins a un màxim de 5 punts:

5 punts

5 punts: en cas de que la proposta faci servir la
connectivitat a Internet existent actualment a
l’Ajuntament, canal dedicat de 300Mbps
simètrics.
0 punts: en el cas que la proposta comporti la
contractació d’una nova línia o servei d’accés a
Internet particular.

Criteris de valoració per la infraestructura

a) Millora en la reducció del termini de lliurament,
claus en mà, fins a un màxim de 5 punts:

5 punts

1 setmana – 3 punt
2 setmanes – 4 punts
3 setmanes – 5 punts

b) Gestió i manteniment de la infraestructura,
portal captiu d’aquesta i enllaç amb la plataforma
WiFi4EU al respecte del conveni existent i dels canvis
que hi poguessin sorgir durant la durada del contracte.

2 punts

c) Formació tècnica als administradors de la
plataforma amb lliurament de la documentació
necessària. Fins a un màxim de 10 hores.

1 punt

d) Retolació de les zones de cobertura de la xarxa:
Impressió i retolació (Imatge produïda per
l’ajuntament). Fins a un màxim de 5 rètols per zona.

1 punt
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TOTAL PUNTUACIÓ

48 PUNTS

12. Proposicions baixes presumptament anormals
Atès que s’estableixen diversos criteris d’adjudicació, els límits i els
paràmetres objectius per determinar l’existència d’una oferta
presumptament anormal s’estableix per referència a l’oferta considerada
en el seu conjunt dels criteris de valoració matemàtica.
Tal i com es detalla a continuació:
Es considera que no es pot preveure una baixa presumptament anormals
en la resta de criteris que no siguin la millora econòmica i per tant
s’estableix com a criteri per a la determinació de l’existència de baixes
presumptament anormals la millora de l’oferta econòmica de la següent
manera:
- Si concorre una empresa licitadora, es considerarà anormalment
baixa l’oferta quan l’oferta econòmica proposada sigui inferior al
pressupost base de licitació en més d’un 25%.
- Si concorren dues empreses licitadores, es considerarà
anormalment baixa quan l’oferta econòmica proposada sigui
inferior en més d’un 20% a la de l’altra oferta.
- Si concorren tres o més empreses licitadores, es considerarà
anormalment baixa quan l’oferta econòmica proposada sigui
inferior en més del 10% a la mitjana aritmètica les ofertes
econòmiques presentades.
En cas que es presentessin dues o més empreses d’un mateix grup
d’empreses (d’acord amb l’article 42.1 del Codi de Comerç), es prendrà
únicament, per tal d’aplicar el règim d’identificació de les ofertes incurses
en presumpció d’anormalitat, aquella que presenti un preu ofert més baix,
i això amb independència que presentin la seva oferta en solitari o
conjuntament amb altre/s empresa/es alienes al grup i amb les quals
concorri en unió temporal.
Quan s’identifiqui una proposició presumptament desproporcionada o
anormal, es donarà audiència al licitador que l’hagi presentat perquè en el
termini no superior a 3 dies hàbils des de l’enviament de la
corresponent comunicació (segons establert l’article 119 i 149 de la LCSP),
justifiqui la valoració de l’oferta i en precisi les condicions, en particular
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pel que fa a l’estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte,
les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment
favorables de què disposi per executar la prestació, l’originalitat de les
prestacions proposades, el respecte de les disposicions relatives a la
protecció de l’ocupació i les condicions de treball vigents al lloc en què
s’hagi de realitzar la prestació, o la possible obtenció d’una ajuda d’Estat.
En el procediment s’haurà de sol·licitar l’assessorament tècnic del servei
corresponent.
En tot cas, l’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes que es comprovi
que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre
subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació
d’allò que estableix l’article 201 de la LCSP.
S’entén en tot cas que la justificació no explica satisfactòriament el baix
nivell dels preus o costos proposats pel licitador quan aquesta sigui
incomplerta o es fonamenti en hipòtesi o pràctiques inadequades des del
punt de vista tècnic, jurídic o econòmic.
Si l’òrgan de contractació, tenint en compte la justificació efectuada pel
licitador i els informes esmentats a l’apartat anterior, estimés que l’oferta
no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals
o desproporcionats, l’haurà d’excloure de la classificació i acordar
l’adjudicació a favor de la proposició econòmicament més avantatjosa,
d’acord amb l’ordre en què hagin estat classificades.
13. Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
Per al cas que, després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es
produeixi un empat entre dues o més ofertes, s’aplicarà el que estableix
l’article 147.2 de la LCSP.
La documentació acreditativa del criteri de desempat a què es refereix
aquesta clàusula l’hauran d’aportar les empreses licitadores en el moment
en què es produeixi l’empat, i no amb caràcter previ.
14. Necessària autorització per a subcontractar
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En matèria de subcontractació serà d’aplicació el règim general dels
articles 215, 216 i 217 i concordants de la LCSP.
15. Protecció de dades de caràcter personal
L’adjudicatari haurà de complir amb les normatives de seguretat i
protecció de dades vigent.
L’empresa contractista s’obliga a aplicar les mesures tècniques i
organitzatives apropiades per garantir i acreditar que el tractament de
dades s’efectua de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals,
amb la normativa de desplegament i d’acord 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.
16. Confidencialitat de la informació
L’empresa contractista ha de respectar el caràcter confidencial de la
informació a la qual tingui accés en ocasió de l’execució del contracte.
Aquest deure s’ha de mantenir fins i tot després de finalitzar i extingir-se
el contracte.
17. Règim de pagament del preu
La forma de pagament del subministrament i desplegament de l’objecte
del contracte es regirà per les estipulacions establertes en aquest plec de
clàusules administratives, i d’acord amb les disposicions regulades en la
clàusula 4 del conveni número INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/001091001140, signat el 19 de desembre de 2018 entre l’ “Agencia Ejecutiva de
Innovación y Redes (INEA)” i l’Ajuntament de Ripollet, en el marc del
mecanisme “Connectar Europa – Iniciativa Wifi4EU”.
D’acord amb l’esmentada clàusula 4 del conveni, una vegada l’empresa
instal·ladora dels punts WiFi hagi presentat totes les declaracions i
informació complementària requerida i detallada en l’esmentada clàusula
4, l’“Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)” procedirà al
pagament a l’empresa instal·ladora de WiFi en la forma establerta en la
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clàusula 5 de l’esmentat conveni, i per un import de 15.000,00€
corresponent al “bonus” atorgat a l’Ajuntament de Ripollet en concepte
de subvenció per a dur a terme l’acció que és objecte d’aquest contracte.
Alhora, un cop s’hagi realitzat l’acta de recepció del subministrament, i
tingui caràcter favorable, l’empresa licitadora haurà de presentar a
l’Ajuntament:
- Una factura per import de 15.000,00€ (IVA inclòs), així com justificant
d’haver cobrat directament l’import del “bonus” per part de l’“Agencia
Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)”, quedant d’aquest forma
acreditada la despesa i l’ingrés de la subvenció de la qual l’Ajuntament
n’és el beneficiari.
La factura s’ajustarà al subministrament realment prestat.
Pel que fa al pagament del preu dels serveis de manteniment, amb càrrec
a l’Ajuntament de Ripollet, es farà anualment contra la factura
corresponent, expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis
i les condicions establertes a l’article 198 de la LCSP.
Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el
que estableix 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,
s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut,
i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació.
D’acord amb la legislació vigent, la factura es presentarà per mitjans
electrònics en la plataforma de facturació electrònica de Generalitat de
Catalunya e-Fact. El codi DIR que haurà d’incorporar la factura electrònica
és el següent:
Oficina comptable

Òrgan gestor

Unitat tramitadora

L01081803

L01081803

L01081803

18. Clàusula de bon govern
Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta èticament
exemplar i actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de totes les seves
possibles formes.
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En aquest
d’actuació
les regles
d’adequar
següents:

sentit –i al marge d’aquells altres deures vinculats al principi
esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de
de conducta als quals els licitadors i els contractistes han
la seva activitat-assumeixen particularment les obligacions

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles
situacions de conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat
públic influeixi en l’adjudicació del contracte.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals
o materials, ni per a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el
seu entorn familiar o social.
d) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin
produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per
exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació
d’ofertes, etc.).
f) Denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i
relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.
g) Aplicar la màxima diligència en el coneixement, foment i compliment
de la legalitat vigent.
h) Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats.
La present clàusula han estat redactada per l’Agència de Transparència de
la Àrea Metropolitana de Barcelona, a la Recomanació número 2/18, de
transparència i bon govern en l’àmbit de la contractació metropolitana.
19. Condicions especials d’execució
S’estableixen les condicions especials següents en relació a l’execució del
contracte, a les quals s’atribueix el caràcter d’obligacions contractuals
essencials als efectes assenyalats a l’article 211 de la LCSP:
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1.

L’empresa adjudicatària haurà de declarar en el portal WiFi4EU
conforme la instal·lació de les xarxes WiFi4EU s’ha dut a terme d’acord
amb el que s’indica a l’annex I del CONVENI DE SUBVENCIÓ EN EL
MARC DEL MECANISME «CONNECTAR EUROPA» (MCE): INICIATIVA
WIFI4EU («WIFI PER EUROPA)» (ANNEX NÚMERO 1).

2. Les xarxes WiFi4EU hauran d’estar operatives. En concret, s’hauran de
complir les condicions següents:
a) Almenys 10 usuàries/usuaris es connectin per mitjà de la xarxa.
b) La identitat visual de WiFi4EU estigui adequadament visible en el
portal captiu.
3. Per donar compliment a allò que disposa la CNMC en el seu Acord de 10
de maig de 2018, pel qual es dona resposta a les consultes plantejades sobre
la compatibilitat del programa WiFi4EU amb la normativa i regulació
sectorial nacional aplicable a la prestació d’activitats de telecomunicacions
per les administracions públiques, l’adjudicatari haurà de retenir la
titularitat dels equips situats en espais públics. Al finalitzar el
contracte, aquests equips passaran a ser titularitat de l’Ajuntament.
4. Sobre l’adscripció de mitjans personals i materials:
L’empresa contractista dedicarà o adscriurà a l'execució del contracte
els mitjans personals i materials suficients per a això.
5. Sobre el compliment de les disposicions vigents en matèria de
prevenció de riscos laborals.
L’empresa adjudicatària està obligat al compliment de les disposicions
vigents en matèria de prevenció de riscos laborals i, de manera
especial, de les obligacions indicades al capítol III o en el capítol IV
segons procedeixi, del Reial decret 171/2004 del 30 de gener pel qual
es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals en matèria de coordinació d’activitats
empresarials.
6. Sobre la responsabilitat fiscal o la lluita contra el frau fiscal.
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Les empreses licitadores, contractistes o subcontractistes o empreses
filials o empreses interposades no poden realitzar operacions
financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada per
les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte,
l'Estat espanyol o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en
els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals,
frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

20. Responsable del contracte
El responsable del contracte a què es refereix l’article 62 de la LCSP és
l’Enginyer en Informàtica, dins la Unitat de Serveis Informàtics, Antonio
Buiza, al qual correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar
que la prestació pactada es realitza correctament.
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.
21. 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, modificar-lo per raons d’interès
públic, acordar-ne la seva resolució i determinar els efectes d’aquesta.
22. Modificació del contracte
D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents de la LCSP,
perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació el podrà modificar per
les causes establertes que s’indiquin. En cap cas l’import total de les
modificacions pot incrementar més del 20% del preu inicial del contracte,
tot d’acord amb les previsions de l’article 204 de la LCSP. La modificació
requerirà informe previ del responsable del contracte.
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Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en
l’article 205.2 i 206 de la LCSP en les condicions i requisits establerts
legalment.
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.
En aplicació de la disposició addicional tercera de la Llei 3/2015, de 11 de
març, de mesures fiscals, financeres i administratives, s’introdueixen com
a causes de modificació contractual aquelles que fossin derivades de
l’aplicació de les mesures d’estabilitat pressupostària motivades per raons
d’interès públic.
23. Revisió de preus
En el present contracte no procedeix la revisió de preus.
24. Causes de resolució i incompliment de les condicions d’execució
Són causes de resolució del contracte les previstes als articles 211 i 313 de
la LCSP.
També és causa de resolució l’incompliment de les obligacions
contractuals essencials, qualificades com a tals a la clàusula 19a d’aquest
plec.
L’empresa contractista està obligat a complir el contracte dins del termini
total fixat per a la seva realització, així com, si és el cas, dels terminis
parcials assenyalats per a la seva execució successiva.
La constitució en mora de l’empresa contractista no requereix intimació
prèvia per part de l’Administració.
Quan l’empresa contractista, per causes que li són imputables, hagi
incorregut en demora respecte al compliment del termini total,
l’Administració pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la
resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la
proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA
exclòs.
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Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per
100 del preu del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat
per procedir a la seva resolució o acordar la continuïtat de la seva execució
amb imposició de noves penalitats.
Quan l’empresa contractista, per causes que li són imputables, hagi
incomplert parcialment l’execució de les prestacions definides en el
contracte, l’Administració pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per
la seva resolució o per la imposició de les penalitats que, per a aquests
supòsits, es determinen a la clàusula següent.
25. Penalitzacions
L’empresa contractista s’ha de fer responsable que el subministrament i
serveis objecte del contracte es prestin dins del termini previst, en el lloc
acordat i d’acord amb les característiques i requisits establerts en aquest
plec i en el plec de prescripcions tècniques particulars.
S’estableix el següent catàleg d’incompliment de les obligacions de
l’empresa contractista, distingint entre els de caràcter lleu, greu i molt
greu:
Es considerarà de caràcter molt greu la incidència o avaria que tingui una
afectació superior al 50 % dels punts d’accés de la xarxa. Es considerarà
de caràcter greu la incidència o averia que tingui una afectació d’entre el
20 % i el 50 % dels punts d’accés de la xarxa, o bé quan existeixi una
degradació parcial del servei. Es considerarà de caràcter lleu la incidència
o avaria que tingui una afectació menor al 20 % dels punts d’accés, o bé
quan no existeixi degradació del servei.
Taula d’acords de nivell de servei (SLA):
Percentatge
màxim
d'incidències o
avaries
repetides en 10
dies naturals

Percentatge màxim
d'incidències
o
avaries mensuals que
s'han repetit dins < 2%
d'un
període
temporal de 10 dies
naturals

en
superar-se
el
llindar, 10% de la
quota mensual de
manteniment
fins
assolir
la
màxima
penalitat prevista per
la llei.

Temps
de Temps
màxim < 6 h. en
superar-se
el
resolució
transcorregut entre laborabl llindar
per hora o
d’incidències
la notificació d'una es
fracció, un 20% de la
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molt greus

incidència
d'avaria
molt
greu
i
la
resolució d'aquesta
per
part
del
contractista.

quota mensual de
manteniment
fins
assolir
la
màxima
penalitat prevista per
la llei.

Temps
màxim
Temps
de transcorregut entre
resolució
la notificació d'una
d'incidències o incidència o avaria
avaries greus
molt
greu
i
la
resolució d'aquesta

en
superar-se
el
llindar
per hora o
fracció, un 20% de la
< 12 h.
quota mensual de
laborabl
manteniment
fins
es
assolir
la
màxima
penalitat prevista per
la llei.

Temps
màxim
Temps
de transcorregut entre
resolució
la notificació d'una
d'incidències o incidència o avaria
avaries lleus
lleu i la resolució
d'aquesta.

en
superar-se
el
llindar
per hora o
fracció, un 10% de la
< 24 h.
quota mensual de
laborabl
manteniment
fins
es
assolir
la
màxima
penalitat prevista per
la llei.

El temps de resolució d'incidències computarà sempre en horari laboral,
que es defineix de dilluns a divendres, de 09:00 h. a 14:00 h. i de 16:00h.
a 20:00 h., exclosos festius d'àmbit nacional, local i regional.
A l'efecte de no tenir en compte en el còmput del temps de resolució
d'incidències l'existència de possibles demores no imputables a
l'adjudicatari; s'establiran períodes no computables a aquest efecte.
L'adjudicatari únicament podrà aturar la comptabilització de temps quan
es produeixi una causa justificada, que, en tot cas, acreditar de forma
detallada i exhaustiva.
El total de les penalitats no podrà superar el 50 per cent del preu del
contracte.
Les penalitats s’han d’imposar per acord de l’òrgan de contractació,
adoptat a proposta del responsable del contracte, que és immediatament
executiu, i s’han de fer efectives mitjançant deducció de les quantitats
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que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a
l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït,
quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats. S’ha de donar
audiència al contractista.
26. Obertura de la documentació i de les proposicions
L’obertura dels sobres es farà a través de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública. L’obertura dels sobres no es realitzarà en acte públic,
atès que en la licitació s’utilitzen exclusivament mitjans electrònics. El
dispositiu electrònic garanteix que les proposicions no s’obren fins que no
hagi finalitzat el termini per presentar-les.
27. Adjudicació i formalització del contracte
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta
amb la millor relació qualitat-preu per tal que, dins del termini de DEU
DIES HÀBILS a comptar des del dia següent a aquell en el que hagués rebut
la notificació, presenti la documentació justificativa d’estar al corrent del
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així
com, si el licitador va substituir l’aportació inicial de la documentació
acreditativa de la capacitat, l’acreditació de la possessió i validesa dels
documents exigits.
En el cas que la documentació referida a l’epígraf a) consti actualitzada al
Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració
General de l’Estat, i/o havent estat degudament acreditat a l’únic sobre
telemàtic, no serà necessària la seva aportació.
D’acord amb l’establert a l’art. 150.3 de la LCSP, l’òrgan de contractació
haurà d’adjudicar la licitació en el termini dels CINC DIES HÀBILS
SEGÜENTS a la recepció de la documentació que li ha estat requerida a qui
ha presentat l’oferta amb la millor relació qualitat preu.
Prèvia fiscalització del compromís de la despesa per la Intervenció, en els
casos en que resulti preceptiva en un termini no superior a cinc dies
naturals, tal com assenyala l’art. 159.4 LCSP, es procedirà a adjudicar el
contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari.
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L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació en resolució motivada, que
es notificarà als candidats i es publicarà al perfil del contractant de
l’ajuntament a través de la plataforma de contractació de la Generalitat
de Catalunya. La notificació contindrà tota la informació que preveu l’art.
151 LCSP.
La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura
d’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació.

28. Règim jurídic de la contractació
El contracte es tipifica de mixt, segons el que estableix l’article 18.1, lletra
a, de la LCSP, per a la determinació de les normes que s’han d’observar en
la seva adjudicació, considerant que la prestació principal del contracte és
el subministrament.
El contracte es regeix per aquest plec de clàusules administratives
particulars (PCAP), així com per les condicions particulars i els annexos
establerts en el Conveni signat entre l’INEA i l’Ajuntament de Ripollet, en
el marc del mecanisme “Connectar Europa – Iniciativa WiFi4EU”; per la
LCSP; en allò que no estigui derogat per la Llei, pel Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP); pel Decret
llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública; per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica; pel Reglament d’obres,
activitats i serveis de les corporacions locals (ROAS), i la resta de normes
de dret administratiu, normativa sectorial i, supletòriament, de dret privat
aplicables en el seu cas.
El desconeixement
termes, dels altres
de les instruccions
de la cosa pactada,
complir-les.

de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus
documents contractuals que en formen part i també
o altres normes que resultin d’aplicació en l’execució
no eximeix a l’empresa adjudicatària de l'obligació de

En cas de contradicció entre aquest plec i la normativa vigent, s’aplicarà
preferentment la normativa vigent, la qual també suplirà les omissions,
mancances o deficiències d’aquest plec.
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El contingut del plec de prescripcions tècniques (PPT) forma part del
PCAP. En cas que hi hagi contradiccions entre les clàusules del PPT i del
PCAP, prevaldrà el que disposi aquest últim.
29. Jurisdicció
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per
resoldre les qüestions litigioses relatives a la preparació, adjudicació,
efectes, compliment i extinció dels contractes administratius.
30. Recursos contra actes de l’òrgan de contractació
Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que
estableixin les condicions que hagin de regir la contractació; els actes de
tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin una indefensió o
un perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords
d’adjudicació, i les modificacions basades en l’incompliment del que
estableixen els articles 204 i 205 d’aquesta Llei, perquè s’entén que la
modificació havia de ser objecte d’una adjudicació nova, són susceptibles
de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposen la
Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
de 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.
31. Integritat i conflicte d’interessos
Les empreses licitadores i contractistes, les empreses subcontractistes i
els proveïdors i mitjans externs, regiran el seu comportament d’acord els
principis i valors generals d’actuació continguts en el Codi ètic de
conducta següent:
Adequar la seva conducta als principis informadors de la contractació
pública, evitar els conflictes d’interessos que existeixin o puguin existir,
comunicar qualsevol irregularitat o conflicte d’interessos en què es trobin
o de què tinguin coneixement durant la licitació del contracte o la seva
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execució i col·laborar amb l’òrgan de contractació per a la seva detecció o
solució.
1. Respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i

integritat.
2. Eludir qualsevol conducta que pugui falsejar la competència.
3. No realitzar cap acte que, directament o indirectament, persegueixi

influir en els càrrecs o empleats públics durant l’adjudicació dels
contractes o en la seva execució per obtenir qualsevol benefici.
4. No han de donar cap regal o obsequi de valor, favor o servei als

membres de l’òrgan
de contractació ni als càrrecs i personal de
l’Ajuntament ni als seus familiars, incloent els del cònjuge o persona
amb qui convisqui en anàloga relació d’afectivitat, els familiars dins del
quart grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat.
5. Han de facilitar el compliment del Codi ètic i de conducta i les normes

relatives als conflictes d’interessos per part de tota persona que
intervingui en el procediment de contractació.
6. Han de comunicar a la major brevetat possible, directament a l’òrgan

de contractació, qualsevol irregularitat o conflicte d’interessos, real o
potencial, en què es trobin o de què tinguin coneixement que es
produeixi durant la licitació del contracte o la seva execució.
Conseqüències de l’incompliment
L’incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta
definides en aquesta clàusula pot derivar en causa de prohibició de
contractar si concorren els requisits de l’article 71 LCSP. En relació amb
l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i
mitjans auxiliars, les regles de conducta definides en aquesta clàusula es
consideren obligacions contractuals essencials i la seva infracció es
qualifica com a falta molt greu si concorre dolo, culpa o negligència de
l’empresa, amb imposició de penalitats, segons la previsió de l’article
192.1 o la resolució del contracte, d’acord amb el que preveu l’article
211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de prohibició de
contractar segons la previsió de l’article 71.2.c).
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32. Òrgan de contractació
D’acord amb la Disposició addicional segona, correspon a l’alcalde les
competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes de
subministrament quan el seu valor estimar no superi el 10 per cent dels
recursos ordinaris del pressupost (com és el cas que ens ocupa) ni, en
qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter
plurianual quan la seva duració no sigui superior a quatre anys, eventuals
pròrrogues incloses.
Aquesta atribució a estat delegada a la Junta de Govern Local, segons la
Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de desembre, de delegació de
competències. Aquest òrgan vetllarà pel compliment de l’article 64 LCSP
pel que fa a la Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d’interessos.
33. Mesa de Contractació
President: La regidora de Modernització Administrativa o regidor/a en
qui delegui.
Vocals: La secretaria de l’ajuntament, la interventora de l’ajuntament o
bé les persones en que puguin delegar i, del departament d’Informàtica,
Antonio Buiza Grillo.
Secretari: Actuarà com a secretari un funcionari de la corporació.

34.- Aprovació
Aquest plec de clàusules administratives particulars, corresponent al
contracte de subministrament, desplegament i manteniment d’una xarxa
sense fils, iniciativa WiFi4EU, per a l’Ajuntament de Ripollet, Exp. núm.
2020/5961, ha estat aprovat per l’òrgan de contractació dins de l’acord
d’aprovació del seu expedient administratiu, tal com consta a l’expedient,
en compliment del que disposa la LCSP.

La Secretària,
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A data de la signatura electrònica

32

ANNEX NÚMERO 1.-

CONVENI DE SUBVENCIÓ EN EL MARC DEL

MECANISME «CONNECTAR EUROPA» (MCE): INICIATIVA WIFI4EU
(«WIFI PER EUROPA)»

URL del gestor documental:
https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificador
firma.asp
Codi de verificació segura: df996ce951d1487fbd3af43c68e21c0f001
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ANNEX NÚMERO 2.-

ACORD DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS

MERCADOS Y LA COMPETENCIA CNS/DTSA/698/17/CONSULTAS WIFI
AAPP Y WIFI4EU

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2016522_10.pdf
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ANNEX NÚMERO 3.- TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DE L’EXPEDIENT DE
LICITACIÓ – PRESENTACIÓ TELEMÀTICA D’OFERTES
Les empreses licitadores hauran de presentar la documentació que
conformi la seva oferta, en el termini màxim que s’assenyala a l’anunci de
licitació, mitjançant la presentació telemàtica d’ofertes, que es troba al
perfil del contractant de la Generalitat de Catalunya, accessible a l’adreça
web següent:

https://www.ripollet.cat/licitacioelectronica

Podeu trobar una guia de presentació telemàtica d’ofertes, a l’adreça web
següent:
https://www.aoc.cat/knowledge-base/guia-de-presentaciontelematica-dofertes-no-ensobrades/
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ANNEX NÚMERO 4.- DECLARACIÓ RESPONSABLE
El senyor/a _________________ , amb DNI número
__________, en nom propi o en nom i representació de
_____________________, amb NIF número __________,
de la qual actua en qualitat de ___________, segons escriptura
pública
atorgada
davant
el
Notari
del
Col.legi
de
________________, senyor/a _________________, en
data ___________, y número de protocol _______, declara sota
la seva responsabilitat:
a) Que l’empresa està facultada per contractar amb l’Administració, ja que
té la capacitat d’obrar i la solvència requerida i no es troba compresa en
cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes en
l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic. En aquest sentit, em comprometo a aportar la documentació
acreditativa del compliment d’aquests requisits en cas de resultar
proposat adjudicatari o per requeriment de l’Ajuntament.
b) Que l’empresa està inscrita al RELI o ROLECE.
c) Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries
amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya, així com amb les de la Seguretat
Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions
Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
d) Que està al corrent de les obligacions laborals amb els seus empleats i
compleix la normativa d’igualtat efectiva entre dones i homes.
e) Que està registrat al Portal WIFI4EU.
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f) Que està donada d’alta a l’epígraf corresponent de l’IAE.
☐
L’empresa no està subjecta a l’IAE.
g) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la
normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.
h) Que disposa o es compromet a disposar, cas de resultar adjudicatari,
una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi la responsabilitat dels
riscos (danys i perjudicis directes o indirectes) ocasionats per l’execució
del contracte.
i) ☐

Que té intenció de subcontractar.

j) ☐
L’empresa és una PYME, és a dir, una microempresa, una petita
o mitjana empresa:
- Microempresa: empresa amb menys de 10 treballadors i amb
xifra de negocis anuals o balanç total anual que no excedeix els 2M
d’euros.
- Petita empresa: empresa amb menys de 50 treballadors i amb
una xifra de negocis anuals o balanç total anual que no excedeix de 10M
d’euros.
- Mitjana empresa: empresa que no és ni una microempresa ni
una petita empresa, que té menys de 250 treballadors i que el seu volum
de negocis anual no excedeix del 50M d’euros o que el seu balanç total
anual no excedeix de 43M d’euros.

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

A _________, el dia ___________.

Signatura electrònica:
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ANNEX NÚMERO 5.- DESIGNACIÓ INTERLOCUTOR

En/Na
...................................................amb
DNI
núm.
.................................expedit ........................amb domicili, a efectes de
notificació a........................................ al carrer .......................
núm.
...........pis........telèfon de contacte......................... que actuo en nom
propi (o en representació de) ..............................
EXPOSO:

Que en relació a la licitació convocada per l’Ajuntament de Ripollet per
al contracte administratiu de subministrament, desplegament i
manteniment d’una xarxa sense fils, iniciativa WiFi4EU, per a
l’Ajuntament
de
Ripollet,
DECLARO
SOTA
LA
MEVA
RESPONSABILITAT:
Que en nom propi (o en representació de....) faig constar que conec i
accepto les notificacions d’esmenes de deficiència de documentació,
així com qualsevol altre notificació derivada del present procés de
licitació.

Tanmateix designo al Sr/a........... amb DNI núm........., telèfon........... i
correu electrònic...............com a interlocutor de l’empresa amb
l’Ajuntament de Ripollet.
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A ................................., a ..... de .............................de 2018.

Signat, (signatura i segell de l’empresa)



La subscripció de la present declaració suposa que el licitador
disposa del certificat electrònic de persona física o jurídica escaient,
reconeguts legalment pel desplegament dels efectes jurídics que
comporten les notificacions electròniques.
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ANNEX NÚMERO 6.- OFERTA

En/Na …, amb Document Nacional d'Identitat núm. …, amb domicili a
efectes de notificació a …, carrer ..., núm. …, en nom propi o en
representació de …, assabentat/assabentada del procediment obert
convocat per a l’adjudicació del contracte de subministrament,
desplegament i manteniment d’una xarxa sense fils, iniciativa
WiFi4EU, per a l’Ajuntament de Ripollet, manifesto que accepto
íntegrament els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de
prescripcions tècniques (PPT), i em comprometo a complir les obligacions
especificades en aquests plecs, i proposo:
- Pel que fa als criteris de valoració pel manteniment:
a) Aprofitament de la connexió a Internet existent a l’Ajuntament
(marqueu el que procedeixi):
__ Si, es farà servir la connexió existent.
__ No, la proposta implica la contractació d’un servei d’accés a
Internet específic.
b) Dades per calcular el quocient Amplada de banda en Mbps / Quota anual
del servei en cas de contractar un servei d’accés específic de connexió a
Internet:
Amplada de banda (en Mbps)
Quota anual sense iva (en Euros)
Quocient (Amplada banda/Quota anual)
c) Preu dels serveis de manteniment:
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Concepte
Serveis de manteniment

Import
1 any

3 anys

... €

... €

Quota actual de l’IVA a repercutir: 21 %.
Els imports del serveis de manteniment han d’incloure el cost de
mantenir tècnicament la infraestructura i la quota de l’accés a Internet
en el cas que la proposta ofereixi la contractació d’un accés a Internet
específic.
- Pel que fa als criteris de valoració per la infraestructura:
Es relacionen en el document annex a la present oferta.

Signatura del/de la
declarant Segell de
l'empresa
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