PRIMERA. Objecte del contracte.
L’objecte del contracte és l’arrendament pel sistema d’arrendament
financer “rènting”

d’un vehicle adscrit a la policia local

amb les

característiques assenyalades en el plec de condicions tècniques, per
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos
criteris

d’adjudicació.

La

concreció

de

l’objecte

es

determina

més

detalladament al Plec de prescripcions tècniques. Aquest contracte tindrà la
naturalesa de contracte mixte de subministrament i servei.
L’arrendador o empresari assumirà, durant el termini de vigència del
contracte, les obligacions que s’especifiquen en el Plec de condicions
tècniques.
Per a la codificació de l’objecte del contracte seran d’aplicació els codis CPV
aprovats pel Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de
novembre de 2007 que modifica el Reglament (CE) nº 2195/2002 del
Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’aprova el Vocabulari comú de
contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del
Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes
públics, en allò referent a la revisió del CPV. Són els codis 341440000-8;
34921100-0

SEGONA. Necessitats a satisfer mitjançant el contracte
L’Ajuntament dintre del parc vehicular, té actualment un vehicle adscrits a
la Policia Local en propietat amb una antiguitat superior als 10 anys , pel
que és necessari concertar nous rèntings perquè la Policia Local pugui tenir
recursos suficients per dur a terme les tasques inherents a l’esmentat Cos.
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M. ANGEL BENEDICTO ESCLARIN (1 de 1)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 14/12/2017
HASH: f6e0088a8484b90f72ee377277adb5af

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE REGEIXEN EL
SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE TIPUS TOT TERRENY ADSCRIT A
LA POLICIA LOCAL
MITJANÇANT RÈNTING , PEL PROCEDIMENT
OBERT, OFERTA ECONÒMICA MÉS AVANTATJOSA, AMB DIVERSOS
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, AMB CARÀCTER ORDINARI

El sistema que es vol utilitzar per gaudir de la utilització del vehicle és el
rènting, incloent el seu manteniment.

TERCERA. Condicions de l’arrendament
L’arrendament comprendrà el que s’estipula al plec de prescripcions
tècniques.

QUARTA. Naturalesa i règim jurídic del contracte
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu mixt de
subministrament i serveis, d’acord amb el que estableixen els articles 9, 10,
12 i 290 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP). El
subministrament

s’efectua

en

la

modalitat

d’arrendament

(rènting),

adjudicant-se mitjançant procediment obert a la proposta més avantatjosa
d’acord amb els criteris d’adjudicació, directament relacionats amb l’objecte
del contracte, i que figuren detallats en aquests plecs. En tot allò no previst
en els plecs s’estarà al disposat en el TRLCSP; en el Reial Decret 817/2009,
de 8 de maig pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 de
Contractes, de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques en tot el que no s'oposi
al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,

i estigui vigent

després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009 i ; el Decret Llei
3/2016 , de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública

supletòriament

s'aplicaran

les

restants

normes

de

dret

administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per a
resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el present
contracte de conformitat amb el disposat a l'article 21.1 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
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juny de contractes del sector públic i en el Reglament General de la Llei de

Sense perjudici de les obligacions addicionals assumides per l’usuari al
formular la seva proposta, revestiran caràcter contractual els següents
documents:
- El Plec de Clàusules administratives
- El Plec de Prescripcions tècniques
- L’oferta presentada per l’adjudicatari
- El document de formalització del contracte
L’ens que proposa la celebració d’aquest contracte és l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, en la seva condició d’Administració
Pública Local, i en aquest cas concret actua a través de la Junta de Govern
Local, com a òrgan de contractació amb competència delegada per a fer-ho.

CINQUENA. Condicions de capacitat dels licitadors
Estan capacitades per a contractar amb aquest ens local les persones
físiques o jurídiques, amb condició d'empresari, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin incorregudes en cap dels
supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la
legislació vigent. L'activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació
directa amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius
estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d'una organització amb
elements suficients per a la deguda execució del contracte.
2. En aquest contracte no s’exigeix classificació (segons article 65.1, en
relació amb la categoria 27 (altres serveis) del l’Annex II TRLCSP).

SISENA. Recursos
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució
i efectes d’aquest contracte administratiu, seran resoltes per la Junta de
Govern Local, i els seus acords posaran fi a la via administrativa, i contra
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1.

aquests es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del
jutjat contenciós administratiu de Tarragona.

SETENA. Procediment de selecció de l’adjudicació.
La forma d’adjudicació d’aquest contracte mixt de subministrament i servei
de manteniment

serà el procediment obert, en règim de tramitació

ordinària, en què tot empresari interessat podrà presentar una proposició;
d’acord amb l’article 157 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
queda exclosa tota negociació dels termes del contracte.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta
econòmicament

més

avantatjosa

s’han

d’atendre

diversos

criteris

directament vinculats a l’objecte del contracte, de conformitat amb l’article
150.1 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i amb la clàusula
dinovena d’aquest Plec.

VUITENA. El perfil de contractant

relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització
d’altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de
Contractant al qual es podrà accedir segons les especificacions que es
regulen en la pàgina web següent: www.vandellos-hospitalet.cat.

NOVENA. Preu i valor estimat del contracte i termini de llirament
De conformitat amb el que estableixen els articles 15 del TRLCSP, en relació
amb el 88 del mateix text legal, aquest contracte no està subjecte a
regulació harmonitzada, per quan el valor estimat de la prestació de
subministrament està per sota dels llindars que s’hi indiquen.
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Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació

El valor total estimat del contracte ascendeix com a màxim a 54.000,00€
IVA exclòs. ( rènting total de 48 mesos )

Als efectes de presentació

d’ofertes s’assenyala com tipus màxim de licitació el de 13.500,00€ (IVA
exclòs) com a preu anual total (12 mesos),

sent la duració total del

contracte de 48 quotes S’entén inclòs en el preu ofert pel licitador totes les
despeses, taxes, impostos (llevat de l’IVA) i qualsevol altre despesa pel
lliurament del vehicle en perfecte i immediat estat de funcionament.
L’import s’abonarà amb càrrec a la partida 132/20400/1132, del Pressupost
Municipal del 2018.
L’IVA vigent que correspon aplicar en la data d’aprovació d’aquest Plec és
del 21%.
El termini màxim de lliurament de l’objecte del contracte s’estableix en 30
dies naturals.

DESENA. Pagament
De conformitat amb la disposició addicional trenta-tresena del text refós de
la Llei de contractes del sector públic, el contractista té obligació de
presentar la factura que hagi expedit pels serveis prestats davant del
administratiu o unitat a qui correspongui la tramitació d'aquesta.
A la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial
Decret 1619/2012, de 30 de novembre, que aprova el Reglament que regula
les obligacions de facturació, els extrems següents previstos en l'apartat
segon de la disposició addicional trenta-tresena, així com en la normativa
sobre facturació electrònica:

a) Que l'òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l'òrgan administratiu amb competències en matèria de compatibilitat
pública és Intervenció.
c) Que el destinatari és l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
d) Que el codi DIR3 és: L01431628
e) Que l'oficina comptable és Intervenció
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registre administratiu corresponent als efectes de la seva remissió a l'òrgan

f) Que l'òrgan gestor és Junta de Govern Local
g) Que la unitat tramitadora és Secretaria

ONZENA. Revisió de preus
D’acord amb el previst a l’article 89.2 del TRLCSP no procedeix la revisió de
preus.

DOTZENA. Vigència i duració del contracte.
La vigència del contracte serà pel període de 4 anys (48 mensualitats) a
comptar des de la data de l’acta de recepció del vehicle.
Tot i això, a l’acabament del Termini de vigència del contracte, l’Ajuntament
pot prorrogar el contracte segons el previst a l’article 290.2 del TRLCSP

TRETZENA.- Responsables del contracte.
L’òrgan de contractació designarà un responsable del contracte, que dictarà
al contractista les instruccions necessàries per a la normal i eficaç
supervisar la seva execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la
prestació pactada. La designació o no del responsable, i l’exercici de les
seves facultats no eximirà al contractista de la correcta execució del
contracte, llevat de que les deficiències siguin degudes a ordre directa del
responsable.

CATORZENA.- Proposicions
Les empreses presentaran la seva proposta en tres sobres tancats i signats
pel proposant o els seu representant legal, que designarà amb les lletres
“A”, “B” i “C”, fent constar en tots ells el nom del subministrament descrit a
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realització dels subministraments i serveis contractats, al que correspondrà

la

clàusula

primera

“SUBMINISTRAMENT

i

MANTENIMENT

D’UN

VEHICLE ADSCRIT A LA POLICIA LOCAL MITJANÇANT RÈNTING ” així
com el nom o raó social de l’empresa licitadora i el CIF.
La presentació de la proposició pressuposa que el licitador accepta
incondicionalment les clàusules d’aquest Plec i les del Plec de Prescripcions
Tècniques, així com la declaració responsable de l’exactitud de totes les
dades presentades i de que reuneix totes i cadascuna de les condicions
exigides.

QUINZENA.- Presentació de les proposicions
Les ofertes es presentaran a les oficines de l´OMAC de l´Ajuntament, tant a
Vandellòs com a l’Hospitalet de l’Infant de dilluns a divendres en horari
d’atenció al públic, i s’estableix com a termini 20 dies hàbils pels plecs i
simultàniament s’efectuarà l’anunci de licitació essent el termini de
presentació 15 dies naturals per l’anunci de la convocatòria a comptar des
de la publicació al perfil del contractant. Aquest termini resta condicionat a
la no presentació d’al·legacions al contingut dels plecs; en el supòsit de
presentar-se reclamacions aquestes hauran de ser resoltes, restant suspesa
aquesta data i es determinarà nova data per la presentació de les

Les proposicions podran presentar-se, per correu, per telefax, o per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics, en qualsevol dels llocs establerts en
l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Quan les proposicions s'enviïn per correu, l'empresari haurà de justificar la
data d'imposició de l'enviament en l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan
de contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en
el mateix dia, consignant-se el nombre de l'expedient, títol complet de
l'objecte del contracte i nom del licitador.
L'acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s'efectuarà
mitjançant diligència estesa en el mateix per la Secretaria municipal. Sense
la concurrència d'ambdós requisits, no serà admesa la proposició si és
rebuda per l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data de finalització
del termini assenyalat en l'anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts deu
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corresponents ofertes econòmiques.

dies següents a aquesta data sense que s'hagi rebut la documentació,
aquesta no serà admesa.
Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables ha de complir, a
més, els requisits establerts en la Disposició Addicional Setzena del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició (sense perjudici dels
establert en els articles 147 y 148 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre). Tampoc podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb
uns altres si ho ha fet individualment o figurés en més d'una unió temporal.
La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les
propostes per ell subscrites.
La presentació d'una proposició suposa l'acceptació incondicionada per
l'empresari de les clàusules del present Plec.

SETZENA.- Documentació administrativa
El sobre “A” inclourà la documentació administrativa i contindrà:

Així mateix haurà d’aportar, en el cas que l’empresari sigui una persona
jurídica, l’escriptura de constitució o de modificació, si s’escau, inscrita en
el Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible d’acord amb la
legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho és, l’acreditació de la
capacitat d’obrar es realitzarà mitjançant l’escriptura o document de
constitució, els estatuts o l’acta fundacional, en què constin les normes per
les quals es regula la seva activitat, inscrits, si s’escau, al Registre Oficial
corresponen i a més a més caldrà adjuntar l’escriptura d’atorgament de
poders de representació.
La inclusió de referències sobre el preu o qualsevol dels altres criteris
d’adjudicació en la documentació que integra el sobre núm. A motivarà
l’automàtica exclusió del licitador, tot i que la mateixa documentació
s’hagués incorporat també als sobres “B i/o C”.

- Acreditació de la solvència econòmica i financera, tècnica i professional: La
solvència econòmica i financera i la solvència tècnica i professional de
l'empresari haurà d'acreditar-se, pels mitjans següents.
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S’hi inclourà el Model de Declaració Responsable (annex I).

- Solvència econòmica i financera: Declaració de al menys d'una entitat
financera conforme el licitador és solvent a criteri d'aquesta i compleix amb
les seves obligacions.
- Solvència tècnica i professional: Els licitadors hauran d’acreditar la seva
solvència d’acord amb l’establert a l’article 77 del TRLCSP, i com a mínim
amb:
- Relació dels principals subministraments efectuats durant els cinc últims
anys, indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat. Els
subministraments efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o
visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una
declaració de l'empresari.
- Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no en
l'empresa, dels quals es disposi per a l'execució del contracte.
- Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures emprades per
garantir la qualitat i dels mitjans d'estudi i recerca de l'empresa.
- Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control
de qualitat, de competència reconeguda, que acreditin la conformitat de
especificacions o normes.
- Empreses que tinguin en la seva plantilla persones amb discapacitat o en
situació d'exclusió social. Els licitadors que pretenguin comptar per a
l'adjudicació amb la preferència regulada en la disposició addicional 4ª del
TRLCSP hauran d'aportar els documents que acreditin que, al temps de
presentar la seva proposició, tenen en la seva plantilla un nombre de
treballadors amb discapacitat superior al 2 per 100 o que l'empresa
licitadora està dedicada específicament a la promoció i inserció laboral de
persones en situació d'exclusió social.

DISSETENA.- Documentació tècnica
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productes perfectament detallada mitjançant referències a determinades

El sobre “B” inclourà la Memòria tècnica del vehicle i les millores:
A la memòria caldrà fer constar la descripció tècnica del vehicle que
s’ofereix explicitant totes i cada una de les seves característiques,
rendiments, emissions, capacitats, etc. Respecte de les millores caldrà
detallar-les amb claredat i concreció, i hauran de ser millores que puguin ser
considerades com a beneficioses pels interessos del servei de la Policia
Local com a valor tangible o intangible complementari de la seva oferta, i
que en qualsevol cas no representin en la seva implantació o en el futur, un
increment de costos per l’Ajuntament, entre d'altres, el menor temps de
resposta davant d’una avaria, posta a disposició de l’Ajuntament mentre
duri les possibles reparacions del vehicle d’una vehicle de similars o millors
prestacions, la retolació del vehicle amb l’escut i el servei municipal a que
s’adscriu, etc.
La inclusió en aquest sobre de dades que permetin conèixer l’oferta
econòmica del sobre “C” determinarà l’exclusió de la proposta de
la licitació.

DIVUITENA.- Proposició econòmica
El sobre “C” contindrà la proposició econòmica redactada conforme al model

DINOVENA.- Criteris d’adjudicació
L’adjudicació es realitzarà a l’oferta econòmica més avantatjosa tenint en
compte els següents criteris d’adjudicació i la seva ponderació desglossat la
manera següent:

Criteris quantificables automàticament: 80 punts
·

El menor preu de l’arrendament fins a 60 punts. La puntuació serà el
resultat d’aplicar la formula següent (es considerarà en conjunt el de
l’arrendament dels dos vehicles i el del manteniment)
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que figura com annex : (Annex 2)

·

P= 60 x Tipus de licitació – Import de l’oferta / Tipus de licitació – l’oferta
més baixa.

·

El menor temps de lliurament dels vehicles fins a 20 punts. El termini de
lliurament s’indicarà en dies naturals a comptar des de la formalització del
contracte (S’entén que el vehicle es lliura quan estigui en disposició de ser
utilitzat immediatament per comptar amb tots els requisits legals i de
seguretat necessaris per a complir amb la finalitat objecte del concurs –
retolació inclosa si ha estat oferta com a millora-). La puntuació serà el
resultat d’aplicar la formula següent P= 20 x 30 dies – termini de lliurament
ofert / 30 dies – termini mes baix ofert.

Criteris quantificables mitjançant judici de valor: 20 punts
·

Es valorarà amb un màxim de fins a 6 punts l’oferiment de vehicles de
superiors característiques i rendiments dels establerts com a mínim en el
Plec de Prescripcions tècniques.

·

Es valorarà amb un màxim de fins a 6 punts el menor temps de resposta
davant d’una avaria,

·

Es valorarà amb un màxim de fins a 5 punts la posta a disposició de
o millors prestacions,

·

Es valorarà amb un màxim de fins a 3 punts la retolació del vehicle amb
l’escut i el servei municipal a que s’adscriu, així com de les altres millores
ofertes no relacionades i que a criteri de la Mesa compleixin amb els
requisits explicitat a la base dissetena.

VINTENA.- Constitució de la Mesa de Contractació.,

Finalitzat el termini de presentació de proposicions, es constituirà la Mesa
de Contractació, formada per: Frederic Escoda Gil, com a president; l’
interventor, la Secretària General, el sotinspector de la Policia Local, i un
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l’ajuntament, mentre duri les possibles reparacions dels vehicles de similars

Caporal de la Policia Local com a vocals; i un funcionari com a secretari/a,
per ponderar segons els

criteris de valoració les ofertes presentades

d’acord amb el que disposa la clàusula 19a d’aquest Plec. Un cop finalitzi la
ponderació de la Mesa de Contractació, s’efectuarà la proposta de resolució
a la Junta de Govern Local per a l’adopció de l’acord que correspongui. Si es
detectés la manca o defecte en la documentació, s’atorgaran 3 dies naturals
al licitador perquè esmeni la documentació i, si no l’esmenés o no fos
possible d’esmenar-la, restarà exclòs del procediment licitatori.

VINT-I-UNENA.- Garantía provisional.
No s’exigeix garantia provisional.

VINT-I-DOSENA.- Obertura de les proposicions.
La Mesa de Contractació es constituirà, a instància del president , dins dels
3 dies hàbils posteriors a la finalització del termini de presentació de les
proposicions, i procedirà en acte no públic a l’obertura dels Sobres «A» i es
qualificarà

la

documentació

administrativa

continguda

en

aquest.

Seguidament, llevat que calgués corregir els defectes observats en la
superior a tres dies, es procedirà en sessió no publica a l’obertura del sobre
“B” que conté els criteris quantificables mitjançant judici de valor, per a
quantificar-los la Mesa sol·licitarà, si ho creu necessari, els informes tècnics
que consideri convenients per a la valoració d’aquestes d’acord als criteris i
a les ponderacions establertes en aquest Plec, i procedirà a assignar a cada
una d’elles la puntuació corresponent , que serà degudament publicada al
perfil del contractant. Posteriorment i en acte públic

i degudament

publicitat en el perfil del contractant, es procedirà també a l’obertura del
sobre “ C realitzant la valoració d’acord amb les formules establertes en
aquest Plec.
La Mesa procedirà a elevar a l’òrgan de contractació l’expedient instruït i
aquest classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades, i que
hagin estat admeses. Per realitzar aquesta classificació, atendrà als criteris
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documentació presentada, per la qual cosa es podrà concedir un termini no

d'adjudicació assenyalats en el plec o en l'anunci i podrà demanar per a això
tots els informes tècnics que consideri pertinents.
L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta
econòmicament més avantatjosa perquè, dins el termini de deu dies hàbils,
a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment,
presenti la documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o autoritzi l'òrgan
de contractació per obtenir de forma directa l'acreditació d'això. De disposar
efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte conforme a l’article 64.2 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre.
En el cas de no donar compliment adequat al requeriment en el termini
assenyalat, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se
en aquest cas a demanar la mateixa documentació al licitador següent, per
l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. L'òrgan de contractació
adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de
la documentació.

proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el
plec.
L'adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors
i, simultàniament, es publicarà en el perfil de contractant.
Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de
recursos sense que s’hagin interposat, la documentació que acompanya les
proposicions quedarà a disposició dels interessats.
Quedaran excloses de la licitació les propostes que no estiguin signades, les
propostes incompletes per manca d’alguna de les dades que s’ha d’ofertar,
així

com

aquelles

propostes

que

no

guardin

concordança

amb

la

documentació lliurada i admesa, modifiquin el model establert o comportin
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No es podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o

error manifest en l’import de la proposició o quan el licitador reconegui error
o inconsistència en la proposició que la facin inviable.

VINT-I-TRESENA.- Garantia definitiva.
No s’exigeix garantia definitiva.

VINT-I-QUATRENA.- Formalització del contracte.
La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà en els
quinze dies hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de
l’adjudicació; aquest document constituirà títol suficient per accedir a
qualsevol registre públic.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, i
seran a càrrec seu les despeses corresponents.

VINT-I-CINQUENA.- Drets i obligacions del contractista.
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present
contracte, són obligacions específiques del contractista les següents:

contracte els mitjans personals o materials suficients per a això (article 64.2
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).
— El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en
l’article 227 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per als supòsits de
subcontractació.
— L’Administració té la facultat d’inspeccionar i de ser informada del procés
de fabricació o elaboració del producte que hagi de ser lliurat com a
conseqüència del contracte, i pot ordenar o realitzar per si mateixa anàlisis,
assajos i proves dels materials que s’hagin de fer servir, establir sistemes de
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— El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del

control de qualitat i dictar totes les disposicions que consideri oportunes per
a l’estricte compliment del que s’hagi acordat.
— Despeses exigibles al contractista. Són a càrrec del contractista, les
despeses i impostos de l’anunci o anuncis d’adjudicació fins al límit màxim
de 300 € euros, de la formalització del contracte, així com qualssevol altres
que resultin d’aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i
quantia que aquestes assenyalin.

VINT-I-SISENA.- Termini de garantia.
S’estableix un termini de garantia de tres anys a comptar des de la data de
lliurament dels béns, si durant aquest s’acredita l’existència de vicis o
defectes en el subministrament, l’Administració tindrà dret a reclamar la
reposició dels que resultin inadequats o la reparació d’aquests si és
suficient.
Si l’Administració, durant el termini de garantia, considera que els béns no
són aptes per al fi pretès com a conseqüència dels vicis o defectes
observats i imputables a l’empresari, i hi ha la presumpció que la reposició o
la reparació d’aquells béns no seran suficients per aconseguir aquell fi, pot
rebutjar els béns abans que expiri el termini, i deixar-los a compte del
s’escau, té dret a recuperar el preu satisfet.
Finalitzat el termini de garantia sense que l’Administració formalitzi alguna
de les esmenes o la denúncia a que es refereixen els apartats anteriors, el
contractista

quedarà

exempt

de

responsabilitat

per

raó

dels

béns

subministrats.

VINT-I-SETENA.- Execució del contracte.
El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat
per a la realització d’aquest, així com dels terminis parcials assenyalats per
a la seva execució successiva.
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contractista de manera que quedi exempt de l’obligació de pagament o, si

La constitució en mora del contractista no precisa intimació prèvia per part
de l’Administració.

VINT-I-VUITENA.- Penalitats per incompliment.
— Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut
en demora respecte al compliment del termini total, l’Administració podrà
optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les
penalitats diàries previstes en l’article 212.4 TRLCSP: de 0,20 euros per
cada 1.000 euros del preu del contracte.
Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5%
del preu del contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per resoldre’l
o acordar la continuïtat de l’execució amb imposició de noves penalitats.
— Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incomplert
l’execució

parcial

de

les

prestacions

definides

en

el

contracte,

l’Administració podrà optar, indistintament, per resoldre’l o per la imposició
de les penalitats establertes anteriorment.
— Quan el contractista hagi incomplert l’adscripció a l’execució del
contracte de mitjans personals o materials suficients per a això, s’imposaran
podrà ser superior al 10% del pressupost del contracte].
Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a
proposta del responsable del contracte si s’ha designat, que serà
immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no
puguin deduir-se de les esmentades certificacions.

VINT-I-NOVENA.- Resolució del contracte.
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en
aquest Plec i en els fixats en els articles 223 i 299 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
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penalitats proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la seva quantia no

14 de novembre; i s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a
instància del contractista.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la
garantia definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i
perjudicis originats a l’Administració, en el que excedeixi l’import de la
garantia.
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Diligència : per fer constar que aquest Plec de clàusules administratives, pel
subministrament d’un vehicle per la Policia Local mitjançant rènting, es va
aprovar per acord de la Junta de Govern Local del 13 de desembre de 2017.

ANNEX 1
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

El senyor/a ............................................................................................... a
títol
individual
(o
com
a
apoderat/ada
de
l’empresa ........................................................................ declara sota la seva
responsabilitat que (que l’empresa a la qual representa) com a licitador del
contracte
de
_____________________________________________________________________:

A) Està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que té la
capacitat d’obrar i la solvència requerida i (indicar amb “X” l'opció
escollida):
( __ ) Atorgo caràcter substitutiu a la present declaració en allò que fa
referència a l'aportació de la documentació acreditativa del compliment
dels esmentats requisits i em comprometo a aportar la referida
documentació en cas de ser proposada per a l'adjudicació, amb
caràcter previ a aquesta.

B) Que accepta en la seva integritat el contingut dels plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques del contracte i es
compromet a disposar dels mitjans i recursos materials i personals
necessaris per al desenvolupament de les activitats compreses en l'objecte
del contracte d'acord amb el règim de dedicació temporal i tasques a
desenvolupar descrits en el plec de prescripcions tècniques, amb el
compromís de mantenir-los durant la totalitat del termini d'execució
d'aquest i reconeixent en cas que aquests hagin estat exigits expressament
en els plecs, el caràcter i acceptació de condició essencial del contracte,
amb assumpció de que el seu incompliment podrà ser causa de resolució
d'aquest (article 223 g), TRLCSP.
C) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles
13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les
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( __ ) Adjunto els documents acreditatius del compliment dels
esmentats requisits.

administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12
d’octubre.
D) No es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per
contractar establertes en l’article 60 del TRLCSP.
E) No forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat
cap persona d’aquelles a què fa referència la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de
regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts
càrrecs de l’Administració general de l’Estat, així com la Llei 21/1987, de 26
de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de
la Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim
d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.
F) No incompleix cap d’aquelles circumstàncies a què es refereix la Llei
5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres
del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, així com
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de l'Administració de la Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de
desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la
Generalitat.

H) La informació i documents inclosos en tots els sobres aportats a la
licitació són de contingut absolutament cert.

I) Que autoritza l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans
administratius competents les dades o documents registrals i els relatius a
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixin per
procedir, si escau, a l’adjudicació contracte, i per formalitzar les possibles
pròrrogues i/o modificació del contracte.
J) Que (si s'escau) està inscrita en el Registre de Licitadors de la Generalitat
de Catalunya (o en el ROLECE o altra llista oficial d’operadors econòmics
d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït) i les dades que conté
la referida inscripció són plenament vigents (en el supòsit que no sigui així,
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G) Compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent
per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal o per a la seva
activitat professional.

indicar quines dades són vigents i quines no ho són, aportant els documents
de les dades no vigents).

K) Que disposa de l’adreça electrònica _____________________ en la qual
accepto rebre les comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si
escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació,
negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte. Que
igualment en l'esmentada adreça electrònica accepto rebre els avisos de les
posades a disposició de les notificacions electròniques mitjançant la Seu
Electrònica de l’Ajuntament (Gestiona) a l'adreça:

http://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat.

Així mateix manifesto que com a signant d’aquesta declaració tinc la
capacitat suficient, en la representació amb la qual actuo, per comparèixer
i signar-la així com per signar la resta de documentació requerida per
contractar, inclosa l’oferta econòmica.

(lloc i data )

Signatura
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I perquè consti signo aquesta declaració responsable.

ANNEX 2 (a introduir al sobre núm. C)
“SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT D’UN VEHICLE ADSCRIT A LA
POLICIA LOCAL , MITJANÇANT RÈNTING ”
PROPOSTA ECONÒMICA
En/Na
__________________________________________________________________________
amb

NIF

_________________

domiciliat

a

(municipi)

_____________________________________
al C/Pl./ _____________________________________________________ Núm._____ C.P.
______
Telèfon

__________________

correu

electrònic

(1)________________________________________
actuant

en

(2)

____________________

de

______________________________________________
amb

NIF

___________________

domiciliat

a

(municipi)

____________________________________
al C/Pl./ _______________________________________________ Núm._______ C.P.

(1) adreça on es volen rebre les notificacions relatives a aquesta licitació
(2) en nom propi o en representació de
assabentat/da de l’anunci de licitació per la contractació per procediment
obert

pel

"SUBMINISTRAMENT

I

ADSCRIT A LA POLICIA LOCAL

MANTENIMENT

D’UN

VEHICLE

, MITJANÇANT RÈNTING ", es

compromet i obliga a portar a terme el corresponent contracte mixt de
subministrament i serveis d’acord amb l’esmentat plec, que declara
conèixer, pel preus següents:
a) Ofereix el següent preu pel subministrament anual _______,____€
(__________________________________________________________) euros
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___________

D’aquest preu _______,____ € corresponen al subministrament i ______,____ €
al manteniment.
Tots aquests preus s'entenen que són amb l’IVA exclòs.
b) Es compromet a lliurar el vehicle en un termini de ________ dies naturals.
I perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin en
l’expedient de contractació de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant, signo aquest document, sota la meva responsabilitat, i segell
d’aquesta empresa.
_____________________________________a______ de/d'_________________de_______
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signat (segell)

