Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a la contractació de
les obres “Serveis i bases de paviment per l’arranjament dels accessos i entorns del Complex
Esportiu Municipal”, mitjançant procediment obert simplificat abreujat (art. 159.6 LCSP)
1. OBJECTE DEL CONTRACTE, PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I DIVISIÓ EN LOTS
1.1. El contracte tindrà per objecte la selecció de contractista per a contractació de les obres Serveis i
bases de paviment per l’arranjament dels accessos i entorns del Complex Esportiu Municipal en els
terminis del art. 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP).
1.2. Prescripcions tècniques: Són prescripcions tècniques les que figura a la Memòria de juliol 2018
redactat per GESA, Gestió d’enginyeria serveis i arquitectura, SL tenint caràcter contractual. (Annex I)
La citada Memòria d’obra ha estat aprovada per Junta de Govern Local amb data 6 de novembre de
2018 formant part del present plec.
1.3. Atesa la naturalesa del contracte, aquest no es divideix en lots, en concórrer els motius de l’art.
99.3 LCSP. De tota manera, i a efectes de potenciar la competència i la participació, les empreses que
es presentin a aquesta licitació, no es podran presentar aquells que ho facin a l’obra anomenada
“Paviments zona aparcament per l’arranjament dels accessos i entorns del Complex Esportiu
Municipal”. Els licitadors que presentin proposició a les 2 obres restaran automàticament exclosos
2. RÈGIM JURÍDIC
2.1. La contractació a realitzar es qualifica com a contracte d’obres de caràcter administratiu, de
conformitat amb el que estableix l’article 13 LCSP, i queda sotmesa a la llei, així com al Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret
1098/2001, en tant continuï vigent, o a les normes reglamentàries que el substitueixin, i a les clàusules
contingudes en el present plec de clàusules administratives particulars.
2.2. El present Plec de clàusules administratives particulars, i la resta de documents annexos revestiran
caràcter contractual. En cas de discòrdia entre el plec i qualsevol altre document contractual prevaldrà
el Plec de clàusules administratives particulars.
2.3. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o dels documents annexos que
formen part del mateix no eximirà el contractista de l’obligació del seu compliment.
3. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ ORDINÀRIA DEL
CONTRACTE I RESPONSABLE DEL CONTRACTE (art. 62.1 I 2)
- El seguiment i execució ordinària del contracte correspon als Serveis Tècnics Municipals
- Es designa com a responsable del contracte a l’Arquitecte municipal Manuel Rubio.
4. SOLVENCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA O PROFESIONAL (ART. 159.6.B)
Els licitadors queden eximits de l’acreditació prèvia de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional.
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5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (ART. 100.1 I 2)
5.1. El preu màxim del contracte ascendeix a la quantitat de 96.584,28 € (IVA inclòs), corresponent al
que consta a la memòria valorada objecte d’aquesta licitació
6. FACTURA ELECTRÒNICA (DA TRENTA-DOSENA. 2)
Les dades a l’efecte de l’emissió de factura electrònica són:
DESTINATARI
DENOMINACIÓ
AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES
CIF
P0820800A
ADREÇA POSTAL Plaça de la Vila, 1 08105 Sant Fost de Campsentelles
UNITAT TRAMITADORA, OFICINA COMPTABLE I ÒRGAN GESTOR
CODI DIR3
L01082093
ADREÇA POSTAL Plaça de la Vila, 1 08105 Sant Fost de Campsentelles

7. FORMATS DE DOCUMENTS ELECTRÒNICS ADMISSIBLES (DA SETZENA. 1 J)
Els formats dels documents electrònics que integren l’expedient de contractació són els següents:
Els admesos legalment.
8. PERFIL DE CONTRACTANT (ART. 63.1)
8.1. Tota la informació relativa al present contracte es difondrà exclusivament a través d’Internet, en
el perfil del contractant, accedint a través de la següent pàgina:
http://www.santfost.cat/perfil_de_contractant.html
8.2. Prèviament a la licitació, els contractistes interessats poden accedir lliurament a la zona objecte de
les obres. Tanmateix es fixa el dijous 15 de novembre a les 13 hores, per les empreses que vulguin
efectuar la visita a la zona d’obres acompanyats d’un tècnic municipal.
9. ACCÉS AL PERFIL DEL CONTRACTANT (ART. 138.1)
L’accés al perfil del contractant és lliure, directe, complet i gratuït, i pot efectuar-se des de la data de
publicació de l’anunci de licitació.
10. MESA DE CONTRACTACIÓ (ART. 326.1)
De conformitat amb el que disposa la DA segona. 7 LCSP, la mesa de contractació estarà formada de
la següent manera:
• President: l’alcaldessa de l’Ajuntament
• Vocals: l’arquitecte i l’aparellador municipal
• Secretari: el tècnic auxiliar de gestió del departament d’obres
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11. PROPOSICIONS ECONÒMIQUES (ART. 139.1)
Les proposicions dels interessats s’han d’ajustar al model que figura en l’annex III i la seva
presentació suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut de la totalitat de les
seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva.
12. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS (ART. 159.6.A)
Les proposicions es presentaran en un únic sobre tancat en el registre municipal, situat en Plaça de
l’Ajuntament número 1, dintre del termini de deu dies hàbils següents al de la publicació de la
convocatòria de licitació en el perfil de contractant, es a dir fins el 23 de novembre de 2018 abans de
les 14:00h.
13. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
Les obres s’executaran en el termini màxim de 60 dies, si be serà objecte de puntuació la disminució
d’aquest termini.
14. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER PART DELS LICITADORS (ART. 159.6 C)
L’oferta es lliurarà en un únic sobre o arxiu electrònic, i contindrà:
a) Declaració responsable, segons model que figura en Annex II.
b) Proposició econòmica, segons model que figura en Annex III.
c) Proposta de disminució de termini d’execució i proposta de penalització en Annex IV.
15. TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMIENT. EXAMEN DE LES PROPOSICIONS I
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ (ART. 159.6.D)
15.1. L’obertura dels sobres es farà per l’òrgan de contractació en l’ordre de la seva presentació en el
Registre habilitat per a tal fi en l’Àrea de Contractació d’aquest Ajuntament. L’apertura serà en acte
públic el segon dia hàbil següent a la presentació de les proposicions, es a dir el 27 de novembre de
2018 a les 14:00h.
15.2. Realitzada l’obertura de les proposicions per l’òrgan de contractació, es procedirà a:
1.º Prèvia exclusió, si és el cas, de les ofertes que no compleixin els requeriments del plec,
avaluar i classificar les ofertes.
2.º Realitzar la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació.
3.º Comprovar que l’empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició té
poder bastant per a formular l’oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica i no
està sotmesa a cap prohibició per contractar.
15.3.- Puntuació d`ofertes:
L’oferta més baixa en preu serà puntuada amb 70 punts, essent la resta valorada
proporcionalment al seu percentatge de baixa respecte de la més baixa admesa, amb un màxim de dos
decimals.
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Es puntuarà la disminució en el termini d’execució, tenint en compte que es valorarà amb 0
punt a qui vagi a una execució de 60 dies, puntuant un màxim de 10 punts a execució en 45 dies. Els
dies de disminució del termini d’execució hauran d’estar avalats econòmicament, a banda del aval
general, per tal de respondre de les penalitats, en cas d’incompliment, per cada un dels dies d’execució
realitzats per sobre dels ofertats .
Es puntuarà amb un màxim de 20 punts l’import de penalització diària ofertat i avalat pel
propi licitador en cas d’incompliment del termini d’execució ofertat (segon Annex IV), essent els 20
punts pel licitador que formuli i avali l’import de penalització diària mes elevat, puntuant-se la resta de
proposicions proporcionalment a la major penalització amb un màxim de 2 decimals. No s’admetran
penalitzacions per sobre dels 3.000.-€ diaris
Guanyarà el concurs l’oferta que obtingui més punts.
16. PARÀMETRES OBJECTIUS PER CONSIDERAR UNA OFERTA COM ANORMAL
(ART. 149.2)
Es considerarà el llindar de les ofertes anormalment baixes o desproporcionades la presentació de
proposicions amb una baixa per sobre del 30% del preu de licitació. Cas de superar-se aquest
percentatge de baixa el licitador haurà de presentar, conjuntament amb l’oferta econòmica i en el
mateix sobre, la justificació oportuna de la viabilitat de la seva oferta, d’acord amb els paràmetres
establerts a la legislació contractual.l’Ajuntament resoldrà motivadament en el termini de 5 dies hàbils
sobre l’admisibilitat de la proposta.
17. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ ESPECÍFICS PER AL DESEMPAT (ART. 147.2)
L'empat entre diverses ofertes després de l'aplicació dels criteris d'adjudicació del contracte es resoldrà
mitjançant l'aplicació per ordre dels següents criteris socials, referits al moment de finalitzar el termini
de presentació d'ofertes:
a)
b)
c)

Menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de cadascuna de les
empreses.
Major percentatge de dones ocupades a la plantilla de cadascuna de les empreses.
El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc a
desempat.

18. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE I GARANTIA(ART. 159.6.G)
La formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la signatura de l'acceptació pel contractista de la
resolució d'adjudicació.
Prèviament es dipositarà una fiança equivalent al 5% del preu del contracte, la qual haurà d’estar
dipositada abans de l’inici de les obres.
Transcorreguts 5 dies hàbils des de la data de la notificació de la resolució de l’adjudicació sense
haver aportat l’aval o sense procedir a la signatura de l’acceptació, per causa no imputable a
l’Ajuntament, s’entendrà per desisitit al licitador i s’oferirà l’accceptació del contracte a la següent
proposició del concurs
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19. REVISIÓ DE PREU DEL CONTRACTE (ART. 103.2)
Considerant la naturalesa i durada del contracte, no procedeix la revisió del preu.
20. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE (ART. 211.1.F.2.º)
A part de les causes de resolució del contracte recollides en l'art. 211 LCSP, també donarà lloc a la
resolució del contracte les següents:
a) No haver començat les obres en la data ofertada
b) No haver dipositat la fiança definitiva abans de la data ofertada d’inici de les obres.
c) No tenir el Pla de Seguretat i/o l’obertura del centre de treball en la data ofertada
d’inici de les obres
21. JURISDICCIÓ COMPETENT (ART. 27)
Caldrà ajustar al que disposa l'art. 27 de la LCSP, sobre competència de l'ordre jurisdiccional
contenciós-administratiu (art. 27.1) i de l'ordre jurisdiccional civil (art. 27.2).
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ANNEXOS AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
ANNEX II. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE (art. 141.1)
D./D.ª _
amb NIF
nom propi o en representació de

_
_ veí / a de
_, segons acredito amb

actuant en

DECLARA RESPONSABLEMENT, als efectes de l'art. 159.4 c) LCSP:
1.
2.
3.
4.
5.

Que té la representació de la societat que presenta l'oferta.
Que compta amb l'adequada solvència econòmica, financera i tècnica
Que compta amb les autoritzacions necessàries per a exercir l'activitat.
Que no està incurs en prohibició de contractar alguna.
En el cas que l'oferta es presentés per una unió temporal d'empresaris, haurà
d'acompanyar a aquella el compromís de constitució de la unió.

Lloc, data i signatura
ANNEX III. MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA
(art. 139)
D/D.ª
, veí de
_
, amb domicili a
,
, amb DNI núm.
, en nom propi (o
núm.
en representació de
, amb CIF
, conformi acredito
_), i amb adreça de correu electrònic a
amb poder declarat bastant per
, assabentat de la licitació i del Plec de Condicions
efectes de notificacions
econòmic- administrativa i de prescripcions tècniques, per a la contractació de les
obres de
_, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, en la modalitat d’obres
a tant alçat i amb preu tancat,l contingut que coneix i accepta la totalitat de les seves clàusules
o condicions, sense excepció o cap reserva, Preu que s'oferta:
IVA:
TOTAL:
Data i signatura del proponent
ANNEX IV. MODEL DE PROPOSTA DE DISMINUCIÓ DE TERMINI D’EXECUCIÓ I
PROPOSTA DE PENALITZACIÓ (art. 139)
D/D.ª
, veí de
_
, amb domicili a
, núm.
, amb DNI núm.
, en nom propi (o en
representació de
, amb CIF
, conformi acredito
amb poder declarat bastant per
_), i amb adreça de correu electrònic
a efectes de notificacions
, assabentat de la licitació i del Plec de
Condicions econòmic-administrativa i de prescripcions tècniques, per a la contractació de les
obres:
de
, proposa una disminució del termini d’execució de
dies, i una
penalització de
€/dia, el que implica una fiança complementària, d’acord amb el següent
càlcul:
dies de disminució x
€/dia =
€ de fiança complementària.
.
Data i signatura del proponent
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