PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE CONTRACTE DE
FABRICACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE LA SENYALITZACIÓ VIÀRIA DE SANT
POL DE MAR
1. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte de la present licitació és adjudicar, mitjançant procediment obert, la
fabricació, subministrament i transport de la senyalització viària del municipi de Sant
Pol de Mar que es durà a terme en la forma que es detalla en el plec de prescripcions
tècniques.
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.
3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ
El pressupost base de licitació del present contracte es fixa en la modalitat de preus
unitaris per a cadascuna de les peces a subministrar, essent el que consta a
continuació, IVA exclòs:
Els senyals a subministrar són les que seguidament s’indiquen:
SENYALS DE CODI
Ut. Senyals circulars de 500 mm. de ø reflectant nivell I
Ut. Senyals circulars de 600 mm. de ø reflectant nivell I
Ut.
Ut.
Ut.
Ut.
Ut.
Ut.

Senyals triangulars de 70 cm. de costat reflectant nivell I
Senyals quadrats de 60x60 cm. de costat
Senyals octogonals de 60 cm. de ø
Senyals rectangulars de 60x90 cm. de costat
Senyals circulars de 90 cm. de ø
Senyals triangulars de 135 cm. de costat

Ut. Senyals quadrats de 90x90 cm. de costat
Ut. Senyals octogonals de 90 cm. de ø
Ut. Senyal d'alumini tipus LLIBRE de 60x90 cm. reflectant nivell I
Total :
PLAQUES COMPLEMENTARIES
Ut Plaques complementàries de 40x20 cm.
Ut. Plaques complementàries de 45x12 cm.
Ut. Plaques complementàries de 50x20 cm.
Ut.
Ut.
Ut.

Plaques complementàries de 60x30 cm.
Plaques complementàries de 40x20 cm.
Plaques complementàries de 45x12 cm.

preus unitaris
59,00 €
65,00 €
70,00 €
76,00 €
76,00 €
119,00 €
130,00 €
208,00 €
183,00 €
163,00 €
263,00 €
1.412,00 €
preus unitaris
44,38 €
40,00 €
46,00 €
49,00 €
44,38 €
40,00 €

Ut.
Ut.
Ut

Plaques complementàries de 50x20 cm.
Plaques complementàries de 60x30 cm.
Miralls convexos de 60 cm. de ø

Ut.
Ut.

Miralls convexos de 80 cm. de ø
Braç per a col·locar mirall a paret

46,00 €
49,00 €
130,00 €
180,00 €
34,00 €
702,76 €

Total :

POSTES PER A SENYALS DE CODI

preus unitaris

Ut. Pals galvanitzats de 80x40x2 mm. de 3 m. (per a col·locar un senyal)
Ut. Pals galvanitzats de 80x40x2 mm. de 3,5 m. (per a col·locar un senyal+
placa complementària)
Ut. Pals d'alumini rodons, estriats de 60 mm. de ø, gruix de 4 mm. i de 3
m. (per a la col·locació d'un senyal)

37,00 €
42,00 €
101,00 €

Ut. Pals d'alumini rodons, estriats de 60 mm. de ø, gruix de 4 mm. i de 3,5
m. (per a la col·locació d'un senyal + un caixetí)

116,00 €

Ut. Pals d'alumini rodons, estriats de 60 mm. de ø, gruix de 4 mm. i de 4
m. (per a la col·locació de dos senyal)

120,00 €

Ut. Pals d'alumini rodons, estriats de 90 mm. de ø, gruix de 5 mm. i de 4
m. (per a la col·locació de dos senyal)
Ut. Abraçadores de 60 mm. de ø
Ut. Pals d'alumini tipus BANDEROLA de 60 mm. de ø, 4 mm. de gruix i 4
m. d'alçada
Total :
ABALISAMENTS
Ut. Fitons model Hospitalet 92 de cautxú en color negre

145,00 €
8,00 €
380,00 €
949,00 €
preus unitaris
89,00 €
68,00 €
15,00 €

Ut. Base caixetí per a fitons extraïbles model Hospitalet 92
Ut. Adhesiu en vinil reflectant nivell I de 60x15 cm.
Ut. Pòrtic. Conjunt de braç de 100x25 mm i 3,5 m., de xapa de 2x0.14 nm
en alumini reflectant i amb cadena

898,00 €

Ut. Fletxa d'alumini plana de 650x120x5 mm retolada a dos cares normal
amb punta rodona

126,00 €

Ut. Pilona model Barcelona
Ut. Pòrtic giratori de 110x110 mm, de 4 m. de peu i braç d'alumini de 3,5
m. pintat blanc i vermell
Total :

96,80 €
2.650,00 €
3.942,80 €

FIXACIONS-TANQUES-SENYALITZACIONS EXCEPCIONALS
preus unitaris
Ut. Conjunt de 15 aparcaments patinet de 2.25 de llarg
1.850,00 €
Ut. Plantilla d'acer galvanitzat Per a pintar de 1800x1350x1.5 mm, amb
nanses R-6 i R-5
386,00 €
Ut. Aparcament de bicicletes per a col·locar 5 unitats en cada estructura
496,00 €

Ut. tanques de vianants de plàstic color groc de 1980x1021 mm. Model C
83,80 €
Ut. Cons de 50 cm. d'alçada amb bandes reflectants nivell II (escut+ text
retolat)

18,00 €

Ut. Rotllo de cinta reflect. Nivell 3 groga fotoluminiscent de 8 cm. x 20 m.
168,00 €
Ut. Fito flexible indeformables tipus Hon-kong de color blau o taronja i de
75 cm. d'alçada
Ut. Fito flexible tipus H-75 de color: verd, vermell, blau i de 75 cm.
d'alçada amb dos bandes reflectants
Ut. Trípodes plegables galvanitzats per a triangles i discos
Ut. Barreres tipus NEW JERSEY de plàstic de 1.10x0.6 vermelles i
blanques
Ml. Cinta d’abalisament blanc i vermell
Ml. Cinta d' abalisament blava i blanca
Ut. Balisa lluminosa intermitent halògena a una cara amb cos de plàstic i
bateries
Ut. Captafars fabricats en fundició d'alumini amb placa solar incorporada
Total :
PLAQUES DE GUAL I JARDINS
Ut. Plaques de gual, retolades amb l'escut de l'Ajuntament i numerades

89,00 €
62,00 €
32,00 €
72,00 €
0,22 €
0,22 €
36,00 €
74,00 €
3.367,24 €
preus unitaris
20,00 €

Ut. Plaques de 40x40 cm. de costat, per a jardins amb pictograma de gos,
inclou suport de 30x15 mm, i 90 cm. d'alçada
Total :

58,00 €
78,00 €

Pressupost anual del contracte: 31.450 € anuals IVA exclòs
4. APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES
La despesa derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 02 15320 6090000 del vigent pressupost de l’Ajuntament de
Sant Pol de Mar. Es subjecta l’adjudicació del contracte a la condició suspensiva
d’existència de crèdit suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte.
5. DURADA DEL CONTRACTE
El termini d’execució del contracte serà de 2 anys des de la data de signatura del
contracte prorrogable a 1 any més

6. VALOR ESTIMAT
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants
de la LCSP, és de CENT TRES MIL SET-CENTS VUITANTA-CINC (103.785 €) més
IVA. Aquest import inclou la modificació prevista.
7. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació
harmonitzada, es durà a terme per procediment obert i adjudicació mitjançant més d’un
criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 156 a 158 del LCSP.
8. DOCUMENTACIÓ
PROPOSICIONS

A

PRESENTAR,

FORMA

I

CONTINGUT

DE

LES

La documentació per prendre part en aquesta licitació es presentarà dins el termini de
15 dies naturals a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació al
perfil del contractant, en el registre de l’ajuntament, Plaça de la Vila, 1 de Sant Pol de
Mar, de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Per consultes podeu adreçar-vos a la
secretaria de l’ajuntament al telèfon 937600451, fax 937601352 o adreça
secretaria@santpol.cat
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, degudament signada, en dos sobres, i en els termes
següents:
SOBRE NÚM. 1
Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació de la
fabricació, subministrament i transport de la senyalització viària del municipi de
Sant Pol de Mar” i haurà de contenir la documentació següent:
a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes
legalment per contractar amb l’Administració, d’acord amb el model següent:
"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi /
en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons
escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número
de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a...........
carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................,
adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ...............), opta a la
"la contractació de la fabricació i subministrament de la senyalització
viària del municipi de Sant Pol de Mar” mitjançant procediment obert i
DECLARA RESPONSABLEMENT:
-Que la Societat es troba vàlidament constituïda i que conforme al seu
objecte social pot presentar-se a la licitació

-Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si
s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions
establertes legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar
amb l’Administració previstes als articles 71 a 73.
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social;
- Que autoritza l’ajuntament de Sant Pol de Mar perquè pugui obtenir
directament, davant de les Administracions competents, els certificats
acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
 SI
 NO
- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la
solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els
termes de la clàusula 9 del present Plec i que es compromet a adscriure a
l’execució del contracte els mitjans personals/ materials descrits a
l’esmentada clàusula.
- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar
la documentació assenyalada en la clàusula 15 del present Plec.
- Que autoritza a l’ajuntament de Sant Pol de Mar a que trameti totes les
notificacions adreçades a l’empresa que represento per mitjans electrònics.
L’adreça de correu electrònic on l’ajuntament pot trametre les notificacions
és _______________________________________.
(Lloc, data, signatura i segell)."
b) Altres declaracions:
- En el supòsit que l’empresa licitadora tingui intenció de concórrer en unió temporal,
haurà de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels noms
i circumstàncies 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.
- En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de
presentar una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb indicació de
les empreses que la composen.
- En el supòsit que concorri exempció d’IVA, l’empresa licitadora haurà de presentar
declaració conforme es troba exempt, el motiu i que són vigents les circumstàncies
que donaren lloc a l’esmentada exempció.
- En el supòsit que reuneixi algun/s dels criteris de preferència en els termes de la
clàusula 11 del present Plec, l’empresa licitadora haurà de presentar declaració
consignant-los.
- En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, l’empresa licitadora haurà de
presentar declaració de subjecció a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions, d’acord amb l’article 140.4
LCSP.
En qualsevol cas les empreses licitadores s’obliguen a aportar en qualsevol moment
abans de la proposta d’adjudicació tota la documentació exigida quan els hi sigui
requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 15 del present Plec.
SOBRE NÚM. 2
Portarà la menció “Proposta econòmica i documentació tècnica relativa als
criteris avaluables de forma automàtica per a la contractació de la fabricació,
transport i subministrament de la senyalització viària del municipi de Sant Pol de
Mar”, i haurà de contenir la documentació següent:
“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 de la fabricació, transport i subministrament de la
senyalització viària del municipi de Sant Pol de Mar es compromet a portar-la
a terme amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al plec de
prescripcions tècniques, que accepta íntegrament, pels preus següents IVA
exclòs:
SENYALS DE CODI

preus unitaris

Ut. Senyals circulars de 500 mm. de ø reflectant nivell I
Ut. Senyals circulars de 600 mm. de ø reflectant nivell I
Ut.
Ut.
Ut.
Ut.
Ut.
Ut.

Senyals triangulars de 70 cm. de costat reflectant nivell I
Senyals quadrats de 60x60 cm. de costat
Senyals octogonals de 60 cm. de ø
Senyals rectangulars de 60x90 cm. de costat
Senyals circulars de 90 cm. de ø
Senyals triangulars de 135 cm. de costat

Ut. Senyals quadrats de 90x90 cm. de costat
Ut. Senyals octogonals de 90 cm. de ø
Ut. Senyal d'alumini tipus LLIBRE de 60x90 cm. reflectant nivell I
Total :
PLAQUES COMPLEMENTARIES
Ut
Ut.
Ut.
Ut.

Plaques complementàries de 40x20 cm.
Plaques complementàries de 45x12 cm.
Plaques complementàries de 50x20 cm.
Plaques complementàries de 60x30 cm.

Ut.
Ut.
Ut.
Ut.

Plaques complementàries de 40x20 cm.
Plaques complementàries de 45x12 cm.
Plaques complementàries de 50x20 cm.
Plaques complementàries de 60x30 cm.

€
preus unitaris

Ut
Ut.
Ut.

Miralls convexos de 60 cm. de ø
Miralls convexos de 80 cm. de ø
Braç per a col·locar mirall a paret
Total :

POSTES PER A SENYALS DE CODI

€

preus unitaris

Ut. Pals galvanitzats de 80x40x2 mm. de 3 m. (per a col·locar un senyal)
Ut. Pals galvanitzats de 80x40x2 mm. de 3,5 m. (per a col·locar un senyal+
placa complementària)
Ut. Pals d'alumini rodons, estriats de 60 mm. de ø, gruix de 4 mm. i de 3
m. (per a la col·locació d'un senyal)
Ut. Pals d'alumini rodons, estriats de 60 mm. de ø, gruix de 4 mm. i de 3,5
m. (per a la col·locació d'un senyal + un caixetí)
Ut. Pals d'alumini rodons, estriats de 60 mm. de ø, gruix de 4 mm. i de 4
m. (per a la col·locació de dos senyal)
Ut. Pals d'alumini rodons, estriats de 90 mm. de ø, gruix de 5 mm. i de 4
m. (per a la col·locació de dos senyal)
Ut. Abraçadores de 60 mm. de ø
Ut. Pals d'alumini tipus BANDEROLA de 60 mm. de ø, 4 mm. de gruix i 4
m. d'alçada
Total :
ABALISAMENTS

preus unitaris

Ut. Fitons model Hospitalet 92 de cautxú en color negre
Ut. Base caixetí per a fitons extraïbles model Hospitalet 92
Ut. Adhesiu en vinil reflectant nivell I de 60x15 cm.
Ut. Pòrtic. Conjunt de braç de 100x25 mm i 3,5 m., de xapa de 2x0.14 nm
en alumini reflectant i amb cadena
Ut. Fletxa d'alumini plana de 650x120x5 mm retolada a dos cares normal
amb punta rodona
Ut. Pilona model Barcelona
Ut. Pòrtic giratori de 110x110 mm, de 4 m. de peu i braç d'alumini de 3,5
m. pintat blanc i vermell
Total :

FIXACIONS-TANQUES-SENYALITZACIONS EXCEPCIONALS

€

preus unitaris

Ut. Conjunt de 15 aparcaments patinet de 2.25 de llarg
Ut. Plantilla d'acer galvanitzat Per a pintar de 1800x1350x1.5 mm, amb
nanses R-6 i R-5

Ut. Aparcament de bicicletes per a col·locar 5 unitats en cada estructura
Ut. tanques de vianants de plàstic color groc de 1980x1021 mm. Model C
Ut. Cons de 50 cm. d'alçada amb bandes reflectants nivell II (escut+ text
retolat)
Ut. Rotllo de cinta reflect. Nivell 3 groga fotoluminiscent de 8 cm. x 20 m.

Ut. Fito flexible indeformables tipus Hon-kong de color blau o taronja i de
75 cm. d'alçada
Ut. Fito flexible tipus H-75 de color: verd, vermell, blau i de 75 cm.
d'alçada amb dos bandes reflectants
Ut. Trípodes plegables galvanitzats per a triangles i discos
Ut. Barreres tipus NEW JERSEY de plàstic de 1.10x0.6 vermelles i
blanques
Ml. Cinta d’abalisament blanc i vermell
Ml. Cinta d' abalisament blava i blanca
Ut. Balisa lluminosa intermitent halògena a una cara amb cos de plàstic i
bateries
Ut. Captafars fabricats en fundició d'alumini amb placa solar incorporada
Total :
PLAQUES DE GUAL I JARDINS

preus unitaris

Ut. Plaques de gual, retolades amb l'escut de l'Ajuntament i numerades
Ut. Plaques de 40x40 cm. de costat, per a jardins amb pictograma de gos,
inclou suport de 30x15 mm, i 90 cm. d'alçada
Total :

(Lloc, data i signatura)”
En aquest mateix sobre s’hi inclouran els documents relatius als criteris de valoració,
diferents del preu, que s’hagin d’avaluar de forma automàtica:
MILLORES
“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 de la fabricació, transport i subministrament de la senyalització
viària del municipi de Sant Pol de Mar es compromet a oferir les següents millores:

a) Millora en el termini de lliurament:

 D’1 fins a 6 dies des de la data de l’enviament de la comanda
b) Garantia complementària per a cobrir defectes dels senyals

 1 any addicional de garantia
 2 any addicional de garantia
c) Disposo d’un departament especialitzat en disseny de senyals

 SI
 NO
d) Instal·lació gratuïta de 25 senyals anuals

 SI
 NO
e) La fàbrica es troba situada
-Màxim 60 Km de Sant Pol de Mar
-Entre 61 i 100 Km de Sant Pol de Mar
(Lloc, data i signatura)”
La documentació per a les licitacions s’ha de presentar en sobres tancats, identificats a
l’exterior, amb indicació de la licitació a què concorrin i signats per l’empresa licitadora
o la persona que el representi i indicant el nom i cognoms o raó social de l’empresa. A
l’interior de cada sobre, en un full independent, s’hi farà constar el contingut, enunciat
numèricament.
9. CONDICIONS MÍNIMES I MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA
ECONÒMICA I FINANCERA I PROFESSIONAL O TÈCNICA
D’acord amb l’establert a l’article 87 a 91 de la LCSP, la solvència econòmica i
financera i professional o tècnica mínima i els mitjans d’acreditació són els que tot
seguit s’indiquen (en tot cas, la inscripció en el registre oficial de Licitadors i Empreses
classificades de les Administracions Públiques acreditarà, excepte prova en contrari,
les condicions de solvència econòmica i financera de l’empresa):
• Solvència econòmica i financera:
L’empresa licitadora l’haurà d’acreditar a través d’aquests mitjans:
a) Pòlissa o assegurança de Responsabilitat Civil, que cobreixi possibles danys i
perjudicis, amb un límit mínim per sinistre de 150.000 €. Haurà d’estar al
corrent de pagament així com contenir el compromís de la seva renovació o
pròrroga durant tota l’execució del contracte.
b) Documentació acreditativa conforme l’empresa és fabricant de senyals

• Solvència professional o tècnica:
L’empresa licitadora haurà d’acreditar:
a) Una relació dels principals subministraments realitzats en els últims tres anys
que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests. Els
subministraments efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic.
b) Indicació del personal tècnic que durà a terme el muntatge i del personal
responsable de l’execució del contracte.

10. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
L’adjudicació del contracte s’efectuarà mitjançant la valoració dels criteris següents,
per ordre decreixent d’importància, expressats en punts de valoració sobre un total de
100 possibles:
Criteris d’aplicació automàtica
1

Oferta econòmica

50 punts

Senyals de codi .................................10 punts
Plaques complementàries...................10 punts
Postes per senyals codi.......................10 punts
Fixacions/tanques/seny excepcional...10 punts
Abalisaments..........................................5 punts
Plaques de gual i jardins.........................5 punts
2

Termini de lliurament

10 punts

3

Garantia addicional

10 punts

4

Disposar d’un Departament especialitzar en disseny de senyals

10 punts

5

Instal·lació gratuïta de 25 senyals

10 punts

6

Proximitat de la fàbrica al municipi de Sant Pol de Mar

10 punts

1. Oferta econòmica: fins a 50 punts
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de
licitació. L’oferta que presenti el preu més baix obtindrà la màxima puntuació. La
resta d’ofertes seran valorades de forma proporcional de conformitat amb la
següent fórmula:

Senyals de Codi
(Pressupost licitació– oferta valorada) * 10
(Pressupost licitació - millor oferta)
Plaques complementàries
(Pressupost licitació– oferta valorada) * 10
(Pressupost licitació - millor oferta)
Postes per a senyals de codi
(Pressupost licitació– oferta valorada) * 10
(Pressupost licitació - millor oferta)
Abalisaments
(Pressupost licitació– oferta valorada) * 5
(Pressupost licitació - millor oferta)
Fixacions-tanques-senyalitzacions excepcionals
(Pressupost licitació– oferta valorada) * 10
(Pressupost licitació - millor oferta)
Plaques de gual i jardins
(Pressupost licitació– oferta valorada) * 5
(Pressupost licitació - millor oferta)
2. Millores proposades: fins a 50 punts
a) Millora en el termini de lliurament: fins a 10 punts
• Fins a 6 dies des de la data de l’enviament de la comanda..............10 punts
b) Garantia complementària per a cobrir defectes dels senyals: fins a 10 punts
• 1 any addicional de garantia..................5 punts
• 2 anys addicionals de garantia............10 punts
c) Disposar d’un Departament especialitzat en disseny de senyals: 10 punts
d) Instal·lació gratuïta de 25 senyals anuals... 10 punts

e) Proximitat de la fàbrica al municipi: Fins a 10 punts
Als efectes de considerar la rapidesa en la prestació del servei i el lliurament
dels senyals, es valorarà la proximitat de la fàbrica al municipi de Sant Pol de la
següent forma: 10 punts si la fàbrica es troba fins a 60 Km de Sant Pol de Mar,
i 5 punts si es troba entre 61 i 100 km.
11. CRITERIS DE PREFERÈNCIA EN CAS D’IGUALACIÓ DE PROPOSICIONS
Els criteris de preferència són els establerts a 147.2 LCSP referits, bàsicament, a
condicions socials de les empreses licitadores.
12. GARANTIES EXIGIBLES
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa
l’article 106 LCSP
La garantia definitiva a constituir per l’empresa licitadora que hagi presentat millor
oferta serà de 1.572 €.
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a
l’article 108 LCSP. Podrà ser constituïda mitjançant retenció del preu.
13. MESA DE CONTRACTACIÓ
Per a la qualificació dels documents i l’examen i la valoració de les ofertes, es
designen les persones que composaran la mesa de contractació d’acord amb el que
estableix l’article 326 de la LCSP i l’article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig:
Presidenta:

Alcaldessa o regidor/a en qui delegui

Vocals:

Regidor de Mobilitat, o regidor/a en qui delegui
Cap de la Policia, o regidor/a en qui delegui
Caporal de la Policia, o funcionari/ària en qui delegui
Secretària-Interventora, o funcionari/ària en qui delegui

Secretària:

Administrativa de secretaria, o funcionari/ària en qui delegui

14. OBERTURA DE PROPOSICIONS
La mesa de contractació en acte privat, qualificarà la documentació administrativa
continguda en el sobre 1. Si s’observessin defectes o omissions esmenables en
aquesta documentació, ho comunicarà verbalment a les persones interessades per via
telemàtica, sense perjudici que aquestes circumstàncies es facin públiques a través
d'anuncis de l'òrgan de contractació, concedint-se un termini de tres dies hàbils per tal
que les empreses licitadores els corregeixin o subsanin davant la pròpia Mesa.

Una vegada realitzades aquestes actuacions, la mesa de contractació, en acte públic,
procedirà a l’obertura pública del sobre núm. 2. La data i l’hora establertes per a
aquest acte es donarà a conèixer a tots els licitadors i es publicarà al perfil del
contractant.
La mesa de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions
presentades per a posteriorment elevar la corresponent proposta a l’òrgan de
contractació conforme a l’article 150 del LCSP. Per a realitzar aquesta classificació
atendrà als criteris d’adjudicació que consten en el present plec, podent sol·licitar els
informes tècnics pertinents.
15. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta serà requerida perquè en el
termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el
requeriment, presenti la següent documentació justificativa de les circumstàncies a les
quals es refereixen l’article 140 del LCSP.
•

Escriptura i estatuts de la societat acreditant que aquesta està vàlidament
constituïda.

•

La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari/ària, mitjançant DNI
o document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de
societat o persona jurídica, a més 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 67 del LCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o
professionals que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de
conformitat amb el que disposen l’ article 68 de la LCSP.



Documentació acreditativa de la solvència a què es refereix la clàusula 9.



Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions
tributàries, expedida per l’òrgan competent de l’administració tributària estatal,
la data de la qual haurà de ser, en qualsevol cas, inferior als sis mesos
anteriors a l’últim dia del termini per presentar les proposicions.



Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions de
seguretat social, expedida per l’òrgan competent.



Documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans que s’hagués
compromès a dedicar o a adscriure a l’execució del contracte, incloent la
pòlissa de responsabilitat civil i la persona interlocutora amb l’ajuntament.



Constitució de la garantia definitiva

De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li
l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat,
que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional, si s’hagués constituït.
Així mateix es procedirà en aquest cas a recollir la mateixa documentació a l’empresa
licitadora següent.
L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la
recepció de la documentació.
Quan les empreses licitadores hagin concorregut en unió temporal d’empreses,
l’escriptura de constitució s’haurà d’aportar abans de la formalització del contracte.
16. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
La formalització del contracte es farà en el termini de quinze dies hàbils següents a la
recepció de la notificació de l’adjudicació als licitadors. No es podrà iniciar l’execució
del contracte sense la seva prèvia formalització, segons l’article 153 de la LCSP.
L’empresa contractista, a més del contracte, haurà de signar el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, i el Plec de Prescripcions Tècniques.
17. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
El servei s’executarà amb subjecció al calendari, horari i criteris de funcionament
establerts al Plec de Prescripcions Tècniques que regeix el present contracte,
ampliades segons les millores aportades per l’empresa adjudicatària.
L’empresa adjudicatària disposarà del personal necessari per satisfer adequadament
les exigències del Plec i de l’oferta aportada, i abonarà les seves retribucions, incentius
i càrregues socials d’acord amb la legislació i els convenis vigents que l’afectin. Aquest
personal quedarà vinculat de forma directa i exclusiva al contractista.
L’empresa adjudicatària resta subjecte a totes les altres obligacions que es derivin de
l’objecte i causa del contracte i de les altres disposicions legalment aplicables.
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, i respondrà dels
danys que es puguin causar als interessos municipals amb càrrec a la garantia
definitiva i, si aquesta fos insuficient, per altres mitjans legalment establerts, així mateix
serà responsable de tots els danys i perjudicis que pugui ocasionar a tercers, exigintse als efectes, pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura de
150.000 € per cada sinistre que es pugui produir.

18. PAGAMENT DEL PREU I CONTROL DE LA PRESTACIÓ
L’empresa adjudicatària tindrà dret a l’abonament de la prestació efectivament
executada, d’acord amb el preu convingut, prèvia presentació de la corresponent
factura.
19. TERMINI DE GARANTIA DEL CONTRACTE
Es fixa un termini de garantia de 2 anys a comptar des de la data de conformitat del
subministrament. Aquest termini de garantia podrà ser millorat per l’empresa licitadora.
20. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en l’article 203 i 204 de la LCSP.
Es preveu la modificació del contracte, d’acord amb les condicions, abast i límits
següents:
-

Modificació del preu del contracte sempre que no superi el 10 % del valor del
contracte per al supòsit que fos necessari incrementar el material a subministrar.

Els límits per a la modificació de contracte seran els establerts a l’article 204.2 de la
LCSP.
El procediment per a la modificació del contracte haurà de ser acordat per l’òrgan de
contractació, prèvia audiència de l’empresa adjudicatària, per un termini d’una
setmana.
21. REVISIÓ DE PREUS
L’empresa adjudicatària no té dret a revisió de preus, ateses les característiques del
present contracte.
22. PENALITATS
S’aplicaran penalitats en cas d’incompliment dels terminis del lliurament del material i
del muntatge del mobiliari d’acord al que estipula l’article 192 de la LCSP, i seran
proporcionals a la gravetat de l’ incompliment:
-

Per cada dia de retard, s’aplicarà un descompte a la factura final de 2% €.

-

El no compliment d’allò proposat a l’oferta tècnica presentada per licitador,
suposarà una penalització d’un 5% en la factura.

La quantia de cada penalitat no podrà ser superior al 10% del preu del contracte, IVA
exclòs, ni el total de les mateixes superar el 50% del preu del contracte.

23. CAUSES DE RESOLUCIÓ
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 306 del
LCSP, les següents:
-

-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 de la LCSP o als
presents Plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’ajuntament de
Sant Pol de Mar puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic.
Per reiterats incompliments de les obligacions de l’empresa contractista.

24. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
De conformitat amb el que es disposa a l’article 214 de la LCSP, l’empresa
adjudicatària no podrà cedir ni subcontractar els drets derivats del contracte sense la
prèvia autorització per escrit de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
25. INTERPRETACIÓ
La interpretació del contracte, així com de les clàusules dels plecs, correspondrà a
l’Òrgan de Contractació. Els seus acords posaran fi a la via administrativa i seran
immediatament executius sense perjudici de la revisió institucional.
26. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ
D’acord amb l’article 133.2 de la LCSP, l’empresa contractista 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’article 133 de la LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar
la informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per
aquests com a confidencial.
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té
caràcter confidencial.
27. RÈGIM JURÍDIC DE LA CONTRACTACIÓ
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, pel Plec
de Clàusules Administratives Generals de l’ajuntament de Sant Pol de Mar, aprovat pel
Ple en sessió de data 21 de juliol de 2014 i publicat en el BOPB de data 26 de
setembre de 2014, pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat
per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament Europeu i de

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com per la resta de
normativa legal aplicable.
28. 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.
Sant Pol de Mar, juliol de 2018.

