ANNEX I - DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DEL PLEC
DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM D’ARRENDAMENT SENSE
OPCIÓ A COMPRA DE LES CARROSSES DE LA CAVALCADA DE REIS DEL
MUNICIPI DE MONTMELÓ – PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT.

A. Objecte
A1. Descripció:
L’objecte del contracte és el subministrament en règim d’arrendament de 3 carrosses,
ja construïdes i decorades, pel seu ús el dia 5 de gener en els actes de la Cavalcada
de Reis a Montmeló.
Els licitadors han de presentar un projecte de 3 carrosses estructurades i decorades
d’acord als criteris que s’exposen al Plec de Prescripcions Tècniques. El projecte
ha de detallar quins elements han de dur l’estructura, quin tipus d’il·luminació i
sonorització s’instal·larà, on es situaran els generadors dins l’estructura, el tipus
d’enganxall dels remolcs, tipus de decoració i atrezzo, descripció dels sistemes de
seguretat que portaran cada una de les plataformes, la temporalitat del trasllat i
la recollida de les carrosses i quins recursos humans s’hi destinaran pel
manteniment de les carrosses abans i durant la cavalcada. Aquest plec relaciona
els requeriments mínims que el licitador podrà ampliar.
A2. Lots:
No hi ha lots.
Per la naturalesa de les prestacions a contractar, no és possible entendre aquestes
com una realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin
ser executades de forma independent. A més, en el cas de divisió en lots, caldria exigir
una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte execució global de
les prestacions que resultaria desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que
es persegueixen en l’execució d’aquestes. Per tant queda justificat la no divisió de
l’objecte del contracte en lots, al no poder ser executades les prestacions a contractar
de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i una
correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.
A3. Codi CPV:
Codi CPV 3422300-6 Remolcs i semiremolcs

B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu:
Tipus de costos Import (IVA exclòs)
Costos directes
Matèria prima
Mà d’obra
Costos indirectes
Producció
Generals

Página 1 de 9

4.000,00 €
5.000,00 €
600,00 €
400,00 €

PEC sense IVA

10.000,00 €

IVA (21%)
Pressupost Base de Licitació

2.100,00 €
12.100,00 €

B2. Valor estimat del contracte:
40.000,00 € (1 any + 3 anys de pròrroga de renovació anual) sense IVA.
ANY
2020
2021
2022
2023
Total

VE prestació

VE eventuals
pròrrogues

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
30.000,00 €

TOTAL
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
40.000,00 €

S’estarà a allò previst a l’article 101 de la LCSP, així el Valor Estimat del Contracte
inclou el Pressupost Base de Licitació, les estimacions del contracte abans
esmentades, així com les seves possibles modificacions i pròrrogues, sense incloure
l’Impost sobre el Valor Afegit, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i
la publicitat.
B3. Pressupost Base de Licitació:
Import IVA exclòs
Tipus d’IVA
10.000,00 €
21%

Quota IVA
2.100,00 €

Import Total
12.100,00 €

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a Pressupost Net, constitueix la xifra
màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el
tipus de la licitació.
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.
El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat, per la qual cosa
l’Ajuntament no assumirà cap despesa necessària per fer front a errors o omissions
que contempli els plecs o projecte i el preu del contracte serà invariable.
En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació IVA exclòs resultaran
excloses del procediment.

C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària:
3380 226995 – Altres Festes Tradicionals
C2. Expedient d’abast plurianual:
L’expedient no te aquesta característica.

D. Termini de durada del contracte
D1. Termini de durada:
1 any a comptar des de l’endemà de la seva formalització o el proposat per
l’adjudicatari si fos millorat.
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D2. Possibilitat de pròrrogues i termini:
3 pròrrogues de caràcter anual, fins a un màxim de 4 anys (totalitat del contracte),
sense sobrepassar en cap cas aquest màxim, i sempre per continuar existint els
motius que varen justificar la contractació.
La pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresa
contractista, sempre que es faci abans preavís amb almenys 3 mesos d’antelació a
l’acabament del termini de la durada del contracte.
La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts.

E. Variants
No n’hi ha.

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
F1. Forma de tramitació:
Ordinària
F2. Procediment d’adjudicació:
Obert no harmonitzat considerant l’import del contracte, la seva durada i les
prestacions que constitueix el seu objecte, així com el Valor Estimat del Contracte i els
criteris que serviran per a la seva adjudicació.
F3. Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital:
Si.

G. Solvència i classificació empresarial
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
Professional.
G1a. Solvència econòmica i financera
I. El volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de més volum
de negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor
estimat del contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, i almenys una
vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en
el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar
inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el
seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.
No obstant això, l’òrgan de contractació pot establir el volum de negocis mínim anual
exigit als licitadors per referència a grups de lots en cas que a l’adjudicatari se li
adjudiquin diversos lots que s’hagin d’executar al mateix temps.
En tot cas, la inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del
sector públic acreditarà, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en
contra, les condicions de solvència econòmica i financera de l’empresari.
G1b. Solvència tècnica i professional
I. Una relació dels principals serveis o treballs efectuats en els tres últims anys, de la
mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, l’import
anual acumulat dels quals l’any de més execució sigui igual o superior al 70 per cent
de l’anualitat mitjana del contracte. Caldrà indicar l’import, la data i el destinatari, públic
o privat. S’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent,
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un
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subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu
que acreditin la realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats els ha de
comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.
Per determinar que un treball o servei de la mateixa o similar naturalesa que el que
constitueix l’objecte del contracte, es tindran en compte els tres primers dígits dels
codis respectius de la CPV, però també estaran permisos altres sistemes de
classificació d’activitats o productes com el Codi normalitzat de productes i serveis de
les Nacions Unides (UNSPSC), la Classificació central de productes (CPC) o la
Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE).

G2. Classificació empresarial:
D’acord amb el previst en l’article 77.1 b de la LCSP, en els contractes de serveis no
és exigible la classificació empresarial amb independència del seu valor estimat.
G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:
Els que es determinen al Plec de Prescripcions Tècniques.
Aquesta adscripció, cas de no complir-se, en base a l’article 192.2 de la LCSP, tindrà
la consideració d’infracció greu i es procedirà segons allò disposat en l’apartat U
d’aquest Annex I.
G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la
qualitat i/o de gestió mediambiental:
No procedeix.
G.5. Assegurança:
Disposar d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals, vigent fins a la fi
del termini de presentació d’ofertes, per un import no inferior al valor estimat del
contracte, amb l’aportació, a més, del compromís de la seva renovació o pròrroga que
garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del contracte.
Aquest requisit s'entendrà acomplert pel licitador o candidat que inclogui amb la seva
oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de
l’assegurança exigida, compromís que ha de fer efectiu dins del termini de 10 dies
hàbils a què es refereix l’apartat 2 de l’article 150 de la LCSP.
S’acreditarà mitjançant la presentació d’un certificat expedit per l’assegurador, en què
constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, i
mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació
de l’assegurança, en els casos en què sigui procedent.
H. Criteris d’adjudicació
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 100 Punts
H.1.- Criteris la quantificació dels quals depèn d’un Judici de valor; 20 Punts.
H.2.- Criteris avaluables de forma automàtica 80 Punts.
Total 100 punts.
H.1.- Criteris la quantificació dels quals depèn d’un Judici de valor, 20 Punts.
H.1.1. Guió i disseny de les carrosses, Màx. 20 Punts.
Es valorarà: La descripció de tipus de decoració que es proposa.
- Explicació del contingut artístic.
- Textos explicatius, dibuixos i/o esbossos, maquetes, vídeos, detall dels
elements decoratius i escenogràfics, etc.
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La valoració d’aquest apartat es farà d’acord els criteris tècnics al projecte
presentat, en el qual es valorarà la seva qualitat tècnica i artística, prioritzant
aquests paràmetres:
- Idoneïtat conceptual de les propostes tenint en compte el públic al qual va dirigit.
- Metodologia del projecte artístic: que sigui coherent estèticament, tenint en compte
dissenys, colors triats en els elements temàtics etc.
- Qualitat artística: que els elements que participen en el projecte tinguin qualitat
estètica dins el seu marc conceptual general.
H.2.- Criteris avaluables de forma automàtica, Màx. 80 Punts.
H.2.1. Oferta econòmica, Màx. 40 Punts
Es valorarà entre 0 punts i la puntuació màxima assignada. La puntuació s’obtindrà
mitjançant l'aplicació de la següent fórmula:
P= *PX x (*XO /O)
On:
P = puntuació corresponent a l'oferta que s'està valorant
*PX = puntuació màxima .
*XO = oferta econòmica més baixa de les presentades.
O = oferta econòmica que s'avalua.
L'oferta no podrà ser superior el pressupost de licitació.
H.2.2. Escenografia de la carrossa, fins a 10 Punts.
Més d’un element d’escenografia a la carrossa, 5 Punts.
Elements de so i llum integrats a l’escenografia de la carrossa, 5 Punts.
H.2.3. Suport durant la Cavalcada el dia 5 de gener, Màx. 10 Punts.
Per aportar 1 persona de suport, 0 Punts.
Per aportar 2 persones de suport, 5 Punts.
Per aportar 3 persones de suport, 10 Punts.
H.2.4. Aportació dels caramels per a la Cavalcada de Reis, Màx. 5 Punts.
Per a aportar els 300 kg de caramels aptes per a celíacs necessaris, 5 Punts.
H.2.5. Eficiència energètica i Reciclatge de materials, Màx. 5 Punts.
Per instal·lació de materials que fomenten la eficiència energètica, 2,5 Punts.
Per utilització de materials reciclats, 2,5 Punts.
H.2.6. Pòlissa de Responsabilitat Civil, Màx. 10 Punts
Valor de la Pòlissa de Responsabilitat Civil, per un import igual o major de
1.000.000,00 €, 5 Punts.
Valor de la Pòlissa de Responsabilitat Civil, límit per víctima, igual o major de
1.000.000,00 €, 5 Punts.
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament
anormals
a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta
que compleixi els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules
administratives particulars.
b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa
l’oferta que compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més
d’un 20% a la de l’altra oferta.
Página 5 de 9

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment
baixa
l’oferta que compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més
d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques
presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les
ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les
puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la
mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.

J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les
empreses proposades com adjudicatàries.
No es requereix.
K. Garantia provisional
No es requereix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que
disposa l’article 106 LCSP.
L. Garantia definitiva
S’estableix una garantir definitiva del 5% de preu d’adjudicació (IVA exclòs) de la
totalitat del contracte.
Forma de constitució: qualsevol de les enumerades en el Plec Administratiu.
M. Condicions especials d’execució
Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
de contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) 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.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi
per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
N. Modificació del contracte prevista
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el
contracte, si concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017 de 9
de novembre de 2017.
No tindrà consideració de modificació contractual, la variació que durant l’execució
correcta de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment
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executades sobre les previstes en el contracte, les quals es poden recollir en la
liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 % del
preu del contracte.
O. Cessió del contracte
Ateses les característiques del contracte es permet la cessió del contracte, amb els
límits de l’article 214 de la LCSP.
P. Subcontractació
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació.
Q. Revisió de preus
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del
present contracte.
R. Termini de garantia
Per les característiques del contracte, no s’estableix període de garantia.
S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les
empreses adjudicatàries
No es deriven despeses de publicitat.
T. Programa de treball
Les carrosses han d’arribar al municipi de Montmeló entre els dies 27 i 28 de
desembre. Seran ubicades a les instal·lacions dels magatzems de l’Ajuntament,
situat al Carrer Font dels Créixens s/n, 08160 de Montmeló. L’Ajuntament es
compromet a vetllar per la seguretat de les carrosses durant els dies pactats.
Posteriorment a l’arribada de la totalitat de les carrosses, al llarg del 28 de
desembre, es procedirà a fer la revisió. Es pactarà de mutu acord el moment
d’aquesta revisió.
L’adjudicatari treballarà de conformitat amb la planificació horària que determini
l’Ajuntament pel muntatge, usos i desmuntatge de les carrosses.
5 de gener de 2020 (i mateixa data en anys posteriors): Cavalcada de Reis,
segons el recorregut establert per l’Ajuntament de Montmeló.
Una vegada assignat el lloc d’emmagatzematge de les carrosses, i un cop
finalitzada la cavalcada, el contractista disposarà de cinc dies naturals per
desmuntar
les
carrosses, transcorregut aquest termini l’Ajuntament no es farà
responsable de l’estat del material i de la seva custodia.
U. Règim específic de penalitats
U.1 Demora en el compliment dels terminis total o parcials
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis
total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses
les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o
per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles
193 i 194 de la LCSP. És a dir ateses les circumstàncies del cas, l’Ajuntament podrà
optar per la resolució del contracte o la imposició de les penalitats diàries en la
proporció de 0’60€ per cada 1.000€ del preu del contracte, IVA exclòs.
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del
contracte, IVA exclòs, l’Ajuntament podrà procedir a la seva resolució o acordar la
continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. En el cas que la
demora no cobreixi els danys causats a l’Administració , aquesta exigirà al contractista
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la indemnització per danys i perjudicis .
La penalitat es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que en concepte de
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que s’hagi
constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.
U.2 Incorrecte execució del contracte o incompliments de les obligacions
contractuals
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores
que puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit del
50% del preu del contracte IVA exclòs, s’estableixen les següents penalitats:
a) Incompliments molt greus:
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes com a tals en els
plecs de clàusules administratives particulars.
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en els plecs de condicions tècniques i plec de clàusules
administratives particulars (entre altres clàusules 23 i 29 d’aquest Plec Administratiu),
quan produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislació vigent.
- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors.
b) Incompliments greus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en els plecs de condicions tècniques i plec de clàusules
administratives particulars, quan no constitueixi falta molt greu
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en plecs de
clàusules administratives particulars, quan no se’ls hi hagi atribuït el caràcter
d’obligacions contractuals essencials.
c) Incompliments lleus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en els plecs de condicions tècniques i plec de clàusules
administratives particulars, quan no constitueixi falta molt greu o greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o
molt greus.
Penalitzacions:
Les penalitzacions que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes
faltes són les següents:
Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu
l’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia.
- Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu
d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia.
- Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del
preu d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia; sempre i quan no es tracti de
l’incompliment d’obligacions contractuals essencials previstes com a tals en la
documentació contractual, on es derivaran els efectes que assenyala la lletra f) de
l’article 211 (resolució del contracte).
D’acord amb l’article 192 de la LCSP, les penalitats seran proporcionals a la seva
gravetat, de quanties no superiors al 10 % del preu del contracte, IVA exclòs, ni
superiors en total al 50 % del preu del contracte.
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El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres
mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de
les quantitats 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’hagués constituït, quan no
es puguin deduir dels pagaments esmentats.
V. Forma de facturació
El pagament de les factures es realitzarà una vegada prestat el servei. Sens perjudici
de la quantitat a satisfer que resulti en cas de demora o endarreriment de les
prestacions pactades.

W. Subrogació de personal
No es permet.
X. Responsable del contracte
Als efectes de l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte és Tècnic de
Festes i Tradicions de l’Ajuntament de Montmeló.

La Secretària que subscriu, informa favorablement el present Annex del Plec de
Clàusules Administratives Particulars, la qual cosa es fa constar als efectes del que
disposa l’article 275.1.c) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
La Secretària

CPISR-1 C Rosa
March Escué

2019.10.29 18:34:28
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L’Interventor que subscriu, informa favorablement el present Annex del Plec de
Clàusules Administratives Particulars, la qual cosa es fa constar als efectes del que
disposa l’article 275.1.c) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
L’interventor accidental
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