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QUADRE RESUM
1. Número d’expedient: Contractació 17/2015
2. Objecte del contracte: Subministrament de l’equipament dels nous espais per
a serveis de proximitat a l’empresari i per a la innovació empresarial al Centre
de Serveis de Can Gavarra
3. Tipus de contracte: Subministrament
4. Valor estimat del contracte: 170.000,00€, IVA exclòs
5. Pressupost de licitació: 170.000,00€, IVA exclòs
(205.700,00 € IVA inclòs)
6. Departament promotor: Obre
7. Procediment d’adjudicació: Procediment obert
8. Tramitació: Ordinària
9. Classificació del contractista:

No s’escau

10. Termini d’entrega:
LOT 1. MOBILIARI: 28 dies naturals des de la formalització del contracte més
10 dies de muntatge.
LOT 2. INFORMÀTIC: 15 dies naturals des de la data de finalització de la
instal·lació del mobiliari.
LOT 3. VEU/DADES: 21 dies naturals des de la formalització del contracte.
LOT 4. PROTECCIÓ SOLAR: 21 dies naturals des de la formalització del
contracte.
11. Criteris de valoració:

Clàusula 1.13

12. Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
13. Règim de publicació:

a) Perfil del contractant
b) BOPB
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX EL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE L’EQUIPAMENT DELS NOUS ESPAIS
PER A SERVEIS DE PROXIMITAT A L’EMPRESARI I PER A LA INNOVACIÓ
EMPRESARIAL AL CENTRE DE SERVEIS CAN GAVARRA, PROJECTE
CONFINANÇAT PEL FONS FEDER 2007-2013

1)

DADES GENÈRIQUES:

1.1) Definició de l'objecte del contracte
El present contracte té com a objecte el subministrament i instal·lació del mobiliari i
equipament necessari per a la posada en marxa dels nous espais per a serveis de
proximitat a l’empresari i per a la innovació empresarial al Centre de Serveis de Can
Gavarra, de conformitat en el termes i condicions establerts en els plecs administratius
i tècnics i els seus annexos.
Aquesta contractació es fracciona en 4 lots tal i com consta en els annexos al present
Plec i constitueix l’objecte de cada Lot una unitat funcional susceptible de realització
independent i que es detallen al Plec tècnic. D’aquesta manera el contracte es
distribueix en els següents lots:
-

Lot núm. 1. Subministrament i instal·lació del mobiliari
Lot núm. 2. Subministrament i instal·lació d’equipament informàtic
Lot núm. 3. Subministrament i instal·lació d’equipament de veu i dades
Lot núm. 4. Subministrament i instal·lació d’equipament de protecció solar

En aquest sentit, els licitadors podran optar a un únic lot, a varis o a tots ells. En funció
de les ofertes presentades l’Ajuntament es reserva la facultat d’adjudicar els lots
conjuntament o separadament.
Tenint en compte l’objecte del contracte, els codis corresponents a les nomenclatures
del Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV) que corresponen són els
següents:
39100000-3
30200000-1 i 32320000-2
51300000-5 i 51240000-6
39515000-5

Mobiliari
Equipament informàtic i audiovisual
Equipament veu i dades
Cortines i estores de material tèxtil

1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la
justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a l’expedient.
1.3) Naturalesa del contracte i règim jurídic
L’ens que proposa la celebració d’aquest contracte és l’Ajuntament, actuant a través
de la Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació amb competència suficient
per a fer-ho.
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El contracte tindrà caràcter administratiu d’acord amb l’article 19 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP).
El contracte es regirà pel que estableix el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en
endavant TRLCSP), mentre no es trobi derogat per aquest, pel Real Decreto
1.098/2.001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglamento General de la “Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas” – d’ara en endavant RGLCAP.
Supletòriament s’aplicaran les normes de dret administratiu i en el seu defecte les
normes de dret privat.
El Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques
particulars i la resta de documents annexos, revestiran caràcter contractual. Els
contractes s’ajustaran al contingut del present plec, les clàusules del qual es
consideraran part integrant dels respectius contractes.
En cas de discordança entre el present plec i qualsevol de la resta de documents
contractuals, prevaldrà el Plec de clàusules administratives particulars, en el que es
contenen els drets i obligacions que assumiran les parts del contracte.
El desconeixement, del present plec, del contracte, dels seus documents annexos, o
de les instruccions o normes de tota mena aprovades per l’Administració, que puguin
ser d’aplicació en l’execució d’allò pactat, no eximirà al contractista de l’obligació del
seu compliment.
De conformitat amb l’article 12 del TRLCSP, el present contracte, en atenció al seu
objecte, és un contracte administratiu mixt en tant conté prestacions pròpies d’un
contracte de subministrament i d’un contracte de serveis. No obstant, a efectes
d’adjudicació s’aplicaran les regles pròpies del contracte de subministrament al tractarse de la prestació que té més importància.
1.4) Pressupost de licitació
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de cent
setanta mil euros, 170.000,00 euros IVA exclòs incloent el subministrament i garantia,
que es distribueix per lots:
Lot 1. Mobiliari

110.000,00 euros

Lot 2. Informàtica

20.000,00 euros

Lot 3. Veu i dades

10.000,00 euros

Lot 4. Protecció solar

30.000,00 euros

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos
al Plec de Clàusules Administratives Generals de la Ajuntament de Polinyà (en
endavant PCAG).
L’IVA que correspon aplicar és el que s’indica a la legislació vigent.
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1.5) Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació,
la publicitat i la competència de l’òrgan de contractació, d’acord amb allò que disposa
l’article 88 i concordants del TRLCSP, és de cent setanta mil euros, 170.000,00 euros
IVA exclòs.
1.6) Aplicacions pressupostàries
La despesa derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 05-430-62501 del vigent pressupost de l’Ajuntament de
Polinyà.
1.7) Termini de lliurament
El termini per al subministrament i instal·lació amb posada en funcionament per als
diferents lots, comptat en dies naturals serà el següent:
LOT 1. MOBILIARI: 28 dies naturals des de la formalització del contracte més 10 dies
de muntatge.
LOT 2. INFORMÀTIC: 15 dies naturals des de la data de finalització de la instal·lació
del mobiliari.
LOT 3. VEU/DADES: 28 dies naturals des de la formalització del contracte.
LOT 4. PROTECCIÓ SOLAR: 21 dies naturals des de la formalització del contracte.
1.8) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecte a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació mitjançant
l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles
150 i 157 a 161 del TRLCSP.
1.9) Publicitat de la licitació
De conformitat amb els articles 142 i 159 TRLCSP, la licitació es publicarà mitjançant
anunci al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Polinyà i al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOP), amb una antelació mínima de 15 dies naturals a
l’assenyalat com a últim per a la presentació de les proposicions.
1.10) Import màxim de les despeses de publicitat
L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la
present contractació, que haurà d’abonar el contractista, serà de 1.100 euros.
1.11) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
La documentació per prendre part en el procediment negociat sense publicitat es
presentarà dins el termini que s’estableixi en la invitació corresponent, en el Registre
d’entrada de l’Ajuntament de Polinyà (Pça. de la Vila, 1 – CP 08213, núm. tel 93 713
02 64 i núm. fax 93 713 02 48 - adreça electrònica: egeabj@ajpolinya.cat, de dilluns a
divendres laborables, de 9 hores a 14 hores, podent ésser també enviada per correu.
En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar abans de 13 hores a l’Oficina de
Correus i dins del termini màxim establert a l’anunci corresponent, havent-se
Plec administratiu corresponent al subministrament de l’equipament del Centre empresarial de
Can Gavarra

5

Expt. contractació C.17/2015

d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax al dit Servei/Organisme el
mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini
esmentat per a la presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies des de la
data esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en
cap cas.
Aquesta licitació s’anunciarà, així mateix, en el perfil del contractant de l’òrgan de
contractació, l’accés del qual podrà realitzar-se en la pàgina web:
http://www.ajpolinya.cat
Cada licitador només podrà presentar una única proposició, i no podrà subscriure cap
proposició en agrupació temporal amb d’altres licitadors si ha presentat una proposició
individual. L’incompliment d’aquesta clàusula comportarà automàticament la
desestimació de totes les proposicions presentades pel licitador.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, anar degudament signada pel licitador, ser original o
degudament autenticada i haurà de presentar-se en tres sobres, dins de cadascun
dels quals s’inclourà, en full apart, una relació numerada dels documents en ells
inclosos, així com la pròpia documentació que es detalla a continuació:
SOBRE NÚM. 1
Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació del
subministrament de l’equipament dels nous espais per a serveis de
proximitat a l’empresari i per a la innovació empresarial al Centre de
Serveis de Can Gavarra, presentada per ...…............................" i haurà de
contenir la documentació següent:


Relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les
següents dades identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i
adreça postal i electrònica, número de telèfon i de fax del licitador.



La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI
o document que el substitueixi. Quan el licitador no actuï en nom propi o es
tracti de societat o persona jurídica, a part del seu DNI haurà d’aportar
l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per
representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació,
si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte
social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte
del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures
abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre
quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la
capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de
constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el
corresponent registre oficial.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea
hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que
disposen els articles 58 i 72 TRLCSP, mitjançant la inscripció en els
registres comercials o professionals que s’estableixen a l’annex I del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
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Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre (endavant,
RGLCAP).
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà
de conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 TRLCSP.


Declaració responsable d’acord amb el model Annex 1.



Acreditació de la solvència financera i econòmica del licitador en els termes
de la clàusula 1.12) del present Plec.



Acreditació de la solvència professional o tècnica del licitador en els termes
de la clàusula 1.12) del present Plec i/o de l’habilitació empresarial o
professional que sigui exigible, si escau, en els termes de l’article 54.2 del
TRLCSP. Serà necessari que el licitador aporti omplerts els annexos que
s’indiquen en l’esmentada clàusula.



Declaració responsable de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols, cas de tractar-se d’empreses estrangeres.



Autorització de les notificacions per mitjans electrònics (Annex 3)



Declaració responsable de reunir algun/s dels criteris de preferència en cas
d’igualació en la puntuació de les ofertes, especificats en la clàusula 1.14)
d’aquests plecs, si escau.



Declaració responsable de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols, cas de tractar-se d’empreses estrangeres.



En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran
de presentar una declaració manifestant aquesta circumstància en els
termes establerts en l’article 42 del Codi de Comerç.



En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió
temporal, hauran de presentar una declaració manifestant aquest extrem
amb indicació dels noms i circumstancies dels integrants i la participació de
cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment
en unió temporal en cas de resultar adjudicataris.

Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran
eximides de presentar la documentació referida, a excepció de la garantia
provisional i de la solvència financera i econòmica i professional o tècnica
específica, si s’escau, si no consta en el Registre de Licitadors, sempre i quan
aportin la diligència d’inscripció, la vigència màxima de la qual no hagi caducat;
així com la declaració responsable que les circumstàncies reflectides a la
diligència d’inscripció no han experimentat cap variació.
SOBRE NÚM. 2
Portarà la menció “Proposició econòmica i documentació tècnica relativa
als criteris avaluables de forma automàtica per a la contractació de ........
Plec administratiu corresponent al subministrament de l’equipament del Centre empresarial de
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(objecte del contracte) ..................................., lot núm. ......., presentada per
.......……..." i haurà de contenir la documentació següent:


Relació numerada de la documentació inclosa.



La proposta econòmica, el termini d’entrega i l’ampliació del termini de
garantia que haurà d’ajustar-se al model següent que s’adjunta com Annex
2.

1.12) Condicions mínimes i medis d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica
La solvència econòmica i financera i professional o tècnica mínima i els mitjans
d’acreditació són els que tot seguit s’indiquen, tret que el licitador aporti el certificat
RELI o el del Registre de Licitadors Estatal:
LOT 1: MOBILIARI


Solvència econòmica i financera:
El licitador haurà d’acreditar com a mínim:


Declaracions justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per
riscos professionals.
Mínim exigit:
Assegurança de responsabilitat civil d’un import mínim de 300.000 euros.
Mitjà d’acreditació:
Pòlissa de l’assegurança i rebut conforme s’està al corrent del seu pagament
(o declaració responsable conforme es subscriurà aquesta abans de la
formalització del contracte)
Quan per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències
sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant
qualsevol altra documentació presentada que sigui considerada com a suficient
per l’òrgan de contractació.



Solvència professional o tècnica:
El licitador haurà d’acreditar com a mínim que:
a) En els últims 5 anys ha dut a terme un mínim de 5 subministraments de
caràcter similar.
S’entén per instal·lacions de caràcter similar les de subministrament i
instal.lació de mobiliari d’oficina per un import superior a 50.000€ (sense
IVA).
Serà necessari que el licitador aporti l’annex 1a omplert amb la relació dels
principals subministraments d’aquestes característiques efectuats durant
els cinc últims anys, indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat
dels mateixos.
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Per acreditar la relació de subministres s’haurà d’adjuntar de cadascun
d’ells una declaració jurada o el certificat de bona execució. Els certificats
hauran d’estar numerats segons l’annex.
b) Els productes que presenta a l’oferta s’ajusten a les característiques de
qualitat i idoneïtat definides en el plec tècnic.
Per a poder comprovar que els productes a subministrar pel licitador
s’ajusten a les característiques de qualitat i idoneïtat definides en el plec
tècnic, serà necessari que el licitador aporti l’annex 1b omplert juntament
amb totes fitxes dels productes ofertats.
Es respectaran els productes proposats al pel plec tècnic o seran productes
equivalents.
L’annex 1b estarà format per la llista resum dels producctes i una fitxa per a
cada producte. No s’ha d’annexar cap altre document. El licitador farà una
descripció detallada segons els criteris que estableix el Plec Tècnic de
cadascun dels material ofertats .
La fitxa haurà de ser de les mateixes característiques que les adjuntades
en el plec, és a dir, una cara d’un dinA4, amb la descripció i una o més
fotografies. En el cas que el material ofertat coincideixi amb la fitxa del plec
també caldrà adjuntar la fitxa que pot ser la mateixa del plec tècnic.

c) Disposa de certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats
del sistema de control de qualitat que li reconeguin el sistema de gestió de
qualitat.
És necessari per a resultar admès com a licitador que aquest tingui la
certificació ISO 9001.2008 o ISO 9001.2015 o els certificats equivalents
vigents expedits per organismes establerts en qualsevol Estat membre de
la UE.
Serà necessari que el licitador aporti l’annex 1c omplert i adjunti còpia del/s
certificat/s.
d) Solvència mediambiental:
El licitador haurà d’acreditar com a mínim que:
i. Disposa de certificats expedits pels instituts o serveis oficials
encarregats del control de qualitat que li reconeguin el sistema de gestió
mediambiental.
És necessari per a resultar admès com a licitador que aquest tingui la
certificació ISO 14001.2008 o ISO 14001.2015, o el certificat de
qualificació ambiental EMAS o els certificats equivalents vigents
expedits per organismes establerts en qualsevol Estat membre de la
UE.
Serà necessari que el licitador aporti l’annex 1c – lot 1 omplert i adjunti
còpia del/s certificat/s.
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ii. Disposa de certificats expedits pels instituts o serveis oficials
encarregats del control de qualitat que reconeguin la gestió
mediambiental del procés de disseny i desenvolupament dels productes
ofertats.
És necessari per a resultar admès com a licitador la presentació de la
certificació ISO 14006.2011 o els certificats equivalents vigents expedits
per organismes establerts en qualsevol Estat membre de la UE dels
productes ofertats.
De tots els productes a subministrar de la licitació caldrà que, com a
mínim, s’aportin les certificacions dels productes descrits a l’annex.
Serà necessari que el licitador aporti l’annex 1d omplert i adjunti còpia
de tots els certificats numerats segons l’annex.
iii. Disposa de certificats expedits pels instituts o serveis oficials
encarregats del control de qualitat que reconeguin la gestió forestal
sostenible dels productes ofertats que contenen fusta.
És necessari per a resultar admès com a licitador la presentació de la
certificació FSC de gestió forestal responsable, la certificació PEFC o
els certificats equivalents vigents expedits per organismes establerts en
qualsevol Estat membre de la UE.
De tots els productes a subministrar de la licitació caldrà que, com a
mínim, s’aportin les certificacions dels productes descrits a l’annex 1c.
Serà necessari que el licitador aporti l’annex 1d omplert i adjunti còpia
de tots els certificats numerats segons l’annex.
LOT 2: EQUIPAMENT INFORMÀTIC I AUDIOVISUAL


Solvència econòmica i financera:
El licitador haurà d’acreditar com a mínim:


Declaracions justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per
riscos professionals.
Mínim exigit:
Assegurança de responsabilitat civil d’un import mínim de 300.000 euros.
Mitjà d’acreditació:
Pòlissa de l’assegurança i rebut conforme s’està al corrent del seu pagament
(o declaració responsable conforme es subscriurà aquesta abans de la
formalització del contracte)
Quan per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències
sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant
qualsevol altra documentació presentada que sigui considerada com a suficient
per l’òrgan de contractació.



Solvència professional o tècnica:
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El licitador haurà d’acreditar com a mínim que:
e) En els últims 5 anys ha dut a terme un mínim de 5 subministraments de
caràcter similar.
S’entén per instal·lacions de caràcter similar les de subministrament i
instal.lació de material informàtic per un import superior a 10.000€ (sense
IVA).
Serà necessari que el licitador aporti l’annex 1a omplert amb la relació dels
principals subministraments d’aquestes característiques efectuats durant
els cinc últims anys, indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat
dels mateixos.
f) Els productes que presenta a l’oferta s’ajusten a les característiques de
definides en el plec tècnic.
Per a poder comprovar que els productes a subministrar pel licitador
s’ajusten a les característiques de qualitat i idoneïtat definides en el plec
tècnic, serà necessari que el licitador aporti l’annex 1b – lot 2 omplert i
adjunti una descripció detallada de cada producte amb totes les
especificacions tècniques que consideri que el descriuen.
g) Disposa de certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats
del sistema de control de qualitat que li reconeguin el sistema de gestió de
qualitat.
És necessari per a resultar admès com a licitador que aquest tingui la
certificació ISO 9001.2008 o ISO 9001.2015 o els certificats equivalents
vigents expedits per organismes establerts en qualsevol Estat membre de
la UE.
Serà necessari que el licitador aporti l’annex 1c omplert i adjunti còpia del/s
certificat/s.
LOT 3: EQUIPAMENT VEU I DADES


Solvència econòmica i financera:
El licitador haurà d’acreditar com a mínim:


Declaracions justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per
riscos professionals.
Mínim exigit:
Assegurança de responsabilitat civil d’un import mínim de 300.000 euros.
Mitjà d’acreditació:
Pòlissa de l’assegurança i rebut conforme s’està al corrent del seu pagament
(o declaració responsable conforme es subscriurà aquesta abans de la
formalització del contracte)
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Quan per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències
sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant
qualsevol altra documentació presentada que sigui considerada com a suficient
per l’òrgan de contractació.


Solvència professional o tècnica:
El licitador haurà d’acreditar com a mínim que:
a) En els últims 5 anys ha dut a terme un mínim de 5 subministraments de
caràcter similar.
S’entén per instal·lacions de caràcter similar les de subministrament i
instal.lació de sistemes de veu i dades per un import superior a 5.000€
(sense IVA).
Serà necessari que el licitador aporti l’annex 1a omplert amb la relació dels
principals subministraments d’aquestes característiques efectuats durant
els cinc últims anys, indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat
dels mateixos.
b) Els productes que presenta a l’oferta s’ajusten a les característiques de
definides en el plec tècnic.
Per a poder comprovar que els productes a subministrar pel licitador
s’ajusten a les característiques de qualitat i idoneïtat definides en el plec
tècnic, serà necessari que el licitador aporti una descripció detallada de
cada producte ofertat amb totes les especificacions tècniques que consideri
que el descriuen.
c) Disposa de certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats
del sistema de control de qualitat que li reconeguin el sistema de gestió de
qualitat.
És necessari per a resultar admès com a licitador que aquest tingui la
certificació ISO 9001.2008 o ISO 9001.2015 o els certificats equivalents
vigents expedits per organismes establerts en qualsevol Estat membre de
la UE.
Serà necessari que el licitador aporti l’annex 1c omplert i adjunti còpia del/s
certificat/s.

LOT 4: PROTECCIÓ SOLAR


Solvència econòmica i financera:
El licitador haurà d’acreditar com a mínim:


Declaracions justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per
riscos professionals.
Mínim exigit:
Assegurança de responsabilitat civil d’un import mínim de 300.000 euros.
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Mitjà d’acreditació:
Pòlissa de l’assegurança i rebut conforme s’està al corrent del seu pagament
(o declaració responsable conforme es subscriurà aquesta abans de la
formalització del contracte)
Quan per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències
sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant
qualsevol altra documentació presentada que sigui considerada com a suficient
per l’òrgan de contractació.


Solvència professional o tècnica:
El licitador haurà d’acreditar com a mínim que:
a)

En els últims 5 anys ha dut a terme un mínim de 5 subministraments de
caràcter similar.
S’entén per instal·lacions de caràcter similar les de subministrament i
instal.lació de làmines de protecció solar i cortines per un import superior a
15.000€ (sense IVA).
Serà necessari que el licitador aporti l’annex 1a omplert amb la relació dels
principals subministraments d’aquestes característiques efectuats durant
els cinc últims anys, indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat
dels mateixos.

b) Els productes que presenta a l’oferta s’ajusten a les característiques de
definides en el plec tècnic.
Per a poder comprovar que els productes a subministrar pel licitador
s’ajusten a les característiques de qualitat i idoneïtat definides en el plec
tècnic, serà necessari que el licitador aporti una descripció detallada de
cada producte ofertat amb totes les especificacions tècniques que consideri
que el descriuen.
c) Disposa de certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats
del sistema de control de qualitat que li reconeguin el sistema de gestió de
qualitat.
És necessari per a resultar admès com a licitador que aquest tingui la
certificació ISO 9001.2008 o ISO 9001.2015 o els certificats equivalents
vigents expedits per organismes establerts en qualsevol Estat membre de
la UE.
Serà necessari que el licitador aporti l’annex 1c omplert i adjunti còpia del/s
certificat/s.
1.13) Criteris a tenir en compte en l’adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició
econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit
s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:
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LOT 1:

MOBILIARI

CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (50 punts)
Per valorar aquest apartat serà necessari que el licitador aporti l’annex 2.a omplert
amb totes les dades dels 4 criteris puntuables
1. Proposta econòmica (annex 2.a): 40 punts
S’assignarà la major puntuació possible (P) a la proposta que contingui la diferencia
més alta amb el pressupost de licitació (XiMAx). S’atribuirà a les propostes restants
(Xi) la puntuació que procedeixi proporcionalment, pel procediment de regla de tres
simple directa.
(XiMAx): diferencia amb el pressupost de licitació màxima ofertada.
(Xi): diferencia amb el pressupost de licitació corresponent a la proposta “i”.
Proposta (XiMAx) = P = 40
Proposta (Xi < XiMAx) = (Xi / XiMAx) x P (Es tindran en compte dos decimals).
Les propostes econòmiques que impliquin una baixa superior al 10% del promig
de les ofertes presentades s’identificaran com una proposició que pot ser
considerada desproporcionada o anormal. Per aquest motiu caldrà donar
compliment a la clàusula 1.16 d’aquest plec i donar audiència al licitador que l’hagi
presentada per a que justifiqui la valoració de l’oferta.
2. Ampliació del termini de garantia (annex 2.a): 5 punts
Es valoraran les ampliacions sobre la garantia i reposició dels productes contra
defectes exigida en el plec de clàusules administratives particulars.
La millora de la garantia oferta, també inclourà, a banda de la reposició de la peça
defectuosa, totes les despeses indirectes que se’n derivin (desplaçament, mà
d’obra, despeses d’enviament,....)
La puntuació màxima (5 punts) s’atorgarà per una ampliació de termini de 48
mesos. Aquests 48 mesos se sumaran al termini de garantia establerts en el plec
de condicions tècniques, és a dir la garantia màxima serà de 72 mesos. Les
ampliacions de garantia superiors obtindran la mateixa puntuació màxima de 5
punts i la resta es puntuaran d’acord amb la fórmula.
S’assignarà la major puntuació possible (P) a la proposta que contingui la major
ampliació del termini de garantia, expressada en mesos enters, respecte de la
prevista en els presents plecs (XiMAx). S’atribuirà a les propostes restants (Xi) la
puntuació que procedeixi proporcionalment, pel procediment de regla de tres
simple directa.
(XiMAx): diferència amb el termini de garantia màxima ofertada.
(Xi): diferència del termini de garantia corresponent a la proposta “i”.
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Proposta (XiMAx) = P = 5
Proposta (Xi < XiMAx) = (Xi / XiMAx) x P (Es tindran en compte dos decimals).
La devolució de la fiança definitiva dipositada (5% de l’import adjudicat) es durà a
terme un cop transcorregut el termini de garantia ofert, en el cas que el mobiliari
estigui en bon estat.
3. Termini de lliurament i muntatge (annex 2.a) : 5 punts
Es valorarà l’escurçament sobre el termini màxim fixat en el plec de prescripcions
tècniques: 28 dies des de la signatura del contracte per al lliurament del material i
10 dies de muntatge, és a dir 38 dies naturals en total.
La puntuació màxima (5 punts) s’atorgarà per al termini de lliurament i muntatge de
28 dies naturals en total. Els temps d’execució inferiors obtindran els mateixos
punts.
S’assignarà la major puntuació possible (P) a la proposta que contingui la
diferencia més alta amb el termini de licitació (XiMAx). S’atribuirà a les propostes
restants (Xi) la puntuació que procedeixi proporcionalment, pel procediment de
regla de tres simple directa.
(XiMAx): diferencia amb el termini de licitació màxim ofertat.
(Xi): diferencia amb el termini de licitació corresponent a la proposta “i”.
Proposta (XiMAx) = P = 5
Proposta (Xi < XiMAx) = (Xi / XiMAx) x P (Es tindran en compte dos decimals).

LOT 2:

EQUIPAMENT INFORMÀTIC I AUDIOVISUAL

CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (50 punts)
Per valorar aquest apartat serà necessari que el licitador aporti l’annex 2.b omplert
amb totes les dades dels 4 criteris puntuables i annexar la relació de preus unitaris
dels productes ofertats. En el cas que s’hagin ofertat millores s’inclourà el preu
unitari de les mateixes substituint o complementant el preu unitari inicial.
1. Proposta econòmica (annex 2.b): 30 punts
S’assignarà la major puntuació possible (P) a la proposta que contingui la diferencia
més alta amb el pressupost de licitació (XiMAx). S’atribuirà a les propostes restants
(Xi) la puntuació que procedeixi proporcionalment, pel procediment de regla de tres
simple directa.
(XiMAx): diferencia amb el pressupost de licitació màxima ofertada.
(Xi): diferencia amb el pressupost de licitació corresponent a la proposta “i”.
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Proposta (XiMAx) = P = 30
Proposta (Xi < XiMAx) = (Xi / XiMAx) x P (Es tindran en compte dos decimals).
Les propostes econòmiques que impliquin una baixa superior al 10% del promig
de les ofertes presentades s’identificaran com una proposició que pot ser
considerada desproporcionada o anormal. Per aquest motiu caldrà donar
compliment a la clàusula 1.16) d’aquest plec i donar audiència al licitador que l’hagi
presentada per a que justifiqui la valoració de l’oferta.
2. Ampliació del termini de garantia dels ordinadors (annex 2.b): 3 punts
Es valoraran les ampliacions sobre la garantia i reposició dels productes contra
defectes exigida en el plec de clàusules administratives particulars que és de 24
mesos. La garantia prevista al plec inclou el servei de Pick up & Return, és a dir,
en cas d’avaria s’inclou la reposició de l’ordinador per un de nou.
La millora de la garantia oferta, també inclourà, a banda de la reparació o
substitució, totes les despeses indirectes que se’n derivin (desplaçament, mà
d’obra, despeses d’enviament,....) i el servei de Pick up & Return.
Es considera que l’ampliació màxima del termini de garantia és de 36 mesos (que
fa un total de 60 mesos de garantia). Les ofertes amb ampliacions de terminis de
garantia iguals o superiors a 36 mesos se’ls assignarà a tots la puntuació màxima.
S’assignarà la major puntuació possible (P) a la proposta que contingui la major
ampliació del termini de garantia, expressada en mesos enters, respecte de la
prevista en els presents plecs (XiMAx). S’atribuirà a les propostes restants (Xi) la
puntuació que procedeixi proporcionalment, pel procediment de regla de tres
simple directa.
(XiMAx): diferència amb el termini de garantia màxima ofertada.
(Xi): diferència del termini de garantia corresponent a la proposta “i”.
Proposta (XiMAx) = P = 3
Proposta (Xi < XiMAx) = (Xi / XiMAx) x P (Es tindran en compte dos decimals).
La devolució de la fiança definitiva dipositada (5% de l’import adjudicat) es durà a
terme un cop transcorregut el termini de garantia ofert, en el cas que el material
estigui en bon estat.
3. Termini de lliurament i posada en marxa (annex 2.b): 2 punts
Es valorarà l’escurçament sobre el termini màxim fixat en el plec de prescripcions
tècniques: 15 dies naturals des del la data de finalització de la instal·lació del
mobiliari. Aquesta data serà facilitada per l’Ajuntament un cop s’iniciïn les tasques
d’instal·lació del mobiliari.
La puntuació màxima (5 punts) s’atorgarà per al termini de lliurament i muntatge de
7 dies naturals en total. Els terminis de lliurament inferiors obtindran els mateixos
punts.
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S’assignarà la major puntuació possible (P) a la proposta que contingui la
diferencia més alta amb el termini de licitació (XiMAx). S’atribuirà a les propostes
restants (Xi) la puntuació que procedeixi proporcionalment, pel procediment de
regla de tres simple directa.
(XiMAx): diferencia amb el termini de licitació màxima ofertat.
(Xi): diferencia amb el termini de licitació corresponent a la proposta “i”.
Proposta (XiMAx) = P = 2
Proposta (Xi < XiMAx) = (Xi / XiMAx) x P (Es tindran en compte dos decimals).
4. Millores en el servei de manteniment correctiu i preventiu (annex 2.b): 15
punts
Es valorarà que el licitador ofereixi el servei de manteniment correctiu i preventiu
dels 15 ordinadors portàtils.
Aquest servei contempla la revisió periòdica trimestral de les actualitzacions de
windows, office i altres aplicacions, la revisió de hardware (HD, RAM, VGA, ..) la
revisió i neteja de virus, malware spyware, la ressolució d’incidències de software i
hardware i la gestió de les garanties.
Aquest servei serà contractat com un forfait d’hores. Cada forfait de 25hores estarà
valorat amb 3 punts. Els licitadors podran oferir un màxim de 125 hores
LOT 3: VEU I DADES
CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (50 punts)
Per valorar aquest apartat serà necessari que el licitador aporti l’annex 2.c omplert
amb totes les dades dels 3 criteris puntuables i annexar la relació de preus unitaris
dels productes ofertats. En el cas que s’hagin ofertat millores s’inclourà el preu
unitari de les mateixes substituint o complementant el preu unitari inicial.
1. Proposta econòmica (annex 2.c): 30 punts
S’assignarà la major puntuació possible (P) a la proposta que contingui la diferencia
més alta amb el pressupost de licitació (XiMAx). S’atribuirà a les propostes restants
(Xi) la puntuació que procedeixi proporcionalment, pel procediment de regla de tres
simple directa.
(XiMAx): diferencia amb el pressupost de licitació màxima ofertada.
(Xi): diferencia amb el pressupost de licitació corresponent a la proposta “i”.
Proposta (XiMAx) = P = 30
Proposta (Xi < XiMAx) = (Xi / XiMAx) x P (Es tindran en compte dos decimals).
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Les propostes econòmiques que impliquin una baixa superior al 10% del promig
de les ofertes presentades s’identificaran com una proposició que pot ser
considerada desproporcionada o anormal. Per aquest motiu caldrà donar
compliment a la clàusula 1.16) d’aquest plec i donar audiència al licitador que l’hagi
presentada per a que justifiqui la valoració de l’oferta.
2. Ampliació del termini de garantia (annex 2.c): 10 punts
Es valoraran les ampliacions sobre la garantia i reposició dels productes contra
defectes exigida en el plec de clàusules administratives particulars que és de 24
mesos.
La millora de la garantia oferta, també inclourà, a banda de la reparació o
substitució, totes les despeses indirectes que se’n derivin (desplaçament, mà
d’obra, despeses d’enviament,....)
Es considera que l’ampliació màxima del termini de garantia és de 36 mesos (que
fa un total de 60 mesos de garantia). Les ofertes amb ampliacions de terminis de
garantia iguals o superiors a 36 mesos se’ls assignarà la puntuació màxima.
S’assignarà la major puntuació possible (P) a la proposta que contingui la major
ampliació del termini de garantia, expressada en mesos enters, respecte de la
prevista en els presents plecs (XiMAx). S’atribuirà a les propostes restants (Xi) la
puntuació que procedeixi proporcionalment, pel procediment de regla de tres
simple directa.
(XiMAx): diferència amb el termini de garantia màxima ofertada.
(Xi): diferència del termini de garantia corresponent a la proposta “i”.
Proposta (XiMAx) = P = 10
Proposta (Xi < XiMAx) = (Xi / XiMAx) x P (Es tindran en compte dos decimals).
La devolució de la fiança definitiva dipositada (5% de l’import adjudicat) es durà a
terme un cop transcorregut el termini de garantia ofert, en el cas que el material
estigui en bon estat.
3. Termini de lliurament i posta en marxa (annex 2.c): 10 punts
Es valorarà l’escurçament sobre el termini màxim fixat en el plec de prescripcions
tècniques: 21 dies naturals des del la data de finalització de la instal·lació del
mobiliari. Aquesta data serà facilitada per l’Ajuntament un cop s’iniciïn les tasques
d’instal·lació del mobiliari.
La puntuació màxima (10 punts) s’atorgarà per al termini de lliurament i muntatge
de 7 dies naturals en total. Els terminis de lliurament inferiors obtindran els
mateixos punts.
S’assignarà la major puntuació possible (P) a la proposta que contingui la
diferencia més alta amb el termini de licitació (XiMAx). S’atribuirà a les propostes
restants (Xi) la puntuació que procedeixi proporcionalment, pel procediment de
regla de tres simple directa.
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(XiMAx): diferencia amb el termini de licitació màxima ofertat.
(Xi): diferencia amb el termini de licitació corresponent a la proposta “i”.
Proposta (XiMAx) = P = 10
Proposta (Xi < XiMAx) = (Xi / XiMAx) x P (Es tindran en compte dos decimals).
LOT 4:

PROTECCIÓ SOLAR

CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (50 punts)
Per valorar aquest apartat serà necessari que el licitador aporti l’annex 2.d omplert
amb totes les dades dels 3 criteris puntuables.
1. Proposta econòmica (annex 2.d): 30 punts
S’assignarà la major puntuació possible (P) a la proposta que contingui la diferencia
més alta amb el pressupost de licitació (XiMAx). S’atribuirà a les propostes restants
(Xi) la puntuació que procedeixi proporcionalment, pel procediment de regla de tres
simple directa.
(XiMAx): diferencia amb el pressupost de licitació màxima ofertada.
(Xi): diferencia amb el pressupost de licitació corresponent a la proposta “i”.
Proposta (XiMAx) = P = 30
Proposta (Xi < XiMAx) = (Xi / XiMAx) x P (Es tindran en compte dos decimals).
Les propostes econòmiques que impliquin una baixa superior al 10% del promig
de les ofertes presentades s’identificaran com una proposició que pot ser
considerada desproporcionada o anormal. Per aquest motiu caldrà donar
compliment a la clàusula 1.16) d’aquest plec i donar audiència al licitador que l’hagi
presentada per a que justifiqui la valoració de l’oferta.
2. Ampliació del termini de garantia (annex 2.d): 10 punts
Es valoraran les ampliacions sobre la garantia i reposició dels productes contra
defectes exigida en el plec de clàusules administratives particulars que és de 24
mesos.
La millora de la garantia oferta, també inclourà, a banda de la reparació o
substitució, totes les despeses indirectes que se’n derivin (desplaçament, mà
d’obra, despeses d’enviament,....)
Es considera que l’ampliació màxima del termini de garantia és de 36 mesos (que
fa un total de 60 mesos de garantia). Les ofertes amb ampliacions de terminis de
garantia iguals o superiors a 36 mesos se’ls assignarà la puntuació màxima.
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S’assignarà la major puntuació possible (P) a la proposta que contingui la major
ampliació del termini de garantia, expressada en mesos enters, respecte de la
prevista en els presents plecs (XiMAx). S’atribuirà a les propostes restants (Xi) la
puntuació que procedeixi proporcionalment, pel procediment de regla de tres
simple directa.
(XiMAx): diferència amb el termini de garantia màxima ofertada.
(Xi): diferència del termini de garantia corresponent a la proposta “i”.
Proposta (XiMAx) = P = 10
Proposta (Xi < XiMAx) = (Xi / XiMAx) x P (Es tindran en compte dos decimals).
La devolució de la fiança definitiva dipositada (5% de l’import adjudicat) es durà a
terme un cop transcorregut el termini de garantia ofert, en el cas que el material
estigui en bon estat.
3. Termini de lliurament i posta en marxa (annex 2.d): 10 punts
Es valorarà l’escurçament sobre el termini màxim fixat en el plec de prescripcions
tècniques: 21 dies naturals des del la data de finalització de la instal·lació del
mobiliari. Aquesta data serà facilitada per l’Ajuntament un cop s’iniciïn les tasques
d’instal·lació del mobiliari.
La puntuació màxima (10 punts) s’atorgarà per al termini de lliurament i muntatge
de 7 dies naturals en total. Els terminis de lliurament inferiors obtindran els
mateixos punts.
S’assignarà la major puntuació possible (P) a la proposta que contingui la
diferencia més alta amb el termini de licitació (XiMAx). S’atribuirà a les propostes
restants (Xi) la puntuació que procedeixi proporcionalment, pel procediment de
regla de tres simple directa.
(XiMAx): diferencia amb el termini de licitació màxima ofertat.
(Xi): diferencia amb el termini de licitació corresponent a la proposta “i”.
Proposta (XiMAx) = P = 10
Proposta (Xi < XiMAx) = (Xi / XiMAx) x P (Es tindran en compte dos decimals).
En tot cas, l’Ajuntament de Polinyà es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a
qui reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses
d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que
disposa l’article 151.3 TRLCSP.
1.14) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més
avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació serà el previst a
la Disposició addicional quarta del TRLCSP:
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-1er) A favor de les proposicions presentades per empreses públiques o
privades que en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica tinguin en la
seva plantilla un número de treballadors amb discapacitats superior al 2% i en
funció del percentatge.
-2on) A favor de les proposicions d’empreses dedicades específicament a la
promoció i inserció laboral de persones en situació d’exclusió social, segons els
criteris i requisits establerts a la LCSP.
-3er) A favor de les proposicions d’empreses sense ànim de lucre, en els
supòsits i d’acord amb els criteris i requisits establerts a la LCSP.
-4rt) A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el
moment d’acreditar la seva solvència tècnica o professional, compleixin les
directrius i mesures que es determinin tendents a promoure la igualtat efectiva
entre dones i homes en el mercat de treball, d’acord amb la Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
-5è) A favor de la proposició que comprengui l’oferta econòmica més baixa.
-6è) En cas de seguir persistint l’empat després d’aplicar tots els criteris
precedents, es decidirà l’adjudicació, entre elles, per sorteig.
1.15) Variants
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
1.16) Proposicions anormals o desproporcionades
Al tractar-se d’una adjudicació amb més d’un criteri de valoració, per determinar que
una proposició no pot ser complerta per ser anormal o desproporcionada, es
considerarà que les propostes no podran superar una baixa superior al 10% del promig
de les ofertes presentades.
D’acord amb el que es disposa al l’article 152 del TRLCSP, quan s’identifiqui una
proposició que pugui ser considerada desproporcionada o anormal, caldrà donar
audiència al licitador que l’hagi presentada per a que justifiqui la valoració de l’oferta i
precisi les condicions de la mateixa, en particular en allò que es refereix a l’estalvi que
permeti el procediment d’execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i
les condicions excepcionalment favorables de que disposi per executar la prestació,
l’originalitat de les prestacions proposades, el respecte a les disposicions relatives a la
protecció de la feina i les condicions de treball vigents en el lloc on es realitzi la
prestació o la possible obtenció d’una ajuda de l’Estat o altres administracions
públiques.
En el procediment, es sol·licitarà informe tècnic del servei corresponent, respecte de
les justificacions presentades pel licitador. D’acord amb els informes emesos, si l’òrgan
de contractació, a la vista dels informes esmentats, considera que l’oferta no pot ser
complerta per ser temerària o desproporcionada, acordarà l’adjudicació a favor de la
següent proposició econòmicament més avantatjosa, que es consideri podrà ser
complerta a satisfacció de l’administració i que no sigui considerada anormal o
desproporcionada.
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1.17) Garantia provisional
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa
l’article 103 TRLCSP.
1.18) Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació,
IVA exclòs, en qualsevol de les formes previstes a l’article 95 del TRLCSP.
La garantia definitiva podrà instrumentar-se mitjançant retenció del primer o primers
pagaments que s’efectuïn.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del
termini de garantia i complert satisfactòriament el contracte. Aquesta garantia
respondrà dels conceptes inclosos a l’article 100 del TRLCSP.
1.19) Mesa de contractació
La Mesa de Contractació, d’acord amb l’establert en l’article 320 del TRLCSP, en
relació amb l’article 21.2 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvulapa parcialment la LCSP, estarà presidida pels següents membres:
President:
Vocals (4):

L’alcalde o regidor/a en qui delegui
La regidora de promoció econòmica o regidor/a en qui delegui
El secretari de la corporació
El cap de promoció econòmica
L’arquitecta municipal
(3) El/la portaveu de cada un dels 3 grups de l’oposició, que
obligatòriament haurà de ser membre electe, amb veu però sense vot.
Podrà assistir a la Mesa, amb veu però sense vot, un/a representant
comitè empresa i junta de personal.

Secretari:

El cap de compres i contractació o persona en qui delegui, que en
donarà fe.

Tots els membres de la mesa de contractació tindran veu i vot, excepte el Secretari de
la mesa, el representant del comitè i junta de personal, i els portaveus dels grups de
l’oposició, els quals actuaran amb veu però sense vot.
Tots els membres de la mesa de contractació tindran veu i vot, excepte el Secretari de
la mesa, el qual actuarà amb veu però sense vot.
En tot cas, per a la vàlida constitució de la mesa, hauran d’estar presents la majoria
absoluta dels seus membres, i en tot cas, el President/a, el Secretari de la mesa i el
Secretari de la corporació o persones en quin deleguin.
1.20) Obertura dels sobres i valoració de les propostes
La Mesa de contractació, en sessió no pública, a les onze hores del tercer dia hàbil a
Plec administratiu corresponent al subministrament de l’equipament del Centre empresarial de
Can Gavarra

22

Expt. contractació C.17/2015

comptar a partir d’aquell en que finalitzi el termini de presentació de proposicions,
procedirà a l’obertura del sobre núm. 1 de les proposicions presentades. La data
d’obertura de les ofertes es publicarà en el Perfil del contractant.
Llegides les proposicions, la Mesa declararà admeses aquelles proposicions que
compleixin el que estableix aquest plec de clàusules. Si la Mesa observa omissions o
defectes esmenables, ho comunicarà als interessats, atorgant-los un termini de tres
dies hàbils perquè se subsani i/o es completi la documentació.
L’obertura de les proposicions tècniques, sobre núm. 2, es realitzarà en acte públic en
l’Ajuntament a les 12 hores del mateix dia de l’obertura del sobre núm. 1.
En aquest acte la Mesa de contractació donarà compte del resultat de la qualificació
de la documentació administrativa i referències presentades pels licitadors en els
sobres núm. 1, i indicarà, si s’escau, els licitadors que hagin estat exclosos i les
causes d’aquesta exclusió.
Tot seguit, es procedirà a l’obertura dels sobres que contenen les millores tècniques i
es donarà lectura del seu contingut. Els interessats podran sol·licitar els aclariments o
reserves que estimin convenients. La Mesa de Contractació sol·licitarà l’informe tècnic
per tal de realitzar la valoració d’aquestes ofertes tècniques, en els termes previstos
als articles 150, 151 i 160 del TRLCSP.
Pel que respecta a l’obertura del sobre núm. 3, un cop finalitzada la valoració de les
ofertes tècniques, es convocarà acte públic a través del Perfil del contractant, en el
que es donarà a conèixer el resultat de la ponderació assignada. A continuació es
procedirà a l’obertura del sobre núm. 3, corresponent a les proposicions econòmiques
que han estat presentades.
La Mesa podrà sol·licitar abans de formular la seva proposta d’adjudicació a l’òrgan de
contractació corresponent, els informes tècnics que siguin necessaris per valorar els
criteris establerts en aquests plec.
1.21) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel
licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, abans de
l’adjudicació, haurà de constituir la garantia definitiva, si escau, i presentar els
documents que li siguin requerits en els termes previstos en la documentació
contractual i en la seva oferta i, en particular, els certificats acreditatius de trobar-se al
corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, si
escau, dins del termini de 10 dies hàbils comptadors des de la recepció del dit
requeriment, llevat que els dits documents constin actualitzats al Registre de Licitadors
de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat o hagi autoritzat
l’Ajuntament de Polinyà per a obtenir de forma directa la seva acreditació.
Durant el mateix termini, caldrà que la documentació que acrediti la representació i les
facultats del dit licitador –llevat que estigui inscrit al Registre de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat- sigui validada pel
Secretari de l’Ajuntament de Polinyà.
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1.22) Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i
la normativa aplicable i, en particular, els següents:
-

El transport de l’equipament fins el seu emplaçament a l’edifici, d’acord amb les
instruccions del representant de l’Ajuntament de Polinyà, el seu muntatge, la
instal·lació dels equips, inclosa la connexió a les xarxes de serveis existents o a
aquelles determinades a aquest plec i que s’han d’executar, la posta en marxa, el
lliurament dels manuals de funcionament i la formació sobre el funcionament al
responsable determinat, l’assistència tècnica i les reparacions que s’escaiguin
durant el termini de garantia, la retirada i reciclatge dels residus i embalatges.

1.23) Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució del contracte seran les indicades al plec de
prescripcions tècniques i el seu incompliment constituirà infracció greu en els termes
d’allò que disposa l’article 60.2.e) TRLCSP i sense perjudici d’allò que disposa la
clàusula 1.27 (causes de resolució) del present Plec, el termini màxim pel lliurament i
instal·lació i posada en marxa dels béns objecte del subministrament i instal·lació és el
següent:
-

LOT 1. MOBILIARI: 28 dies naturals des de la formalització del contracte més 10
dies de muntatge.
LOT 2. INFORMÀTIC: 15 dies naturals des de la data de finalització de la
instal·lació del mobiliari.
LOT 3. VEU/DADES: 21 dies naturals des de la formalització del contracte.
LOT 4. PROTECCIÓ SOLAR: 21 dies naturals des de la formalització del
contracte.

En el supòsit que el contractista, per causes que li siguin imputables, incorre en
demora, una prestació defectuosa o incompleix els compromisos o les condicions
d’execució del contracte se l’imposaran les penalitats indicades a la clàusula 1.28 del
present plec.
1.24) Modificació del contracte
No es preveu la modificació del contracte.
1.25) Règim de pagament
El contractista presentarà les factures al Registre General de l’Ajuntament de Polinyà o
via telemàtica, si fos el cas.
El seu pagament es realitzarà dins del termini de 30 dies naturals, a comptar des de la
data d’entrada de la factura al Registre d’entrada de l’Ajuntament de Polinyà, prèvia
conformitat de la persona responsable del contracte, sens perjudici que se li pugui
exigir la presentació dels TC1 i TC2 del personal destinat a l’execució del contracte,
als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves
obligacions amb la Seguretat Social.
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1.26) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus, atès que el termini d’execució no supera un any.
1.27) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 308 del
TRLCSP, les següents:
-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als
presents plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament de
Polinyà puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic.

-

L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa
la clàusula següent referida a les penalitzacions.

-

L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució.

1.28) Penalitzacions
Cas que l’Ajuntament de Polinyà opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al
contractista les penalitzacions següents:


Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà:


La penalitat per demora s’estableix, en els 4 lots objecte del present
procediment, en 250,00€ (IVA exclòs) per dia d’endarreriment sobre la
planificació proposada a la licitació que resulti adjudicatària.



Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos
o de les condicions especials d’execució i/o per l’incompliment parcial de
l’execució de les prestacions definides al contracte, s’imposarà una penalitat de
fins al 10 % sobre el pressupost del contracte que haurà de ser proporcional a
la gravetat de l’incompliment.

-

La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de
l’Ajuntament. Si el contractista, per causes que li siguin imputables, incompleix
el termini establert, l’entitat contractant podrà optar indistintament per la
resolució del contracte, o per la imposició de les penalitats indicades
anteriorment.

-

En el supòsit que s’opti per imposar penalitats, cada vegada que l’import
d’aquestes assoleixin un múltiple del 5% del preu del contracte, l’Ajuntament
estarà facultada per optar indistintament per la resolució del contracte o per la
continuació de l’execució del contracte amb imposició de noves penalitats.

-

Les penalitats es faran efectives mitjançant la 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’hagués constituït, quan no es puguin deduir
de les esmentades certificacions. La imposició de les penalitats no exclou la
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indemnització per danys i perjudicis a la qual pugui tenir dret l’Ajuntament
originada per la demora del contractista.
1.29) Termini de garantia del contracte
Es fixa un termini de garantia de 24 mesos o el que hagi estat ofertat per l’empresa
adjudicatària, a comptar des de la data de recepció i/o conformitat de la prestació
contractada.
1.30) Cessió
El contractista podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del contracte,
mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament de Polinyà, i de conformitat
amb els requisits assenyalats a l’article 226 del TRLCSP.
1.31) Subcontractació
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació.
1.32) Confidencialitat de la informació
D’acord amb l’art 140.2 del TRLCSP, el contractista i haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
De conformitat amb l’art. 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar
la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial.
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té
caràcter confidencial.
1.33) Domicili a efectes de notificacions
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de
forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal
d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present
contractació serà el que figuri en el contracte corresponent.
Les empreses licitadores hauran d’especificar en les ofertes si accepten el correu
electrònic com a mitjà de comunicació amb l’Ajuntament per a totes aquelles
comunicacions que puguin sorgir durant el procediment de licitació.
1.34) Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del
TRLCSP.
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a
comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació.
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En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
1.35) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les
persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de
dades personals, i en matèria mediambiental.
1.36) Assegurances
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
per un import mínim de 300.000 euros, que cobreixi els danys que es puguin causar a
tercers en l’exercici de les seves funcions.
1.37) Jurisdicció
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i fectes
dels contractes administratius seran resoltes per l’òrgan de contractació competent, els
acords del qual posaran fi a la via administrativa i contra els mateixos es podrà
interposar recurs contenciósadministratiu, conforme a allò previst per la llei reguladora
de l’esmentada jurisdicció, sens perjudici de que els interessats puguin interposar
recurs potestatiu de reposició, previst en els articles 116 i117 de la Ley 30/1.992 de
“Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común”.
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents
annexos, que formen part del mateix, dels Plecs, no eximirà al contractista de
l’obligació del seu compliment.
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2) DADES ESPECÍFIQUES:
2.1) Lloc de prestació/lliurament dels treballs
El lloc fixat per a la prestació dels treballs objecte del contracte es troba al Plec de
clàusules tècniques particulars.
2.2) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del
contracte
L’Ajuntament de Polinyà es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat
de l’objecte del contracte.
2.3) Protecció de dades de caràcter personal
El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les
contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21
de desembre.
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de
l'òrgan competent de l’Ajuntament de Polinyà. En el cas que el personal vinculat a
l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de
caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de
les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de
l'activitat o servei prestat.
2.4) Facultat de l’Ajuntament de Polinyà sobre manteniment d’estàndards de
qualitat en la prestació del servei.
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions
equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del
contracte i el personal que adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els
nivells mínims de comportament i les regles de decòrum adients a la prestació
contractada; quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles,
l’Ajuntament de Polinyà informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el
termini més breu possible.
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del
contracte en supòsits de vacances, absències i/o malalties.
2.5) Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 52 del
TRLCSP, l’Arquitecta municipal, Sra. Sandra Ribas Serra.
La responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè,
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.
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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.

Polinyà, 7 de setembre de 2015
El Cap de compres i contractacions

Joan Egea Burgueño
Diligència.- S’informa favorablement aquest Plec
de Clàusules per adaptar-se a la legislació vigent
corresponent del Text refós de la Llei de Contractes
de del Sector Públic, aprovada pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la qual cosa
es fa constar als efectes d’allò que disposa l’art.
275.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya

Certifico que, aquest Plec ha estat
aprovat per la Junta de Govern Local,
en sessió ordinària de data 16 de
setembre de 2015.
El secretari

Polinyà, 14 de setembre de 2015
El secretari
Gerardo Ruiz Lacal

Gerardo Ruiz Lacal

Plec administratiu corresponent al subministrament de l’equipament del Centre empresarial de
Can Gavarra

29

Expt. contractació C.17/2015

ANNEX 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE

“En/Na............................................. amb NIF núm. .................., en nom propi, (o en
representació de l’empresa .................., CIF núm. ......., domiciliada a
.............................. carrer ......................., núm. ..........), assabentat/da de les
condicions
exigides
per
optar
a
la
contractació
relativa
a
................................................, sol·licita la seva participació i es compromet a
portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars i
de Clàusules Administratives Particulars, amb l’acceptació íntegra d’aquests.
Així mateix, declara responsablement que les facultats de representació que
ostenta són suficients i vigents (si actua per representació); que reuneix totes i
cadascuna de les condicions exigides i no incorre en cap de les prohibicions per
contractar amb l’Administració previstes als articles 54 a 84 TRLCSP; i que es troba
al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
De conformitat amb el estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritzo a l’Ajuntament
de Polinyà perquè pugui obtenir directament, davant de les Administracions
competents, els certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social de l’empresa licitadora.
SI

NO

(Lloc, data i signatura del licitador).”

Plec administratiu corresponent al subministrament de l’equipament del Centre empresarial de
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ANNEX 2.a)
Model de proposta econòmica, termini d’entrega i ampliació del termini de
garantia.
LOT 1: MOBILIARI
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en
representació de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a...........
carrer ........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides
per optar a la contractació relativa a la contractació del LOT 1 corresponent al
subministrament de l’equipament dels nous espais per a serveis de
proximitat a l’empresari i per a la innovació empresarial al centre de
serveis Can Gavarra, es compromet a portar-la a terme amb subjecció als
Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives
Particulars, que accepta íntegrament, amb la següent oferta:
Proposta econòmica:
Base imposable:

.................................. euros

Import IVA (21%):

.................................. euros

Total ....................................................................... euros (en números i lletres)
Termini de lliurament i muntatge:
El termini de lliurament i muntatge del LOT 1 és de ............ dies
Ampliació del termini de garantia:
L’ampliació del termini de garantia dels béns subministrats del LOT 1 és de
........ mesos que, sumant al termini mínim establert de 24 mesos, resulta un
total de ....... mesos de garantia dels béns subministrats.

(Lloc, data i signatura del licitador)."

Plec administratiu corresponent al subministrament de l’equipament del Centre empresarial de
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ANNEX 2.b)
Model de proposta econòmica, termini d’entrega i ampliació del termini de
garantia.
LOT 2: INFORMÀTICA I AUDIOVISUAL
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en
representació de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a...........
carrer ........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides
per optar a la contractació relativa a la contractació del LOT 2 corresponent al
subministrament de l’equipament dels nous espais per a serveis de
proximitat a l’empresari i per a la innovació empresarial al centre de
serveis Can Gavarra, es compromet a portar-la a terme amb subjecció als
Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives
Particulars, que accepta íntegrament, amb la següent oferta:
Proposta econòmica:
Base imposable:

.................................. euros

Import IVA (21%):

.................................. euros

Total ....................................................................... euros (en números i lletres)
Termini de lliurament i muntatge:
El termini de lliurament i muntatge proposat del LOT 4 és de ............ dies
Ampliació del termini de garantia:
L’ampliació del termini de garantia dels béns subministrats del LOT 2 és de
....... mesos que, sumant el termini mínim establert de 24 mesos, resulta un
total de ...... mesos de garantia dels béns subministrats.
Millores del servei de manteniment:
Núm. d’hores propostes de manteniment ............

(Lloc, data i signatura del licitador)."
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ANNEX 2.c)
Model de proposta econòmica, termini d’entrega i ampliació del termini de
garantia.
LOT 3: VEU I DADES
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en
representació de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a...........
carrer ........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides
per optar a la contractació relativa a la contractació del LOT 3 corresponent al
subministrament de l’equipament dels nous espais per a serveis de
proximitat a l’empresari i per a la innovació empresarial al centre de
serveis Can Gavarra, es compromet a portar-la a terme amb subjecció als
Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives
Particulars, que accepta íntegrament, amb la següent oferta:
Proposta econòmica:
Base imposable:

.................................. euros

Import IVA (21%):

.................................. euros

Total ....................................................................... euros (en números i lletres)
Termini de lliurament i posada en marxa:
El termini de lliurament i posada en marxa del LOT 3 és de ............ dies
Ampliació del termini de garantia:
L’ampliació del termini de garantia dels béns subministrats del LOT 3 és de
........ mesos que, sumant al termini mínim establert de 24 mesos, resulta un
total de ....... mesos de garantia dels béns subministrats.

(Lloc, data i signatura del licitador)."

Plec administratiu corresponent al subministrament de l’equipament del Centre empresarial de
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ANNEX 2.d)
Model de proposta econòmica, termini d’entrega i ampliació del termini de
garantia.
LOT 4: PROTECCIÓ SOLAR
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en
representació de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a...........
carrer ........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides
per optar a la contractació relativa a la contractació del LOT 4 corresponent al
subministrament de l’equipament dels nous espais per a serveis de
proximitat a l’empresari i per a la innovació empresarial al centre de
serveis Can Gavarra, es compromet a portar-la a terme amb subjecció als
Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives
Particulars, que accepta íntegrament, amb la següent oferta:
Proposta econòmica:
Base imposable:

.................................. euros

Import IVA (21%):

.................................. euros

Total ....................................................................... euros (en números i lletres)
Termini de lliurament i muntatge:
El termini de lliurament i muntatge del LOT 4 és de ............ dies
Ampliació del termini de garantia:
L’ampliació del termini de garantia dels béns subministrats del LOT 4 és de
........ mesos que, sumant al termini mínim establert de 24 mesos, resulta un
total de ....... mesos de garantia dels béns subministrats.

(Lloc, data i signatura del licitador)."
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ANNEX 3

MODEL DE DECLARACIÓ D’ACCEPTACIÓ DE MITJANS ELECTRÒNICS
DE NOTIFICACIÓ

En/Na ...................................................................... amb DNI núm......................,
amb domicili a efectes de notificació a ................................, carrer .....................
núm.........., en nom propi o en representació de ..............................................,
declaro:
-

NO autoritzo la utilització de mitjans electrònics per part de l’Administració
per a la realització de les notificacions administratives en aquest
procediment de contractació

-

SI autoritzo la utilització de mitjans electrònics per part de l’Administració
per a la realització de les notificacions administratives en aquest
procediment de contractació, d’acord amb les següents dades:
Persona autoritzada a rebre notificacions:
Correu electrònic:
Adreça postal:
Telèfon:
Fax:

Signatura

Plec administratiu corresponent al subministrament de l’equipament del Centre empresarial de
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